
Patagonien 
og Ildlandet

verden er vidunderlig

Argentina og Chile
Rundrejse med dansk rejseleder

En rejse til verdens ende



2

Beagle Channel

Perito Moreno
Gletsjer

Torres del Paine
Nationalpark

Ushuaia

ARGENTINA

CHILE

Buenos Aires

El Calafate

Tierra del Fuego
Nationalpark

Argentina og Chile
- en rejse til verdens ende
Rundrejse med dansk rejseleder - 14 dage

Tag med på en velorganiseret "ekspedition" til myteomspundne Patagonien og Ildlandet i Argentina  
og Chile. Denne oplevelsesspækkede rundrejse med dansk rejseleder har nogle unikke højde-
punkter i absolut verdensklasse:

• Buenos Aires med tango og gastronomi (Argentina)
• Ushuaia, verdens sydligste by (Argentina)
• Nationalparken Tierra del Fuego, Ildlandet, et uberørt legende-land (Argentina)
• Patagoniens kronjuvel, nationalparken Torres del Paine (Chile)
• Perito Moreno-gletsjeren, verdens største indlandsgletsjer (Argentina)

Rundrejsen begynder og slutter i Argentinas tangometropol Buenos Aires, hvor vi 
besøger byens mange forskellige bydele og seværdigheder som Majpladsen og 
Evita Peróns grav på den berømte og aparte Recoleta-kirkegård. Vi skal natur-
ligvis også tage livtag med tangoen via et tangoshow med masser af passion 
og flot musik. Byens mange grønne parker og fantastiske restauranter er 
højdepunkter i sig selv.

Den øvrige del af turen står i naturens tegn. Nogle af Sydamerikas mest 
imponerende og uberørte naturlandskaber venter os i Patagonien og Ildlandet.  
I verdens sydligste by, Ushuaia, kommer vi ud på den berømte Beagle-kanal gen-
nemsejlet to gange af Charles Darwin på det gode skib The Beagle, og undervejs ser 
vi søløver og andre havdyr. Nationalparken Tierra del Fuego ser vi til fods, og vi fornem-
mer vindens og elementernes betydning på disse breddegrader - sidste stop før Antarktis.

Vi tager på vandreture i Torres del Paine-nationalparken med en helt enestående og spektakulær natur med spidse klippebjerge, 
brusende floder og grønne græssletter. Ved El Calafate snapper vi efter vejret foran Perito Moreno-gletsjeren, hvor vi kommer 
helt tæt på. Måske belønner naturen os med en kælvning fra den op til 60 meter høje mur af is lige for øjnene af os. Vi giver os 
god tid her foran verdens største og smukkeste indlandsgletsjer. 

Vi ønsker jer en god rejse.

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser

Nationalparken Torres del Paine i Chile kaldes Patagoniens 
kronjuvel. Vi tager på vandreture med udsigt til dramatiske 
bjergtinder og blanke søer.
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Ruten og nogle af højdepunkterne: 
 
Dag 1. Danmark - Buenos Aires. Fly fra København/Billund/Aalborg via en  
 europæisk lufthavn.

Dag 2. Ankomst til Buenos Aires. Ankomst til Buenos Aires om morgenen,  
 hvor rejselederen tager imod. Vi kører ind til byen og direkte på sight- 
 seeing til det farverige La Bocca-kvarter, havnefronten Puerto  
 Madero, regeringspaladset Casa Rosada, Maj-pladsen og vi slutter i  
 tango- og kolonikvarteret San Telmo, hvor vi tjekker ind på vores hotel.

Dag 3. Buenos Aires. Vi fortsætter vores udforskning af Buenos Aires og  
 besøger Recoleta-kirkegården, hvor Evita Peron ligger begravet, et  
 spændende område uden for kirkegården med et designcenter, det  
 smarte Palermo og Palermo SoHo-kvarter samt byens klassiske, brede  
 avenuer, herunder Avenida 9 de Julio med den berømte obelisk. God  
 tid på San Telmos skønne gademarked. 

Dag 4. Buenos Aires - Ushuaia. Morgenfly til verdens sydligste by, Ushuaia,  
 i Ildlandet. Indkvartering på dejligt hotel med udsigt over byen og  
 havet og besøg i det tidligere fængsel, nu museum, der blev brugt til  
 ekstra farlige forbrydere frem til 1945 og også til meningsdannere  
 med ”problematiske” holdninger. Aftenen er til fri disposition.

Dag 5. Ushuaia, sejltur på Beagle Channel og besøg i nationalparken.  
 Vi sejler ud i Beagle-kanalen til søløvekolonier og det berømte isole- 
 rede fyr på øen ved indsejlingen til kanalen. Om eftermiddagen besøg  
 i Ildlandets nationalpark og gåtur til verdens sydligste og måske mest  
 charmerende posthus.

Dag 6. Ushuaia, Ildlandet - El Calafate. Vi flyver til El Calafate, i første  
 omgang for en enkelt nat, men vi kommer tilbage senere. Ud i den  
 smukke natur ved Lago Argentino og besøg ved grotter med 4.000 år  
 gamle vægmalerier. Herefter ismuseum og en meget kold drink i den  
 underjordiske isbar.

Dag 7. El Calafate - Torres del Paine, Chile. Tidligt op for at køre i smukt  
 og barskt landskab ind i Chile via en herlig grænseovergang til Torres  
 del Paine-nationalparken. Der vil være fotostop undervejs og frokost.  
 Indlogering på smukt beliggende hotel midt i naturen.

Dag 8. Torres del Paine, fantastisk og uforglemmelig vandretur. Vi  
 sejler ud på Grey-søen, hvor vi støder på smukke blå isbjerge på vej  
 mod den store Grey-gletsjer. Herfra vandrer vi ca. 11 km i vanvittig  
 smuk natur. Ord kan ikke beskrive naturens saft og kraft her.

Dag 9. Torres del Paine, vandretur. Dagen byder på endnu en vandretur i  
 spektakulær natur – enten ved de mægtige Paine-tårne (svær) eller i  
 udkanten af parken (let).

Dag 10. Torres del Paine - El Calafate, Argentina. Bustur tilbage til  
 Argentina og El Calafate – stop undervejs med frokost. Ankomst sen  
 eftermiddag og lidt tid på egen hånd.

Dag 11. El Calafate, Moreno-gletsjeren. Heldagstur til Perito Moreno- 
 gletsjeren. Bustur en times tid til nationalparken. Vi går samlet første  
 del hen mod gletsjeren. Derefter tid på egen hånd til videre udforsk- 
 ning. Vi bliver flere timer ved den ufatteligt smukke gletsjer, måske  
 ser – og hører – vi den kælve.

Dag 12. El Calafate - Buenos Aires, tangoshow. Fly til Buenos Aires. Efter- 
 middagen på egen hånd. Vi mødes i hotellet for afskedsmiddag:  
 Tangoshow med Argentinas melodramatiske og sensuelle national- 
 dans, der med 2/4-delstakten får gang i lemmerne. Alt inklusive med  
 mad og drikke.

Dag 13. Buenos Aires - Danmark. Formiddagen fri i den skønne by. Hen på  
 eftermiddagen kører vi til Buenos Aires’ internationale lufthavn for at  
 rejse til Danmark via en europæisk lufthavn.

Dag 14. Ankomst til Danmark. Ankomst til Billund eller Københavns  
 Lufthavn ved middagstid.

Buenos Aires (Argentina) 

Ushuaia (Argentina)

Torrels del Paine (Chile)

El Calafate (Argentina)

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•   Patagonien: vandreture i Torres del Paines øde,  
 smukke natur
• Ildlandets pionerstemning
• Ushuaia – sidste stop før Sydpolen
• Spændende dyreliv i Beagle Channel
• Nærkontakt med Morenogletsjeren, verdens  
 største indlandsgletjser 
• Buenos Aires, tangoens og gastronomiens by

!
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BUENOS AIRES

Argentinas smukke hovedstad 
er som en europæisk hovedstad 
med et melankolsk tvist, som ikke 
mindst udtrykkes i tangoen, der 
danses overalt i byen. Byens ele-
gante indbyggere kaldes porteños, 
og de har en særlig status i resten 
af landet. På vores udflugter besø-
ger vi de forskellige bydele, bl.a. 
San Telmo og Palermo SoHo.  
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Buenos Aires er en majestætisk by med smukke 
bygninger fra 1800- og 1900-tallet.

På den smukke Recoleta-kirkegård har byens rigeste familier deres gravkamre. Også Eva Peron ligger begravet her. 

Dag 1. Afrejse fra Danmark
Eventyret begynder i Københavns Lufthavn, Bil-

lund eller Aalborg, og vi skifter fly i en europæisk  

lufthavn. Herefter kan man læne sig tilbage i 

sædet og få noget at spise og lidt nattesøvn.

Dag 2. Ankomst til Buenos Aires, 
besøg i La Boca og andre skønne kvarterer
Ankomst med morgenfly til Buenos Aires' 

internationale lufthavn, hvor rejselederen 

tager imod. Vores hotelværelser er først klar 

ved 15-tiden, så vi tager direkte på sightseeing  

i storbyen med 3,5 mio. indbyggere - men 13 

mio. med forstæder. Dermed kun overgået 

i Latinamerika af brasilianske Sao Paulo og 

mexicanske Mexico City. 

Vi lægger ud med at besøge det farverige La 

Boca-kvarter, hvor immigranterne fra især 

Italien slog sig ned i 1800-tallet. Kvarteret 

er hjemsted for storklubben i fodbold, Boca 

Juniors, hvor Diego Maradona spillede. Han 

har stadig sin egen loge på stadion. 

Som kontrast hertil ser vi det meget polerede 

Puerto Madero langs de gamle havnebassiner,  

hvor verdens bedste korn og røde bøffer i 

mange årtier blev udskibet til hele verden. 

Her bor nutidens velhavere i moderne lejlig-

heder i stål og glas. 

Vi fortsætter til Plaza de Mayo (Maj-pladsen), 

som stammer helt tilbage fra 1581, hvor 

den blev kaldt Plaza de Armas. Den er byens 

historiske, politiske og kulturelle centrum og 

er omgivet af det lyserøde Casa Rosada, hvor 

præsidenten og regeringen arbejder, national- 

banken og byens katedral. 

Herfra kører vi til San 

Telmo, et af byens æld-

ste kvarterer, hvor de 

aristokratiske familier 

boede i 1800-tallet. I 

dag er det byens under-

holdningscentrum med 

tangobarer og restau-

ranter, og det er også 

her, vores hotel ligger.

Vi tjekker ind på hotellet, og herefter er res-

ten af dagen til fri disposition - kvarteret er 

spækket med restauranter i alle prisklasser, og 

rejselederen kommer gerne med anbefalinger.

Dag 3. Buenos Aires, Recoleta, 
Palermo og markedsbesøg 
Efter morgenmaden tager vi til den nord-

lige del af metropolen, og vi begynder på 

Recoleta-kirkegården, hvor Argentinas mest 

berømte kvinde, Eva Perón, bedre kendt som 

Evita ligger begravet. Kirkegården er aparte 

med enorme monumenter som små familie-

kapeller - som Pere Lachaise-kirkegården i 

Paris. Vi lærer Evitas og dermed 1950'ernes 

Argentina at kende. 

Uden for kirkegården besøger vi byens kultur-

hus og et designcenter, og der-

efter fortsætter vi til Palermo-

kvarteret, der er det grønne 

kvarter tæt på Rio de la Plata-

floddeltaet mod Uruguay. 

Vi passerer skønne parker lavet 

af franske byarkitekter omkring 

år 1900, da Argentina var ver-

dens såkaldte kornkammer og 

bed skeer med de største i ver-

den. Vi kommer frem til det hippe 

Palermo Soho-kvarter, hvor brostensgaderne 

byder op til spadsereture i gader med design, 

tøj og knaldgode frokostrestauranter.

Om eftermiddagen besøger vi den historiske 

Maj-plads, Plaza de Mayo, hvor Argentinas 

historie er skrevet på alle måder. Det lyse-

røde regeringspalads, Casa Rosada, er efter 

sigende rødt, fordi det ved den såkaldte maj-

revolution i 1810 blev malet rødt med de 

spanske overherrers blod. 

Argentina og Chile - en rejse til verdens ende
14 dage

Vi fortsætter til Plaza 
de Mayo (Maj-pladsen), 
som stammer helt til-
bage fra 1581, hvor 
den blev kaldt Plaza 
de Armas
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Ushuaia er verdens sydligste by, og den ligger smukt med bjergene i baggrunden og Beagle Channel i forgrunden. Send et postkort hjem fra verdens sydlig-
ste posthus inde i Ildlandets nationalpark.

På Maj-pladsen skal vi også besøge kate- 

dralen med resterne af Argentinas og Syd-

amerikas store befriel-

seshelt, José San Martin, 

der fra 1810 til 1824 var 

hovedkraften i løsrivel-

sen fra Spanien og dan-

nelse af nye lande som 

Argentina, Chile og Peru.

Tilbage i vores eget kvar-

ter, San Telmo, får vi tid 

til at snuse rundt på det 

skønne marked på Plaza 

Dorrego, og om aftenen 

er der rig mulighed for at nyde byens gigan-

tiske restaurantscene - lige uden for vores 

hoteldør.

Dag 4. Buenos Aires – Ushuaia, 
til verdens ende i Ildlandet 
Vi flyver om morgenen ca. 3,5 time for at 

nå den absolutte sydspids af det amerikan-

ske kontinent: Ildlandet, nærmere bestemt 

verdens sydligste by Ushuaia, der de sid-

ste årtier og særligt siden årtusindeskiftet 

er vokset støt - især på grund af turisme  

og fiskeri. 

Her har flere polarforskere holdt hof for pres-

sen, før de drog afsted for at erobre det hvide 

kontinent, Antarktis, 1.500 km 

længere sydpå. Norske Roald 

Amundsen ligeså.

Vi kigger nærmere på Ushuaias 

seværdigheder og kigger bl.a. 

indenfor i byens tidligere høj-

sikrede fængsel - i dag et inte-

ressant museum. Helt frem til 

1945 blev fængslet brugt til at få 

Argentinas farligste forbrydere 

på lang afstand, men også poli-

tiske dissidenter har siddet her.

Vi skal bo på et hotel, der ligger med smuk 

udsigt over byen og Beagle-kanalen. Aftenen 

er til fri disposition. King crab og andet godt 

fra havet er et must!

Dag 5. Ushuaia, sejltur på Beagle Channel  
og besøg i Ildlandets nationalpark 
Formiddagen byder også på en særlig ople-

velse: Vi stævner ud fra den historiske Ushu-

aia havn, i dag primært brugt til flere og flere 

krydstogtskibe, for at sejle et par timer på 

Beagle-kanalen opkaldt efter den engelske 

opdagelsesrejsende og botaniker, Charles 

Darwin, der nåede området første gang i 

1835 med sit skib, The Beagle.

På vej ud mod det berømte fyrtårn, der ligger 

på en øde klippeø ved indsejlingen til kana-

len, besøger vi søløvekolonier og ser et rigt 

fugleliv. Ud over søløver lever også hvaler, 

pingviner og de frygtede enorme leopard-

sæler, der kan blive op til fire meter lange, 

i farvandet, men dem skal vi dog ikke regne 

med at se.

Herefter tager vi ud til Ildlandets nationalpark, 

der hører til landets smukkeste med en natur, 

man ellers kun ser på postkort. På en gåtur 

omkring verdens mest idylliske posthus kan 

vi se over til Chile, og længere inde i parken 

er vi måske heldige at se, hvordan canadiske 

bævere indført kunstigt i mellemkrigstiden 

blokerer vandløb og bække med deres reder.

Vi har aftenen på egen hånd i Ushuaia.

Dag 6. Ushuaia - El Calafate 
Rejsen går videre mod nord til fastlands-

Sydamerika og El Calafate. Her skal vi i før-

ste omgang bo en enkelt nat, men vi vender 

tilbage senere på rejsen. Byen ligger smukt 

ILDLANDET

Ildlandet, eller Tierra del Fuego, er beteg-
nelsen for den øgruppe, der udgør den 
sydligste spids af Sydamerika, og den er 
delt mellem Argentina og Chile. 

Den chilenske del udgøres af Andes-
bjergene, mens den argentinske del 
udgøres af lange, meget øde stepper. 
Det allersydligste sted i Ildlandet er 
øen Isla Hornes med Kap Horn.  Ildlan-
det er adskilt fra fastlandet mod nord 
af Magellanstrædet.  

Argentina og Chile - en rejse til verdens ende
14 dage

Herefter tager vi ud til 
Ildlandets nationalpark, 
der hører til landets 
smukkeste med en 
natur, man ellers kun 
ser på postkort
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Lidt uden for byen skal vi besøge det spæn-

dende ismuseum, der er en stor oplevelse og 

giver god indsigt i isens verden. 

Det er tydeligt at se, at arki-

tekten har ladet sig inspirere af 

gletsjernes forunderlige former, 

da han tegnede huset.

Efter en rundtur i museet bliver 

vi inviteret nedenunder i isbaren, 

hvor der venter en lille én eller 

to til ganen. Her er alt lavet af 

is, selv glassene, og vi udstyres 

med kapper og vanter, så vi kan 

holde varmen. Aftenen er til fri disposition.

Dag 7. Sydamerikas kronjuvel,  
nationalparken Torres del Paine i Chile 
Vi står tidligt op og ud af fjerene for at køre i 

bus gennem et barsk, øde men smukt land-

skab i et af verdens mest isolerede og tyn-

dest befolkede områder. Undervejs støder 

vi formentlig på nanduer, den sydamerikan-

ske struds, guanacos, der er i familie med 

lamaen, og mange forskellige rovfugle. Kon-

dorer, verdens største fugl med et vingefang 

på over tre meter, og - godt gemt oppe i bjer-

gene - pumaer, lever også i dette område. Vi 

spiser frokost undervejs, ligesom der bliver et 

par stop til at tage fotos.

Vi kører igennem den sjove, lille grænse-

station, hvor formaliteterne kun tager kort 

tid, og ind i Chile. I løbet af eftermiddagen 

ankommer vi til vores hyggelige hotel. Aftens-

maden indtages på hotellet.

Dag 8. Torres del Paine, på med 
vandreskoene - ud i det blå med 
rejseleder og lokalguide 
Vi skal på vandretur i nationalparken i dag. Tor-

res del Paines landskaber er fuldstændig ene-

stående og kan med sine hængende gletsjere, 

granittårne og turkisblå næsten selvlysende 

smeltevandssøer tage pusten fra enhver. Det 

siges, at man kan opleve alle fire årstider på 

en og samme dag i parken, og især den stærke 

vind er en faktor, som man må tage i betragt-

ning, når man tager på vandretur. 

Vi anbefaler derfor, at man klæder sig på 

i flere lag, som man kan tage af og på, alt 

efter omstændighederne. Men uanset vejret, 

så glemmer man aldrig den smukke natur i 

Torres del Paine!

ved bredden af den 1.500 km2 store sø, Lago 

Argentino, landets største sø, som ligger i 

Los Glaciares National Park (gletsjernatio-

nalparken) og fyldes med 

smeltevand fra områdets 

mange gletsjere.

Vi tager med det samme 

på udflugt i den smukke 

øde natur, der omgiver 

byen. Ved bredden af den 

mælkeblå Lago Argen-

tino besøger vi Walichu-

grotterne, der gemmer på 

vægmalerier, der skulle 

være op mod 4.000 år gamle. Malerierne 

forestiller mennesker og dyr og blev udført af 

et fortidigt jæger- og samlerfolk. 

Afhængig af vind og vejr finder vi et sted i 

naturen, hvor vi kan slå os ned og spise en 

picnic-frokost.

Vi går en tur ad hovedgaden i El Calafate, hvor vi 

vil opdage, at priserne i de mange butikker med 

outdoor-udstyr og på restauranterne har fået 

et ordentligt hak opad som konsekvens af, at 

byen besøges af mange turister fra hele verden. 

Ved bredden af 
den mælkeblå Lago 
Argentino besøger 
vi Walichu-grotterne, 
der gemmer på 
vægmalerier,

På vores vandring i Tierra del Fuego-nationalparken (Ildlandets natio-
nalpark) finder vi et godt sted, hvor vi spiser vores medbragte picnic.

Dette ikoniske fyrtårn står ved indsejlingen til Beagle Channel. Vi runder fyret på en sejltur, 
hvor vi også hilser på sæler og søløver, der dovner i solen.
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TORRES DEL PAINE

Nationalparken Torres del Paine i Chile er en af 
denne verdens allersmukkeste steder. De ikoni-
ske Peine-tårne rejser sig forvredne mod him-
len og udgør et syn så dramatisk, at man aldrig 
glemmer det. 

Læg dertil hængende gletsjere, mælkehvide og 
blå søer og kondorer, der svæver i opvinden, så 
har I en fornemmelse af, hvad der venter jer.  
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Vores vandretur i dag er på ca. 11 km med 

lidt stigninger undervejs og vi forventer, at 

den tager omkring 5 timer. Vi begynder med 

en sejltur på den spejlblanke Lago Gray, hvis 

vand er farvet af aflejringer fra de omkringlig-

gende gletsjere. 

Vi sejler forbi smukke isbjerge på vej mod 

Refugio Lago Gray, et af de overnatningsste-

der, der bruges af vandrere i nationalparken, 

og udgangspunkt for dagens rute. 

Vi medbringer madpakker fra hotellet, som 

vi indtager undervejs på et smukt sted, som 

den lokale guide finder til os. Vores rute slut-

ter ved Refugio Paine Grande, hvor vi tager 

båden henover Lago Pehoé - en sejltur på 

ca. 40 minutter. Her venter en bus på at køre 

os tilbage til hotellet, hvor vi kan hvile ud og 

spise en velfortjent middag.

Dag 9. Torres del Paine, 
vandretur et stenkast fra paradis 
Efter morgenmad skal vi igen på tur i en af 

verdens mest unikke, uspolerede og utro- 

lige nationalparker. Torres del Paine, opkaldt 

efter Paine-tårnene - parkens to mest mar-

kante bjergspidser - tiltrækker eventyrere 

og trekking-folk i alle aldre og fra alle kon-

tinenter. Alligevel virker den på ingen måde 

overrendt.

Vi deler os i to grupper med hver sit tempo 

og sværhedsgrad. I sidste ende er dagens 

vejr også med til at bestemme hvor langt 

vi kan gå. 

Der er mulighed for at gå langs 

parkens ydergrænse, hvor vi kan se 

spor efter pumaernes natlige over-

fald på de mange steppe-lamaer - 

guanacos - og med lidt held ser vi 

også kondorer. 

I samme område findes nogen 

gamle hulemalerier. Området har 

nogle meget smukke søer, som 

Nordenskjold opkaldt efter en 

svensk opdagelsesrejsende, som vi besøger. 

Den anden gruppe skal, hvis vejret tillader 

det, trekke op til udsigtspunktet for Paine-

tårnene - en hård tur på 8 timer men det 

hele værd.

Begge grupper mødes sent hen på eftermid-

dagen ved hotellet.

Dag 10. Torres del Paine, Chile - 
El Calafate, Argentina 

Vi kører i bus tilbage over grænsen og ind 

i Argentina. Der er noget særligt eventyr-

agtigt ved at krydse en grænse over land 

fremfor at flyve fra sted til sted. Man kom-

mer simpelthen tættere på, når man skal 

ud af bussen, ind i paskontrollen, videre 

gennem ingenmandsland og ind gennem 

det næste lands paskontrol. 

Især når paskontrollen, 

som i dette tilfælde, lig-

ger nærmest midt i øde-

marken - det giver en 

pionerstemning og en 

duft af gamle dage.

Som på udturen gør vi 

flere stops undervejs 

for at strække benene 

og tage fotos, og vi inkluderer en frokost-

pause. Efter kørsel gennem smukke land-

skaber ankommer vi sen eftermiddag til El 

Calafate, som vi allerede kender fra vores 

tidligere besøg. Aftensmaden er efter eget 

valg i byen.

Dag 11. El Calafate, besøg ved 
Perito Moreno-gletsjeren 
Som en af rejsens helt store højdepunkter 

tager vi i dag på heldagstur til Perito Moreno-

gletsjeren, der er en del af det enorme 

"Campo de hielo sur" - det sydlige is-massiv, 

der under sidste istid dækkede et område på 

størrelse med Frankrig. 

Argentina og Chile - en rejse til verdens ende
14 dage

Efter kørsel gennem 
smukke landskaber 
ankommer vi sen 
eftermiddag til El 
Calafate

El Calafate er en hyggelig outdoor-by med pionerstemning. På gletsjermuseet uden for El Calafate inviteres vi 
på drinks i isbaren. Selv glassene er lavet af is.    
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PERITO MORENO-
GLETSJEREN

At stå foran Perito Moreno-
gletsjeren er ganske enkelt en 
kæmpe oplevelse. Gletsjeren er 
ca. 30 km lang, 5 km bred og 
imponerende 60 meter høj. Den 
fødes bagfra af snemasser fra 
Andesbjergene, hvilket betyder, 
at den ikke svinder, som de fle-
ste andre gletsjere i verden. Den 
bevæger sig fremad med ca. 200 
meter om året, altså en halv til 
en hel meter om dagen.

Vi har god tid ved dette vidunder 
og kommer til at stå på nogle 
stier og træbroer direkte over for 
gletsjeren. Er vi heldige, beløn-
nes vi med synet og lyden af 
kælvninger. 

Buenos Aires’ åndehul er de mange store parker med fantastisk smukke træer.    
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Argentina og Chile - en rejse til verdens ende
14 dage

Buenos Aires er fyldt med gode restauranter, som serverer fremragende mad og vin. Her er det Puerto 
Madero på byens havnefront.

Vi kører igennem smukke gletsjerdale og ser, 

hvordan de tilbagetrækkende smeltende glet-

sjere har formet landskabet.

Morenogletsjeren, som uden tvivl er verdens 

smukkeste gletsjer, er meget let tilgængelig 

og kræver ikke som de andre gletsjere i områ-

det en længere sejltur. Bussen sætter os af 

på p-pladsen inde i nationalparken, og herfra 

tager vi en gåtur, hvor vi langsomt nærmer os 

gletsjeren. Imponerende! 

Dér har vi nogle timer, hvor I på egen hånd 

kan udforske de gode gangstier 

lige over for gletsjeren. Det er 

vigtigt at give sig god tid til at 

nyde synet og bare vente foran 

gletsjeren - og høre, hvordan 

den hele tiden arbejder og med 

lidt held kælver.

Morenogletsjeren er en af de 

meget få gletsjere i verden, 

som ikke svinder. Den er ca. 30 

km lang, 5 km bred og fronten, 

som vi kommer til at stå direkte overfor, er op 

til 60 meter høj. Den bevæger sig fremad med 

ca. 200 meter om året, svarende til en halv til 

en hel meter om dagen, og der er derfor gode 

chancer for at se kælvninger. 

Gletsjeren fodres bagfra af snemasser fra 

Andesbjergene. Synet af Morenogletsjeren er 

fantastisk, både i solskin og hvis der er over-

skyet. Jo flere skyer, der er på himlen, jo mere 

blå er gletsjeren.

Dag 12. El Calafate - Buenos Aires 
med tango-show 
Det er et farvel til Patagonien for denne gang. 

Vi kører til El Calafate 

lufthavn lige uden 

for byen og flyver til-

bage til Buenos Aires, 

hvor vi regner med at 

ankomme hen på efter-

middagen. Vi indloge-

res igen centralt i byen.

Omkring 20-tiden bli-

ver vi hentet på hotellet 

og kørt til tango-aften 

med danseshow, røde bøffer og god vin/øl. 

Stil rejseskoene og tag lidt pænere på denne 

aften - det er nemlig vores afskedsmiddag, 

hvor vi siger tak for godt selskab.

Tangoen opstod blandt immigranter i Buenos 

Aires i slutningen af 1800-tallet som en 

blanding af forskellige stilarter. Dansen og 

ikke mindst musikken virker kompliceret men 

fascinerende, og danserne i showet mestrer 

kunsten til perfektion. 

Tangoen udtrykker passion og smerte, og vi 

tør godt love, at man bliver grebet og rørt 

af de smukke trin og den dramatiske musik 

- måske vælger musikerne at forkæle vores 

øregange med en af tangoens allerstørste 

numre: Tango Jalousie, som vores egen Jacob 

Gade komponerede hjemme på Fyn i 1925.

Dag 13. Hjemrejse til Danmark 
Dem, der vil sove længe, kan gøre det. Ellers 

har vi formiddagen fri og tjekker ud af hotellet 

ved middagstid. Bagagen opbevares sikkert på 

hotellet, indtil vi hen på eftermiddagen kører 

samlet til lufthavnen for at tjekke ind til flyet 

mod Europa og Danmark. Tak for denne gang!

Dag 14. Ankomst til Danmark

Tangoen opstod blandt 
immigranter i Buenos 
Aires i slutningen af 
1800-tallet som en 
blanding af forskellige 
stilarter

Vi får en festlig afslutning på rundrejsen med 
tangoshow og middag på en af byens klassiske 
tangobarer.
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