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Det ultimative eventyr
Det store sydamerikanske kontinent byder på så mange eventyrlige oplevelser,  
at man må rejse dertil mange gange for at få det hele med. Tager I med på  
denne rejse, så kan I dog sætte hak ved en hel del af kontinentets verdensklasse-
seværdigheder, når vi udforsker Chile og Argentina, og ikke mindst når vi flyver næsten 
4000 km ud over Stillehavet til Påskeøen, et af denne verdens mest isolerede samfund.

I Chile skal vi kigge på kolonistilsarkitektur i hovedstaden Santiago de Chile og smage liflige 
vine på en dejlig vingård på vej ud mod Valparaiso, den UNESCO-beskyttede Stillehavsby, 
der havde sin storhedstid som havneby før Panamakanalen åbnede i 1914.

Vi bliver teknisk set i Chile, når vi flyver ud til Påskeøen, som har været chilensk territorium 
siden 1888. Vi skal være her fire dage og naturligvis udforske de verdensberømte kæmpe- 
statuer, moai’er, der blev rejst af folkefærd, der kom sejlende i kanoer fra andre polynesi-
ske øer fra omkring år 300 e.Kr. Det er virkelig en enestående oplevelse og en indføring i 
en spændende og fremmedartet kultur.

Chile disker op med flere verdensklasseseværdigheder, og nu er det naturen på fastlandet, der får os til at tabe mælet. Vi tøver 
ikke med at kalde Torres de Paine-nationalparken i Patagonien for en af verdens absolut smukkeste nationalparker! Her stræber de 
karakteristiske sylespidse tinder mod himlen, og for foden ligger grønne græssletter og isblå søer. Vi bor 3 nætter midt i det hele, 
og på  vandreture i dette uberørte naturparadis trækker vi sprød, ren bjergluft helt ned i lungerne.

Argentina viger ikke tilbage for Chile, når det gælder seværdigheder. Vi skal nu opleve intet mindre end verdens smukkeste gletsjer, 
Perito Moreno-gletsjeren ved El Calafate, der også udmærker sig ved at blive større og større, som om tidens klimaudfordringer 
ikke gjaldt for den. Vi slutter vores eventyrrejse med manér i Buenos Aires, Sydamerikas Paris, hvor vi bl.a. overværer et forrygende, 
passioneret tangoshow.

Vi rejser i en lille gruppe med 15-25 deltagere med en meget kompetent Sydamerika-kender som rejseleder – tag med på det 
ultimative eventyr!

Vi ønsker jer en god rejse.

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser
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Santiago de Chile - Valparaiso - Påskeøen 

Torres del Paine nationalpark 

El Calafate - Moreno-gletsjer - Buenos Aires

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Santiago de Chile, vinsmagning og Valparaiso
• Påskeøen, 4 dage med enestående moai-statuer
• Torres del Paine, 4 dage i Patagoniens national- 
 park med spektakulær natur
• Verdens smukkeste gletsjer
• Tango i Buenos Aires

!

          
  

Ruten og nogle af højdepunkterne: 
 
Dag 1. Danmark – Santiago de Chile. Afrejse fra Danmark og flyskift i europæisk  
 lufthavn. Vi flyver henover natten og ankommer til Chile næste dag.

Dag 2. Ankomst til Santiago de Chile. Efter ankomst tager vi på sightseeing  
 i Santiago, bl.a. i det historiske centrum og i det moderne forretnings- 
 område.

Dag 3. Santiago de Chile, Valparaiso. En dagsudflugt til den charmerende  
 havneby Valparaiso, hvorfra skibe fra hele verden lagde til i ”de gode gamle 
 dage”. På vejen dertil besøger vi en af Chiles gode vingårde og smager  
 bl.a. Pinot Noir og Sauvignon Blanc.

Dag 4.  Santiago de Chile - Påskeøen. Fly ca. 4.000 km ud i Stillehavet til  
 den mytiske Påskeø. Vi ser vores første moai-statuer og oplever øens  
 smukkeste solnedgang.

Dag 5. Påskeøen. En hel dag mellem vulkankratre, moai-statuer og ceremonielle  
 centre: bl.a. Orongo, Vinapu, Akivi og Huri a Urenga, hvor en enkelt moai  
 stirrer ud præcist der, hvor solen står op ved vintersolhverv.

Dag 6.  Påskeøen. Flere enestående oplevelser, bl.a. ved Tongariki, hvor hele 15  
 moai’er er opstillet.

Dag 7.  Påskeøen – Santiago de Chile. Turen går tilbage til fastlandet og en  
 enkelt nat på lufthavnshotel i Santiago de Chile, inden det går løs i noget  
 af Sydamerikas smukkeste natur.

Dag 8. Santiago de Chile – Punta Arenas – Torres del Paine. Vi flyver sydpå  
 til Punta Arenas og kører videre til Patagonien og ind i en af verdens  
 smukkeste nationalparker, Torres del Paine. Indlogering midt i parken –  
 omgivet af natur.

Dag 9.  Torres del Paine. Sejltur på Lago Gray med udsigt til gletsjere og en skøn  
 vandretur i den spektakulære natur. Med omkring 11 km vandring i benene  
 sejler vi over Lago Pehoé og kører tilbage til hotellet. 

Dag 10.  Torres del Paine. Endnu en dag i naturens tegn. Vi deler os i to grupper  
 efter fysisk formåen. Den ene gruppe holder sig i lavlandet, den anden  
 bevæger sig op til udsigtspunktet for de karakteristiske tårne.

Dag 11. Torres del Paine – El Calafate, Argentina. Vi krydser grænsen over land  
 og forbereder os på, at det kan tage lidt tid at få stemplet alle pas – men  
 det er en sjov oplevelse in the middle of nowhere. Fremme i El Calafate  
 skal vi på ismuseum og på isbar, der serverer – ja – iskolde drinks.

Dag 12.  El Calafate. Vi skal betragte verdens smukkeste gletsjer i dag, Perito  
 Moreno-gletsjeren, der bevæger sig fremad stille og roligt hver dag, hvilket  
 giver gode chancer for at se den kælve isterninger på størrelse med huse  
 ned i vandet. 

Dag 13.  El Calafate – Buenos Aires. Fly nordpå til Buenos Aires, Argentinas 
 fantastiske hovedstad, som ofte kaldes Sydamerikas Paris. Vi besøger bl.a.  
 Recoleta-kirkegården, hvor Evita Peron ligger begravet, og aftenen byder  
 på en dejlig middag og et forrygende og passioneret tangoshow.

Dag 14.  Buenos Aires. Mere sightseeing i Buenos Aires med Casa Rosada, hvor  
 Evita holdt sine flammende taler, Majpladsen omgivet af kolonistilsbyg- 
 ninger og katedralen, La Boca, i hvis fodboldklub Maradona startede sin  
 karriere, og hyggelige San Telmo. Vi har også tid til at snuse rundt på San  
 Telmos fantastiske marked.

Dag 15.  Buenos Aires og hjemrejse. Lidt tid på egen hånd inden hjemrejsen  
 begynder med et enkelt stop undervejs.

Dag 16. Ankomst til Danmark. Vi ankommer til Danmark i løbet af dagen.
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VALPARAISO OG VINLANDET

I Chile skal vi besøge en vingård i et af  
landets bedste vinområder i Casa-
blancadalen. Der er blevet dyrket vin i 
Chile, siden spanske munke kom dertil 
i 1500-tallet med druer i bagagen. 

Samme dag besøger vi maleriske Val-
paraiso ved Stillehavskysten, hvis 
historiske centrum er på UNESCOs liste 
over verdensarv. Byen er hjemsted for 
landets søværn og for senatet.
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Dag 1. Danmark - Santiago de Chile 
Vi forlader Danmark i løbet af dagen og har 

et flyskift i en europæisk lufthavn, inden vi 

sætter os til rette i flyet, der bringer os over 

Atlanten.

Dag 2. Ankomst til Santiago de Chile
Vi ankommer til Santiago de Chile om formid-

dagen, og efter indrejseformaliteterne fin-

der vi bussen, som venter udenfor. Landets 

hovedstad ligger smukt omgivet af Andes-

bjergenes sneklædte tinder mod øst og en 

mindre kystbjergkæde mod vest. 

Byen domineres af to bjerge: San Cristóbal 

med Jomfru Maria-statuen på toppen og det 

mindre Santa Lucia. Byen blev grundlagt af de 

spanske koloniherrer i 1541, og Santiago de 

Chile er som mange andre byer i Sydamerika 

præget af spansk kolonistil.

Vi kører ud for at se nærmere på byens sevær-

digheder, der er centreret omkring de gamle, 

smukke pladser. Vi ser den lidt bombastiske 

regeringsbygning La Moneda, hvor Salvador 

Allende døde i forbindelse med militærkup-

pet i 1973, og byens smukke gamle San Fran-

cisco-kirke fra 1618. 

Herudover går turen forbi det imponerende 

nationalhistoriske museum i det smukke 

palads, Palacio de la Real Audiencia, og Casa 

Colonial, hvor den spanske guvernør reside-

rede, indtil spanierne blev smidt på porten i 

1818. Vi spiser en frokost undervejs, og i løbet 

af eftermiddagen tjekker vi ind på hotellet. 

Dag 3. Santiago de Chile, 
besøg i Valparaiso og Viña del Mar
Efter morgenmaden sætter vi os til rette i 

bussen for at køre vest på ud mod kysten. Vi 

kører gennem Casablanca-dalen, og her skal 

vi besøge en dejlig vingård, 

Veramonte, hvor der produ-

ceres vin fra bl.a. Sauvignon 

Blanc-, Chardonnay og Pinot 

Noir-druen.

Vinavlen i Chile stammer helt 

tilbage fra 1550'erne, hvor 

spanske munke plantede druer, 

som de havde med hjemme fra 

Spanien, og i dag nyder Chile 

godt af lave produktionsom-

kostninger og et stabilt klima, som resulterer i 

en konstant kvalitet til forholdsvis lave priser.

På Veramonte-vingården fremstilles vinen 

uden brug af pesticider, og vi får en introduk-

tion til processen fra jord til bord og nyder 

smagsprøver på et par forskellige røde og 

hvide vine med tilhørende snacks, inden vi 

fortsætter til Valparaiso.

Byen er hjemsted for landets senat og visse 

ministerier, som blev flyttet hertil fra Santiago 

de Chile i 1989, efter at det demokratiske 

styre var blevet genetableret. Den er meget 

malerisk med huse i alle regnbuens farver, der 

ligger op ad skråningerne, og det historiske 

centrum er da også optaget på UNESCOs ver-

densarvliste. 

Vi spiser frokost og går en tur i byens gamle 

kvarterer. Hvis tiden er til det, stiger vi på 

tandhjulsbanen, som forbinder 

den øvre og nedre del af byen. 

Nabobyen Viña del Mar er også 

på vores rute i dag. Denne by 

har ligesom Valparaiso et mildt 

klima, der sikrer et meget fro-

digt landskab, og byen er da 

også kendt som Ciudad de Jar-

din, Havens By. 

Vi går en tur i byens centrum, 

der ligger ud mod Stillehavet, og herefter går 

turen tilbage til Santiago De Chile. 

Dag 4. Santiago de Chile - 
Påskeøen, én gang i livet!
Der venter et sandt eventyr i dag, når vi flyver 

næsten 4.000 km ud over Stillehavet til et af 

mest mytiske og isolerede steder på denne 

jord: Påskeøen. 

Vi befinder os teknisk set stadig i Chile, og 

der skulle bo omkring 5.000 sjæle på øen, 

Påskeøen & Patagonien - Chile og Argentina
16 dage

Vi kører gennem 
Casablanca-dalen, 
og her skal vi 
besøge en dejlig 
vingård, Veramonte

Santiago de Chiles historiske centrum er på UNESCOs verdensarvliste. Byen ligger smukt med sneklældte bjerge i baggrunden.
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Påskeøens befolkning er polynesere. De kom sejlernde i 
kanoer fra andre afsidesliggende øer omkring år 300.

Vi skal bo på et dejligt hotel lige uden for hovedbyen Hanga Roa.

som dækker et areal på 171 km2. Det er en 

vulkanø, og forskere mener, at den har været 

befolket siden omkring 300 e.Kr., hvor folke-

slag fra andre polynesiske øer kom sejlende 

dertil – i kanoer!

I påsken 1722 nåede den 

hollandske opdagelsesrej-

sende Jacob Roggeveen frem 

til øen, og han navngav den 

efterfølgende Påskeøen. Chile 

annekterede øen i 1888, og 

den er i dag en nationalpark 

og optaget på UNESCOs ver-

densarvliste.

Vi lander lige over frokost og 

en bus venter på at køre os til vores hotel, der 

ligger i udkanten af Hangaroa, som er øens 

eneste by. Vi spiser frokost og slapper lidt af, 

inden vores første møde med øens helt store 

trækplaster, de forunderlige stenstatuer, kal-

det moai, der ses mange steder langs kystlin-

jen og længere inde på øen.

Tahai-komplekset, som vi skal besøge, ligger 

en god gåtur fra hotellet, og det er en begra-

velsesplads med tre ceremonielle platforme 

og i alt syv moai-statuer, der skuer ud over 

havet – det må have været et fantastisk og 

måske også frygtindgydende syn for de opda-

gelsesrejsende. 

Nogle af statuerne er helt tilbage fra det 

7. århundrede, andre fra omkring det 12. 

århundrede. Den højeste af de statuer, vi skal 

se i dag, er godt 5 meter, inklusive hatten, 

der er skåret af et andet materiale end selve 

statuen. Denne moai har 

i øvrigt – som den eneste 

på øen – øjne, der er lavet 

af koral og obsidian.

Påskeøens smukkeste sol-

nedgang findes her ved 

Tahai, og den nyder vi i 

fulde drag, inden vi ven-

der tilbage til middag på 

hotellet.

Dag 5. Påskeøen, moai’er og 
spændende historie
Dagens program begynder med en køretur 

til det sydvestlige hjørne af øen, hvor vi skal 

se det store vulkankrater og den hellige by  

Orongo. Den blev brugt til forskellige cere-

monier frem til 1860’erne, hvor det meste 

af øens befolkning – dem, der overlevede de 

epidemier, der blev bragt til øen af europæ-

erne – konverterede til kristendommen. 

Der knytter sig en spændende og barsk histo-

rie til stedet. Det var herfra, at unge mænd, 

kaldet fuglemænd, sprang ud fra klippen for 

at svømme ud til en nærliggende ø og hente 

sæsonens første terne-fugleæg. Mange over-

levede ikke denne farefulde færd, og det kan 

man læse om på stedets petroglyffer (helle-

ristninger).

Måske har man været på British Museum i 

London og set den store moai-statue, som 

er udstillet der – den er hentet fra Orongo i 

1860’ern, dengang hvor man syntes, at man 

kunne tillade sig en sådan adfærd.

Vi fortsætter til Vinapu, et arkæologisk 

område som kunne tyde på, at der har været 

forbindelser mellem Påskeøens befolkning og 

inkaerne i Peru, og ved Akivi, det højeste sted 

på øen, ser vi syv flotte moai’er, der skuer ud 

over en fortidig landsby og havet i det fjerne. 

Formålet med dem – og andre moai’er – var 

nemlig, at de skulle våge over og beskytte 

øens indbyggere. 

Puna Pau, næste stop i dag, er det sted, hvor 

man fik den røde stenart, som er brugt som 

hat på nogle af øens statuer, og vores sight-

seeing i dag slutter ved Huri a Urenga, hvor en 

enkelt moai stirrer nøjagtigt derud, hvor solen 

står op den 21. juni ved vintersolhverv.

Dag 6. Påskeøen, Tongarikis 15 moai’er
Vores udforskning af den enestående ø fort-

sætter i dag, og vi begynder ved Vaihu, som 

ikke er restaureret, siden stedet var skue-

Påskeøen & Patagonien - Chile og Argentina
16 dage

Påskeøens smukkeste 
solnedgang findes her 
ved Tahai, og den nyder 
vi i fulde drag, inden vi 
vender tilbage til mid-
dag på hotellet
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PÅSKEØEN

Mere end 3.600 km fra Chiles vestkyst, 
midt i Stillehavet, ligger Påskeøen, på 
polynesisk kaldet Rapa Nui. Det er en 
vulkanø og et af verdens mest afsides lig-
gende samfund, og derfor ligger den højt 
på rejseglade menneskers to-do-liste.

Vi skal udforske de enestående moai-sta-
tuer, der stammer helt tilbage fra det 7. 
århundrede, og opleve den særegne poly-
nesiske kultur.
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TORRES DEL PAINE

UNESCO mener, at nationalparken Torres 
del Paine i Chile er verdens ottende vid-
under, og vi er enige – det er et af denne 
verdens allersmukkeste steder. De ikoni-
ske Paine-tårne rejser sig forvredne mod 
himlen og udgør et syn så dramatisk, at 
man aldrig glemmer det. 

Læg dertil hængende gletsjere, mælke-
hvide og blå søer og kondorer, der svæver 
i opvinden, så har I en fornemmelse af, 
hvad der venter jer. Parken er 1.800km2 
stor og forbavsende øde. 

Vi skal bo rigtigt godt inde i selve parken 
med nem adgang til det omfattende pro-
gram, vi skal igennem, og i tæt kontakt 
med naturen. Vi bruger dagene ude i par-
ken og spiser picnic-frokost fra hotellet. 
Glæd jer til en enestående oplevelse!
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plads for nogle voldsom klanopgør i det 18. 

århundrede. Det samme gør sig gældende for 

Akahanga, hvor statuerne ligger på jorden, 

nogle med ansigtet nedad som en voldsom 

kontrast til deres ellers så stolte udtryk, når 

de står på deres piedestaler.

Ved Ranu Raraku ser vi det sted, hvor man 

mener, at mange af moai-statuerne blev 

udhugget. Der findes således ufærdige sta-

tuer her, som aldrig kom ud til det sted, som 

de var tiltænkt, og vi får en fornemmelse af 

arbejdsprocessen og den udfordring, skulp-

tørerne stod overfor, når statuerne skulle på 

plads mange kilometer væk.

I løbet af dagen når vi frem til Tongariki, 

måske det allermest imponerende syn på 

hele øen med hele 15 moai-statuer af for-

skellig højde og drøjde, og dagens sightsee-

ing slutter på nordkysten ved statuerne på 

Anakenas smukke sandstrand, hvor vi nyder 

en eftermiddagsdrink.

I løbet af dagen, når det passer ind i pro-

grammet, spiser vi en picnicfrokost, og om 

aftenen spiser vi middag på hotellet. Vores 

fælles eventyr på Påskeøen lakker dermed 

mod enden, og vi kan sætte et vigtigt hak 

på listen over ting, vi skal opleve mindst en 

gang i livet.

Dag 7. Påskeøen - Santiago de Chile
Vi har lidt på egen hånd og spiser også fro-

kost, inden vi bliver kørt til den lille lufthavn 

for at flyve tilbage til Santiago de Chile. Her 

indlogerer vi os på et hotel tæt på lufthavnen, 

så vi er klar til den næste flyvetur allerede i 

morgen.

Dag 8. Santiago de Chile - Punta Arenas
- Torres del Paine
Vi står tidligt op for at flyve til Punta Arenas i 

det sydlige Chile, hvorfra vi har en køretur på 

en 4-5 timer henover øde 

sletter til endnu et af rejsens 

højdepunkter: den spektaku-

lære Torres del Paine-natio-

nalpark med sine ikoniske, 

sylespidse bjergtinder. 

Vi tanker op med lidt snacks 

og drikkevarer til bussen og 

undervejs spiser vi frokost. 

Vi er fremme på lodgen, der 

ligger i hjertet af national-

parken sidst på eftermid-

dagen og tjekker ind på vores værelser.

Der er tid til lidt afslapning og måske en gåtur 

på egen hånd, inden vi spiser middag sam-

men. Opholder her i nationalparken inklude-

rer alle måltider og udvalgte drikkevarer.

Dag 9. Torres del Paine, 
vandring i spektakulær natur
Vi skal på vandretur i nationalparken i dag. 

Torres del Paines landskaber er fuldstæn-

dig enestående 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 

betragtning, 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!

Vores vandretur i dag er på 

ca. 11 km med lidt stignin-

ger 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 omkringliggende 

gletsjere. Vi sejler forbi smukke isbjerge på 

vej mod Refugio Lago Gray, et af de overnat-

Påskeøen & Patagonien - Chile og Argentina
16 dage

Lago Gray-gletsjeren er ganske imponerende! Vi sejler på søen ud til gletsjeren og går i land for at vandre til Lago Pehoe - en smuk og ikke 
for anstrengende tur. 

Vi begynder med en 
sejltur på den spejl-
blanke Lago Gray, hvis 
vand er farvet af aflej-
ringer fra de omkring-
liggende gletsjere
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VANDRING I TORRES DEL PAINE

Det er et must at vandre i nationalparken Tor-
res del Paine! En af dagene i nationalparken 
deler vi os i to grupper med hver sit tempo 
og sværhedsgrad. Man kan vælge at blive 
”nede” og gå på opdagelse i det flade land-
skab, eller trekke op til udsigtspunktet for de 
to Painetårne, der har givet parken sit navn. 
Vejrmæssigt kan man opleve alle fire årstider 
på en dag, så det er vigtigt at klæde sig på i 
flere lag. 
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Påskeøen & Patagonien - Chile og Argentina
16 dage

Vi bor skønt på en lodge midt i nationalparken. Når vi kommer hjem fra vores vandreture, kan vi varme os ved pejsen og slappe af i dejlige omgiverlser.

ningssteder, der bruges af vandrere i natio-

nalparken, 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 10. Torres del Paine, 
vandretur et stenkast fra paradis
Efter morgenmad skal vi igen på tur i en af 

verdens mest unikke, uspolerede og utrolige 

nationalparker. Torres del Paine, opkaldt efter 

Paine-tårnene - parkens to mest markante 

bjergspidser - tiltrækker eventyrere og trek-

king-folk i alle aldre og fra alle kontinenter. 

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 yder-

grænse, hvor vi kan se spor efter pumaernes 

natlige overfald på de mange steppe-lamaer 

- guanacos - og med lidt held ser vi også kon-

dorer. I samme område findes nogen gamle 

hulemalerier. Området har nogle meget 

smukke søer, bl.a. 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 på 

eftermiddagen ved hotellet.

Dag 11. Torres del Paine, 
Chile - El Calafate, Argentina
Vi kører i bus tilbage over græn-

sen og ind i Argentina. Der er 

noget særligt eventyragtigt ved 

at krydse en grænse over land 

fremfor at flyve fra sted til sted. 

Man kommer simpelthen tæt-

tere 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, ligger nærmest midt i øde-

marken - det giver en pionerstemning og en 

duft af gamle dage. Vi skal dog også være ind-

stillet på, at det tager lidt tid, inden alle pas 

er stemplet. Vi har flere stop undervejs for at 

strække benene og tage fotos, og vi holder 

også en frokostpause. 

Efter kørsel gennem smukke landskaber ankom-

mer vi sen eftermiddag til El Calafate, der ligger 

fint ved bredden af den 1.500 km2 store sø, 

Lago Argentino, lan-

dets største sø. 

Den ligger i Los Gla-

ciares National Park 

(gletsjernationalpar-

ken) og fyldes med 

smeltevand fra områ-

dets mange gletsjere. 

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 arkitekten 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, 

Vi medbringer madpak-
ker fra hotellet, som vi 
indtager undervejs på 
et smukt sted, som den 
lokale guide finder til os. 
Vores rute slutter ved 
Refugio Paine Grande, 
hvor vi tager båden hen-
over Lago Pehoé
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selv glassene, og vi udstyres med kapper og 

vanter, så vi kan holde varmen. Aftenen er til 

fri disposition.

Dag 12. El Calafate, besøg ved 
Perito Moreno-gletsjeren
Som endnu et af rejsens helt store højde-

punkter 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. 

Vi kører igennem smukke 

gletsjerdale og ser, hvor-

dan de tilbagetrækkende 

smeltende gletsjere har 

formet landskabet.

Morenogletsjeren, som 

uden tvivl er verdens 

smukkeste gletsjer, er 

meget let tilgængelig og kræver ikke som de 

andre gletsjere i området en længere sejltur. 

Bussen sætter os af på p-pladsen inde i nati-

onalparken, og herfra tager vi en gåtur, hvor 

vi langsomt nærmer os den imponerende 

gletsjer. 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 fan-

tastisk, både i solskin og hvis der er over-

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

mere blå er gletsjeren.

Efter en stor oplevelse og forkælelse for øjet 

kører vi tilbage til hotellet og nyder en stille 

aften.

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

Påskeøen & Patagonien - Chile og 
Argentina
16 dage

På gletsjermuseet uden for El Calafate inviteres vi 
på drinks i isbaren. Selv glassene er lavet af is.    

El Calafate er en hyggelig outdoor-by med pionerstemning.
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PERITO MORENO-GLETSJEREN

At stå foran Perito Moreno-gletsjeren er 
ganske enkelt en kæmpe oplevelse. Gletsje-
ren er ca. 30 km lang, 5 km bred og impo-
nerende 60 meter høj. Den fødes bagfra af 
snemasser fra Andesbjergene, hvilket bety-
der, at den ikke svinder, som de fleste andre 
gletsjere i verden. Den bevæger sig fremad 
med ca. 200 meter om året, altså en halv til 
en hel meter om dagen.
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BUENOS AIRES

Argentinas smukke hovedstad er som 
en europæisk hovedstad med et melan-
kolsk tvist, som ikke mindst udtrykkes 
i tangoen, der danses overalt i byen. 
Byens elegante indbyggere kaldes 
porteños, og de har en særlig status 
i resten af landet. På vores udflugter 
besøger vi de forskellige bydele, bl.a. 
San Telmo og Palermo SoHo.  
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Påskeøen & Patagonien - Chile og Argentina
16 dage

Vi slutter vores rejse i Buenos Aires, hvor vi bl.a. besøger Eva Perrons grav på den fornemme Recoleta-kirkegård. Og så skal vi naturligvis se 
et forrygende tangoshow. Man kan kun blive rørt over dansernes formåen og deres passion. 

Dag 13. El Calafate - Buenos Aires, 
Recoleta-kirkegården og tangoshow
Vi siger farvel til El Calafate og flyver nordpå til 

Argentinas hovedstad Buenos Aires, der lig-

ger smukt ved Rio de la Platas floddelta med 

Uruguay som nærmeste nabo. Buenos Aires 

bliver også kaldt Sydamerikas Paris, og det er 

ikke svært at se hvorfor.

Byen udstråler både europæisk elegance og 

storhed, og indbyggerne er stolte og passio-

nerede som den argentinske tango.

Vi kører direkte på sightseeing, og vi skal 

besøge den berømte Recoleta kirkegård, 

hvor Eva Peron, bedre kendt som Evita, lig-

ger begravet. Kirkegården er som en by i byen 

med gader og elegante gravmonumenter så 

store som små huse. Den oplevelse glemmer 

man ikke så let igen.

Udenfor kirkegården finder vi et stort kunst-

håndværkermarked, Recoleta kulturcenter 

og et designcenter, og vi får også udsigt til 

Buenos Aires' nye skinnende vartegn, skulp-

turen Floralis Genérica, som åbner sine blade 

om dagen og lukker dem om natten.

Vi kører nu til hotellet for at tjekke ind og gøre 

os klar til aftenens store begivenhed: en dej-

lig middag og et fantastisk tangoshow på en 

traditionel tangobar i gåafstand fra hotellet. 

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 Jacob Gade kom-

ponerede hjemme på Fyn i 1925.

Dag. 14. Buenos Aires, Casa Rosada, 
Majpladsen, La Boca og markedsdag 
i San Telmo
Vi begynder dagen med at 

spadsere til det legendari-

ske lyserøde præsidentpa-

lads – Casa Rosada, som lig-

ger smukt ud til Majpladsen. 

Her finder vi også Buenos 

Aires' katedral, hvor den 

største argentinske friheds-

helt af dem alle – General 

San Martin – ligger overdå-

digt begravet.

Herefter tager vi bussen til det farverige hav-

nekvarter La Boca. Det er fra samme bydel 

den berømte fodboldklub Boca Juniors hører 

hjemme, hvor Maradona startede sin formi-

dable karriere. Vi går rundt en times tid hver 

for sig og drikker måske en kop kaffe på en af 

kvarterets hyggelige cafeer. 

Tilbage i vores "eget" område, San Telmo, 

kigger vi os omkring på det store marked, 

som oprindeligt var et antikmarked, men nu 

er det udvidet med kunsthåndværk, gøgl og 

street tango. 

Vi kan få timevis til at gå her, og det bliver 

der også tid til. Middagen i aften er på egen 

regning, men rejselederen 

arrangerer gerne en fæl-

les middag som en værdig 

afslutning på vores store 

Sydamerika-eventyr. 

Dag 15. Buenos Aires,
hjemrejse
Vi har noget tid på egen hånd 

til at gå en tur i gaderne, 

drikke en kop kaffe i solen 

og kigge på mennesker. Over 

frokost kører vi til lufthavnen 

for at påbegynde hjemrejsen med et enkelt 

stop undervejs.

Dag 16. Ankomst til Danmark

Aftenens store begi-
venhed: en dejlig mid-
dag og et fantastisk 
tangoshow på en tradi-
tionel tangobar i gåaf-
stand fra hotellet
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