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Argentina og Chile
- en rejse gennem vinmarker
Rundrejse med dansk rejseleder - 15 dage

Med Øjvind Kyrø og Anne M. Sørensen 
gennem Argentina og Chile
Denne rejse er arrangeret i tæt samarbejde med to passionerede Latinamerika-kendere: journalist og forfatter Øjvind Kyrø og 
Anne M. Sørensen, Latinamerikakorrespondent for Politiken og bosiddende i Chile, hvor hun også driver et hotel. Øjvind er med 
hele vejen fra Buenos Aires i Argentina til Santiago i Chile, og Anne har vi fornøjelsen af, mens vi bor 4 nætter på hendes dejlige 
hotel, der ligger i smuk natur – midt i vinmarkerne.

I Buenos Aires, Sydamerikas Paris, skal vi rundt i de forskellige bydele, bl.a. La Boca, hvor sindene bringes i kog af lige dele tango 
og fodbold, og det elegante Recoleta med den berømte kirkegård og Eva Perons grav. Vi skal nyde en søndag i San Telmo og 
naturligvis også opleve et vaskeægte tangoshow.

Vi flyver til Mendoza og tager hul på vores vineventyr med bl.a. to vinsmagninger i Ucu Valley, hvis vingårde dyrker bl.a. Barbera-, 
Cabernet Sauvignon- og Malbec til perfektion. Vi krydser grænsen til Chile henover Andesbjergene, og i Santa Cruz står Anne 
klar til at vise os sit eget lille paradis. Vi har tre vinsmagninger i Colchagua Valley og smager bl.a. Carmenére-druen, som blev 
genopdaget her og nu er Chiles signaturdrue. Herudover skal vi stifte bekendtskab med præcolumbiansk kunst på det lokale 
museum og en tur ud til Stillehavet.

Valparaiso er vores næste stop – en malerisk by med stolte søfartstraditioner og hjemsted for Pablo Neruda, Chiles store digter 
og Nobelprismodtager, hvis hus vi besøger. Herefter gælder det hovedstaden Santiago de Chile, hvor vi studerer smuk spansk 
kolonistil og introduceres til Chiles nyere, barske historie med militærjuntaen, der styrede fra 1973 til 1990.

Vi besøger naturligvis også Maipo Valley uden for Santiago for at smage kvalitetsvine fra nogle af landets mest berømte marker. 
Glæd jer til en rejse med fokus på vin og spændende historie, der formidles på fornemste vis af Øjvind og Anne.

Vi ønsker jer en god rejse.

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser
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Buenos Aires (Argentina) 

Mendoza (Argentina)

Santa Cruz (Chile)

Santiago de Chile (Chile)

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•   Rejs med forfatter Øjvind Kyrø og  
 Anne M. Sørensen
•  Storbyer i verdensklasse
•  Forrygende natur i Andesbjergene
•  Særdeles gode vinsmagninger og mad

!

ARGENTINA

CHILE

Buenos Aires

Mendoza

Santa Cruz

Valparaiso

Santiago
de Chile

Ruten og nogle af højdepunkterne: 
 
Dag 1. Danmark – Buenos Aires, Argentina. Afrejse fra Københavns Luft- 
 havn eller Billund i løbet af dagen og flyskift i Europa, inden vi fort- 
 sætter over Atlanten.

Dag 2. Ankomst Buenos Aires. Fremme i Buenos Aires tager vi direkte på  
 sightseeing gennem byen: det farverige La Boca, magtens centrum  
 ved Plaza de Mayo, Recoleta-kirkegården med Eva Perons grav mm.  
 Herefter tjek-ind på hotellet i hyggelige San Telmo.

Dag 3. Buenos Aires. Søndag i San Telmo byder på et fantastisk marked.  
 Vi får også en guidet rundvisning i Teatro Colon, et af verdens fineste  
 operahuse, og om aftenen skal vi overvære et forrygende tangoshow,  
 inkl. en god middag og lokale vine.

Dag 4. Buenos Aires - Mendoza. Vi flyver til Mendoza i hjertet af Argen- 
 tinas vinland og går tur i byen. Besøg på chokoladefabrik med intro- 
 duktion til processen fra jord til bord og smagsprøver.

Dag 5. Mendoza, 2 x vinsmagning. Vinsmagning på to vingårde i Uco- 
 dalen, hvor der dyrkes vin på bl.a. Barbera-, Cabernet Sauvignon-  
 og Malbec-druen. Frokosten er inkluderet på en af vingårdene.

Dag 6. Mendoza - Santa Cruz, Chile. Vi kører den lange tur over Andes- 
 bjergene og krydser grænsen til Chile. Om aftenen er vi fremme på  
 Hotel TerraViña, hvor Anne M. Sørensen tager imod. Vi spiser en  
 dejlig middag sammen på hotellet.

Dag 7. Santa Cruz, 1 x vinsmagning. Det privatejede museum i Colcha- 
 gua er på programmet i dag. Vi ser en fin samling af historiske arte- 
 fakter, og herefter kører vi til vingården Viu Manent, der bl.a. dyrker  
 økologisk vin på Carmenére-druen – Chiles signaturdrue. Middag på  
 restaurant, som er nabo til vores hotel og håndplukket af vores  
 rejseledere.

Dag 8. Santa Cruz, 1 x vinsmagning. En tur helt ud på landet til bonde- 
 manden Patricio for at ride på gemytlige heste i den smukke natur.  
 Frokost på byens centrale plads og om eftermiddagen vinsmagning  
 hos Laura Hartwig, der dyrker vin på de jorde, der ligger rundt om  
 vores hotel.

Dag 9. Santa Cruz, 1 x vinsmagning. En tur ud til Stillehavets kyst med  
 besøg på vingården Los Vascos på vejen, som er ejet af navnkundige 
 Baron de Rothschild. I Panul besøger vi et keramikmarked, og helt  
 ude ved kysten spiser vi frokost. På vej tilbage stopper vi i den lille  
 landsby Lolol og herefter slapper vi af ved hotellets pool.

Dag 10. Santa Cruz - Valparaiso - Santiago de Chile. Farvel til Anne og  
 videre til Valparaiso, en smuk søfartsby med en stolt historie. Besøg i  
 Pablo Nerudas hus – Chiles store digter og Nobelprismodtager – og  
 en tur med tandhjulsbanen, der forbinder de øvre og nedre bydele.  
 Vi kører et par timer til hovedstaden Santiago de Chile.

Dag 11. Santiago de Chile. Vi tager en rundtur i det UNESCO-beskyttede  
 historiske centrum. Frokost indtages hos den danske kunstner Tove  
 Lindholm Tomic. Vælg mellem vandretur i bjergene med Tove eller  
 gåtur i kunstnerkvarteret.

Dag 12. Santiago de Chile, 1 x vinsmagning. Vinsmagning i den berømte  
 Maipo Valley, hvor vi smager bl.a. Cabernet Sauvignon. Frokost på en  
 dejlig plet i bjergene, inden vi kører tilbage til byen.

Dag 13. Santiago de Chile. På Menneskerettighedsmuseet hører vi om  
 Chiles nyere historie og om militærjuntaen, der styrede landet fra  
 1973 til 1990. Frokost i det overdækkede Mercado Central og middag  
 om aftenen på endnu en håndplukket restaurant.

Dag 14. Santiago de Chile, hjemrejse. Hjemrejsen begynder om formid- 
 dagen, og vi har et enkelt skift undervejs.

Dag 15. Ankomst til Danmark. Ankomst til København eller Billund i løbet af  
 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 Recoleta.  
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I Buenos Aires besøger vi bl.a. bydelen La Boca og Eva Perrons grav på den fornemme Recoleta-kirkegård. Og så skal vi naturligvis se et forrygende tango-
show. Man kan kun blive rørt over dansernes formåen og deres passion. 

Dag 1. Afrejse fra Danmark
Rejsen begynder i dag fra Københavns Luft-

havn – eller fra Billund – i første omgang 

med kurs mod Paris. Det lange stræk henover 

Atlanten begynder om aftenen – spis et mål-

tid mad, se en film og luk verden ude… så 

kommer søvnen forhåbentlig til jer.

Dag 2. Ankomst til Buenos Aires
Flyet sætter hjulene på landingsbanen om 

morgenen, og efter de indledende manøvrer 

i paskontrollen og ved bagagebåndet møder 

vi vores chauffør og lokalguiden udenfor luft-

havnen. Vi tager plads i bussen og allerede nu 

er vi klar til at se nærmere på Buenos Aires.

Byen kaldes også Sydamerikas Paris, og den 

udstråler da også europæisk elegance og 

storhed, iblandet et fyrigt sydamerikansk ele-

ment. Vi kører først til det farverige havne-

kvarter La Boca, hvor de europæiske, fortrins-

vis italienske, immigranter slog sig ned, og en 

af de bydele hvor tangoen for alvor fik fat i 

slutningen af 1800-tallet. 

Der danses stadig tango i La Bocas gader og 

på dansesalonerne, Las Milongas, - vi håber, 

de også er ude på brostenene i dag, så vi kan 

få et glimt af den passionerede og meget 

stemningsfulde dans.

La Boca er synonym med fodboldklubben 

Boca Juniors, Diego Maradonas gamle klub, 

der er kendt for sin meget trofaste fanskare. 

Maradona har stadig en loge på stadion, 

hvorfra han formentlig bringer sindene i kog 

lørdag efter lørdag.

Vi fortsætter til den 

”pænere” del af byen 

og Plaza de Mayo, som 

udgør byens histori-

ske centrum. Her ligger 

præsidentpaladset Casa 

Rosada, fra hvis balkon 

Eva Peron holdt sine 

flammende taler, og ikke 

mindst katedralen, hvor 

Argentinas og en stor del 

af det øvrige Sydameri-

kas største frihedshelt, General José de San 

Martín, ligger begravet.

Den meget berømte Recoleta-kirkegård er 

næste stop. Her ligger Eva Peron, også kal-

det Evita, i et overdådigt familiegravsted sam-

men med andre af byens spidser. Hun delte 

vandene i Argentina, men trofaste tilhængere 

lægger stadig friske blomster ved hendes 

grav. Kirkegården er som en by med gader 

og gravmonumenter så store som huse, og 

det er et smukt og fredfyldt sted at strække 

benene.

Nu er vi blevet sulte, så vi slår os ned på 

den store terrasse udenfor kirkegården med 

udsigt til Recoletas kulturhus og designcen-

ter. Herefter kører vi ad Avenida 9 de Julio, 

en hyldest til Argentinas uafhængighedsdag 

den 9. juli 1816 og en af verdens bredeste 

avenuer med syv vejbaner i hver retning. Vi 

stopper ved Obelisken, byens 

vartegn, der blev rejst i 1936 

for at fejre byens 400 års fød-

selsdag.

I den skønne bydel San Telmo 

tjekker vi ind på vores hotel og 

har et par timer til at komme 

os over rejsen og de første 

oplevelser i byen. Har man 

lyst, kan man gå med rejsele-

deren ud og spise en god mid-

dag på en restaurant i lokalområdet.

Dag 3. Buenos Aires, søndag i San Telmo, 
besøg i Teatro Colon og tangoshow
Efter morgenmaden snører vi kondiskoen og 

går en tur ud i gaderne i det hyggelige San 

Telmo, et af byens ældste kvarterer med bro-

stensbelagte gader, smukke kolonistilshuse 

og dejlige pladser med kæmpestore træer.

Det er søndag, og bydelens indbyggere, plus 

en hel del turister, er ude for at nyde stem-

ningen i gaderne, der netop om søndagen 

omdannes til et stort marked med masser 

af boder, der sælger antikviteter og mange 

andre spændende ting. Vi kigger os omkring 

Argentina og Chile - en rejse gennem vinmarker
15 dage

Der danses stadig 
tango i La Bocas gader 
og på dansesalonerne, 
Las Milongas, - vi håber, 
de også er ude på bro-
stenene i dag
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Mendoza er en hyggelig by, der modtager en del turister, der følger Argentinas vinrute. Der dyrkes store mængder vin i Argentina – vi 
forsøger at gøre et indhug på beholdningen.

og spiser en frokost sammen, og herefter 

venter en finkulturel oplevelse i det smukke 

Teatro Colon, der er åbnet efter en længere 

ombygning og anses for at være blandt ver-

dens ti bedste operahuse.

De største operasangere, herunder Luciano 

Pavarotti, mener endda, at akustikken gør 

huset til et af de fem bedste koncertsteder 

i verden. Vi får en rundvisning i den smukke 

bygning, som har en meget broget historie, 

der bl.a. byder på et blodigt attentat i 1910, 

to år efter at Operaen åbnede i sin nuvæ-

rende form.

Vi går tilbage til San 

Telmo og slippes fri på 

markedet omkring Plaza 

Dorrego. Er man ikke 

interesseret i antikvite-

ter, kan det være, at en 

kop kaffe eller en kold øl 

på en fortovscafe lokker 

i stedet. Måske har man 

også brug for en lille lur, 

inden aftenens store 

oplevelse: et forrygende tangoshow.

Tangobaren ligger en kort gåtur fra vores 

hotel, og vi skal være på plads inden 20.30, 

hvor der serveres en dejlig middag med tilhø-

rende argentinsk rød- eller hvidvin. Herefter 

læner vi os tilbage og nyder showet og de 

dygtige dansere. Tangoen udtrykker liden-

skab og smerte, og vi tør godt love, at man 

bliver rørt af de smukke trin og den dramati-

ske musik. Det er ikke utænkeligt, at vi kan 

nikke genkendende til Jacob Gades Tango 

Jalousie komponeret på Fyn i 1925 og stadig 

en af tangoens allerstørste hits.

Dag 4. Buenos Aires – Mendoza, 
byvandring og chokolade
I dag flyver vi tværs over Argentina til Men-

doza, der ligger i smuk natur omgivet af 

de høje Andesbjerge og ikke 

mindst midt i det område, der 

står for 70% af Argentinas vin-

produktion.

Vi lander i den lokale lufthavn 

ved middagstid og kører til 

vores hotel, og herefter går vi 

ud i gaderne for at spise fro-

kost (for egen regning). Husk 

dog at levne plads i dessertma-

ven, idet vi efterfølgende skal 

besøge Fabrica Chocoleezza 

– en chokoladefabrik, der forkæler os med 

smagsprøver og sætter os ind i processen fra 

jord til bord.

Der bliver tid til lidt afslapning på hotellet, 

og om aftenen mødes vi til middag på en af 

byens gode restauranter, som vores kyndige 

og stedkendte rejseleder har udvalgt til os. 

Middagen er på egen regning, men det hyg-

gelige fællesskab er inkluderet i rejsens pris.

Dag 5. Mendoza, 
på eventyr i vinlandet Valle de Uco
Vores udforskning af vinlandet Argentina 

begynder i dag med besøg på to vingårde i 

Valle de Uco, der ligger ca. en times kørsel 

uden for Mendoza. Dalen ligger i 900-1500 

meters højde, og temperaturen svinger meget 

mellem dag og nat, hvilket giver en friskhed til 

vinen. Herudover spiller det forholdsvist tørre 

klima positivt ind på dyrkningen af vin.

Vinen kom til Argentina sammen med span-

ske missionærer i 1500-tallet. De havde 

vinstokke med i bagagen for at sikre sig, at 

der altid var vin til de kirkelige handlinger, og 

det lever landet godt af i dag, hvor det er 

blevet Sydamerikas største vinland. I Valle de 

Uco dyrkes der fortrinsvis rødvin på Barbera-, 

Cabernet Sauvignon-, Malbec og Merlotdruen, 

mens de hvide varianter omfatter bl.a. Torron-

tes-, Chenin-, Sauvignon Blanc- og Chardon-

naydruen.

Vi får en introduktion til processen og en 

rundvisning på de to vingårde på dagens rute, 

og vi skal også stikke næsen i et par gode glas 

for at identificere noter af peber, mørke bær 

Vores udforskning af 
vinlandet Argentina 
begynder i dag med 
besøg på to vingårde 
i Valle de Uco, der lig-
ger ca. en times kørsel 
uden for Mendoza

Argentina og Chile - en rejse gennem vinmarker
15 dage
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MENDOZA – ARGENTINAS 
STØRSTE VINOMRÅDE

Mendoza, der ligger med smuk udsigt til 
Andesbjergene, står for hele 70% af Argen-
tinas vinproduktion, og vores smagsløg skal 
forkæles, når vi besøger to vingårde i Valle de 
Uco i det centrale Mendoza.

Dalen ligger i 900-1500 meters højde, og her 
dyrkes vine på bl.a. Malbec-druen, der kendes 
på en intens mørkerød, næsten sort farve. Den 
trænede vinkender kan måske smage noter af 
mørke frugter og søde krydderier.
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COLCHAGUADALEN I CHILE

Vi tilbringer hele fire dage i Colchagua- 
dalen, som har ry for at producere noget 
af Chiles allerbedste vin. De primære druer 
her er Cabernet Sauvignon, Carmenère, 
Syrah og Merlot samt Chardonnay og  
Sauvignon Blanc. 

Vi besøger den kendte vingård Viu Manent, 
der producerer økologiske vine, samt Laura 
Hartwig Winery, der dyrker vin på de mar-
ker, der omgiver vores dejlige hotel.



9

og diverse frugter. På en af vingårdene spiser 

vi frokost, mens vi nyder udsigten ud over vin-

markerne og bjergene i baggrunden.

Vi er tilbage i Mendoza sidst på dagen og har 

aftenen på egen hånd.

Dag 6. Mendoza – Santa Cruz, 
over Andesbjergene til Chile og 
indkvartering hos Anne M. Sørensen
Vi har en lang dag i bussen i dag, når vi skal 

krydse Andesbjergene på vej til Chile – dog 

med udsigt til smukke landskaber og rustik 

natur undervejs. Ved grænsen skal vi ud af 

bussen, først på den argentinske side og der-

efter på den chilenske side, og vi må indstille 

os på et vist lokalt bureaukrati, når alle pas-

sene skal stemples – sådan er det at være 

globetrotter.

Sidst på eftermiddagen er vi fremme ved et 

lille stykke paradis, Hotel TerraViña, som ejes 

af dansk Anne M. Sørensen og hendes chi-

lenske mand, Eduardo. Anne er forfatter og 

Latinamerika-korrespondent for Politiken, og 

vi får fornøjelsen af hendes selskab de næste 

tre dage, hvor hun vil øse ud af sin enorme 

viden om Chile.

Anne byder os velkommen, og vi indlogeres 

på vores dejlige værelser, inden vi mødes på 

restauranten, hvor Anne har sørget for en 

lækker menu bestående af et par forretter, 

en hovedret og hotellets skønne dessertbord. 

Hertil drikker vi gode vine fra lokalområdet og 

får os en sludder om de næste dages pro-

gram, hvor vi altså har hele to rejseledere til 

rådighed.

Dag 7. Santa Cruz, besøg på det 
lokale museum og på vinsmagning 
på Viu Manent
Efter morgenmad med udsigt 

kører vi ind til Santa Cruz 

for at besøge Colchagua 

Museum, der har landets 

største privatejede samling af 

kunst og forskellige historiske 

artefakter.

Vi må se bort fra, at ejeren 

muligvis har skabt sin formue 

på våbenhandel, men i det 

mindste brugte han pengene 

fornuftigt, så man i dag kan 

se en imponerende samling af historiske arte-

fakter. 

Der er også en udstilling om El Gran Rescate 

(den store redningsaktion), der omhandler 

bjærgningen af 33 minearbejdere fra mine-

gangene 700 meter under jorden i 2010 – en 

aktion der blev fulgt på tv over hele verden.

Herefter skal vi igen fordybe os i vinens ver-

den, når vi besøger vingården Viu Manent i 

Colchaguadalen. Denne skønne vingård blev 

grundlagt i 1935 af spanske emigranter og 

drives i dag af efterkommere af den samme 

familie. Der produceres vin efter økologi-

ske principper på bl.a. Cabernet Sauvignon-, 

Malbec-, Syrah- og ikke mindst Carmenére-

druen, der oprindeligt 

stammer fra Bordeaux og 

som af mange connois-

seurs anses for at være 

Chiles signaturdrue. 

Denne drue var uddød i 

Europa på grund af vin-

lus og blev i en årrække 

markedsført som Merlot 

Chileno (chilensk Merlot), 

indtil en professor og vin-

kender identificerede den 

som en ægte Carmenére.

Vi kører vi med hestevogn gennem vinmar-

kerne og sættes grundigt ind i produktionen 

af vingårdens dygtige medarbejdere. Og vi skal 

naturligvis også smage på vinen, så vi får en 

chance for at udpege vores personlige favorit.

Argentina og Chile - en rejse gennem vinmarker
15 dage

Vi skal bo fire nætter på TerraViña, Anne M. Sørensens dejlige hotel i Santa Cruz-området. Her er vi omgivet af vinmarker og bjerge.

Vores udforskning af 
vinlandet Argentina 
begynder i dag med 
besøg på to vingårde 
i Valle de Uco, der lig-
ger ca. en times kørsel 
uden for Mendoza
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Argentina og Chile - en rejse gennem vinmarker
15 dage

På et besøg hos bondemanden Patricia stiger vi til hest for at opleve 
Colchaguadalen fra en ny vinkel.

Viu Manent har en dejlig restaurant, og vi 

benytter lejligheden til at nyde en frokost fra 

a la carte-menuen (for egen regning), og mon 

ikke de fleste vælger at bestille et godt glas 

vin hertil – vi skal jo 

ikke køre bussen selv. 

I løbet af eftermid-

dagen kører vi tilbage 

til vores hotel for at 

slappe af et par timer.

Om aftenen går vi over 

til naboen, Vino Bello, 

for at spise en dejlig 

middag med rødder i 

det italienske køkken. 

Anne kender spisekor-

tet ind og ud og har 

på forhånd bestilt en lækker menu til os.

Dag 8. Santa Cruz, en tur til cowboyland
og vinsmagning hos Laura Hartwig
Når vi kigger ud af vinduet fra vores hotel, er 

vi ikke i tvivl om, at vi befinder os ude på lan-

det, og i dag skal vi helt ud i cowboyland – til 

det sande Colchagua – på besøg hos bonde-

manden Patricio. Han har linet sine heste op, 

og vi gør os derfor klar til en ridetur i bak-

kerne på et par timer.

Der er tale om gemytlige heste, og turen 

kræver ikke erfaring med ridedisciplinen. Vi 

tager det stille og roligt og nyder naturen fra 

et andet perspektiv, end vi er vant til. Vi til-

passer naturligvis ridningen, så 

alle kan være med, og vi ender 

i Patricios have, hvor der serve-

res en snack i form af en empa-

nada (små indbagte pakker med 

oksekød eller andre lækkerier) 

og naturligvis et glas vin.

Vi skal dog ikke spise for meget, 

idet næste punkt på dagsorde-

nen er frokost inde i Santa Cruz 

på Club Social, byens ældste 

restaurant på den centrale plads 

(for egen regning), hvor vi får et 

gedigent, lokalt måltid.

Eftermiddagen byder på endnu en vinsmag-

ning – denne gang rundt om hotellet, hvor 

vi bor. Her dyrker Laura Hartwig vine af høj 

kvalitet på Carmenére-, Merlot-Petit Verdot-, 

Malbec- og Cabernet Sauvignon-druen. Vi 

tager plads i en hestevogn og kører gennem 

vinmarkerne, mens vi hører om Colchagua-

dalen i almindelighed og om Laura Hartwig-

vingården i særdeleshed. Vi vises rundt i 

kældrene, hvor vinen modner, og turen slutter 

med smagning af tre vine sammen med lidt 

ost og tørret frugt.

Aftenen tilbringer vi på hotellet, hvor vi kan 

spise middag i restauranten, efterhånden 

som vi bliver sultne igen.

Dag 9. Santa Cruz, vinsmagning hos 
Rothschild og en tur til Stillehavet
Vi skal en tur ud til Stillehavet i dag, og på 

vejen stopper vi i et lille stykke Frankrig – på 

vingården Los Vascos, der ejes af Domaines 

Baron de Rothschild. Dette særdeles velre-

nommerede franske vinhus købte Los Vascos i 

1988 efter en grundig research af potentialet 

for vin dyrket i Colchaguadalen.

Den vulkanske, sandede jord og beliggen-

heden kun 40 km fra Stillehavets kyst gør 

underværker for især Cabernet Sauvignon, 

og vi stikker igen næsen i glasset for at dufte 

noter af kirsebær og solbær i den vidunderlige 

rubinrøde drik.

Vi skal høre godt efter, hvad der bliver sagt, 

for besøget på Los Vascos bliver den sidste 

vinsmagning i Colchaguadalen. Vi kører nu 

videre mod kysten for at besøge en lille by, 

Vi tager plads i en 
hestevogn og kører 
gennem vinmarkerne, 
mens vi hører om Col-
chaguadalen i almin-
delighed og om Laura 
Hartwig-vingården i 
særdeleshed

Pichilemu ligger smukt ud til Stillehavet og er et yndet sted for modige surfere.
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der er kendt for sine mange keramikværkste-

der. Vi kigger os omkring på byens marked, 

hvor flere lokale keramikere og pottemagere 

sælger deres arbejder, og måske bliver vi fri-

stet til at købe en smuk souvenir til minde 

om rejsen.

Når sulten melder sig, kører vi ind til kystbyen 

Pichilemu, som besøges af surfere fra hele 

verden, der kommer for at tæmme de kæm-

pestore bølger, der ruller ind fra Stillehavet. 

Vi finder en hyggelig restaurant på stranden, 

hvor vi spiser en god, lokal frokost (for egen 

regning), måske med fokus på fisk og skaldyr.

Dag 10. Santa Cruz – Valparaiso – 
Santiago de Chile, farvel til Anne 
og sightseeing i UNESCO-idyl
Det er blevet tid til at sige farvel til Anne efter 

fire dage på hendes dejlige hotel. Vi tager 

plads i bussen for at køre nordpå til Valpa-

raiso, en skøn by med en stolt historie.

Det tager godt 3 timer at køre til Valparaiso, 

Chiles ældste havneby, som havde sin stor-

hedstid frem til 1917, hvor Panamakanalen 

åbnede. Indtil da lagde skibe fra hele verden 

til i byen på deres vej rundt om Sydamerika. 

Byen er hjemsted for landets søværn og sena-

VALPARAISO 
– POESIENS BY

Denne maleriske by har inspi-
reret mange kunstnere – ikke 
mindst Chiles nationaldigter 
Pablo Neruda, der omtalte byen 
som en kvinde, der aldrig fik redt 
sit hår, aldrig kom i tøjet, og som 
altid lod sig overraske af livet. 
Måske kan vi også mærke poe-
sien i Valparaisos gader.
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SANTIAGO DE CHILE 
- STORBY MED UDSIGT

Ca. 40% af Chiles befolkning bor i Santiago, 
der er en sprudlende storby med mange 
fine seværdigheder. Den ligger spektaku-
lært mellem Andesbjergene mod øst og en 
mindre bjergkæde mod vest. 

Santiago de Chile blev grundlagt af spa-
nierne i 1541, og vi skal bl.a. besøge det 
historiske centrum og magtens korridorer. 
Vi får også tid til at gå tur i byens kunst-
nerkvarter eller til en vandretur i bjergene.
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tet samt visse ministerier, som blev flyttet 

hertil fra Santiago de Chile i 1990, efter at det 

demokratiske styre var blevet genetableret.

Byen er meget malerisk med huse i alle regn-

buens farver, der ligger op ad skråningerne, 

og det historiske centrum er optaget på UNE-

SCOs liste over verdensarv. Vi kører direkte til 

en af byens allerstørste seværdigheder, Pablo 

Neruda-museet, der er indrettet i den store 

digters hjem, La Sebastiana.

Neruda var en af Chiles største forfattere og 

var også meget engageret på den politiske 

venstrefløj. Han fik Nobel-

prisen i litteratur i 1971 for 

bl.a. digtsamlingen Canto 

General (Den store sang), 

og han døde i 1973. 

Mange mener, at han ikke 

døde af naturlige årsager 

men som følge af en for-

giftning, som Pinochet-

regimet skulle være ansvar-

lig for. Hans lig blev gravet 

op så sent som i 2013, men 

man har endnu ikke fundet forklaringen på 

hans død.

Efter en rundvisning i huset kigger vi på nogle 

af byen andre seværdigheder og stiger bl.a. 

på den tandhjulsbane, der forbinder den øvre 

og nedre del af byen. Vi spiser frokost (for 

egen regning) og har herefter fri et par timer.

Sidst på eftermiddagen har vi et par timers 

kørsel til hovedstaden Santiago de Chile. Vi 

indlogerer os i midten af byen, og spiser mid-

dag på en af byens restauranter (middag for 

egen regning)

Dag 11. Santiago de Chile, byens
historiske seværdigheder, en særlig 
frokost og en vandretur
Santiago de Chile ligger smukt omgivet af 

Andesbjergenes sneklædte 

tinder mod øst og en min-

dre 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 skal til formiddag se på byens seværdig-

heder, der er centreret omkring de gamle, 

smukke pladser. Vi besøger den lidt bomba-

stiske regeringsbygning La Moneda, hvor Sal-

vador Allende døde i forbindelse med militær-

kuppet i 1973, og byens smukke gamle San 

Francisco-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.

Frokosten i dag bliver særlig en af slagsen, 

da vi er inviteret til frokost hos den kendte 

kunstner Tove Lindholm Tomic, som har boet 

i Chile i 30 år. Efter en god frokost og spæn-

dende historier om Toves liv og arbejde i 

Chile, kan de, som har lyst, tage med Tove ud 

på en fire-fem timers vandretur i de smukke 

omkransende bjerge, og sammen med hende 

nyde de storslåede udsigter.

De som ikke ønsker at vandre, kan tage med 

Øjvind Kyrø på byvandring i Santiago de Chiles 

kunstnerkvarter. Vi mødes alle til fælles mid-

dag (middag for egen regning).

Dag 12. Santiago de Chile, 
vinsmagning i Maipo Valley
Efter et par dages pause fra vinmarkerne skal 

vi igen ud og smage den gode chilenske vin. 

Argentina og Chile - en rejse gennem vinmarker
15 dage

Mens vi bor i Santiago de Chile skal vi på en dejlig vandretur i bjergene sammen med den danske kunstner Tove Lindholm Tomic.

Santiago de Chile lig-
ger smukt omgivet af 
Andesbjergenes sne-
klædte tinder mod øst 
og en mindre kystbjerg-
kæde mod vest
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MAIPODALEN 
– SYDAMERIKAS BORDEAUX

Den sidste vinsmagning på denne rejse bli-
ver i Maipodalen, der ligger tæt på Santiago 
de Chile. Kælenavnet ’Sydamerikas Bordeaux’ 
skyldes, at kapitalstærke chilenske vinbønder 
har samarbejdet med franske ønologer (uni-
versitetsuddannede vinsmagere) om at skabe 
de bedste betingelser for dyrkningen af vin. 
Vi smager bl.a. rødvin på Cabernet Sauvignon-
druen hos Concha y Toro, der samarbejder 
med Baron de Rothschild i Frankrig. 
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Denne gang gælder det Chiles måske mest 

kendte område, Maipo Valley, også kaldet 

Sydamerikas Bordeaux, der ligger mindre end 

en times kørsel fra centrum af Santiago de 

Chile.

Godsejere begyndte at dyrke vin i Maipo Val-

ley i midten af 1800-tallet, og mange af de 

store chilenske vinhuse har deres hovedkvar-

ter her. De vigtigste druer i Maipo Valley er 

Cabanet Sauvignon, Merlot, Malbec, Carme-

nére, Chardonnay og Sauvignon Blanc.

Vi skal besøge vingården Concha y Toro, der 

lige som Los Vascos i Colchaguadalen har 

forbindelser til Baron de Rothschild i Frank-

rig.  Den blev grundlagt i 1883, og vi går en 

tur i den smukke have ved familiens sommer-

residens og i den særlige druehave, der er 

beplantet med 26 forskellige sorter. 

Vi kigger indenfor i kælderen, hvor bl.a. den 

berømte Casillero del Diablo ligger på fad, og 

rundvisningen slutter med smagsprøver på tre 

vine. Hermed får vi - som de vinkendere, vi 

måske er blevet nu - chancen for at smage 

forskellen på Maipodalens og Colchaguada-

lens vine.

Frokosten indtages i dag på en dejlig plet i 

bjergene, hvor vi kan fylde lungerne med frisk 

luft, inden vi kører tilbage til storbyen til en 

aften på egen hånd.

Dag 13. Santiago de Chile, 
besøg på Menneskerettighedsmuseet
I dag skal vi beskæftige os med Chiles nyere 

historie, når vi besøger Museo de la Memoria y 

los Derechos Humanos (Museet for Erindring 

og Menneskerettigheder), der blev åbnet i 

2010 for at sikre, at kommende generationer 

aldrig glemmer de systematiske krænkelser af 

menneskerettighederne, 

der fandt sted i Chile fra 

1973 til 1990, og samti-

digt sikre, så vidt muligt, 

at det aldrig sker igen.

Augusto Pinochet, øverst-

kommanderende for 

hæren, væltede ved et 

kup i 1973 den demokra-

tisk valgte præsident Sal-

vador Allende. 

Han afskaffede retsstaten og stod i spidsen 

for massemord, tortur og politiske modstan-

deres forsvinden. Ved sin død i 2006 var han 

anklaget for bl.a. omfattende skattesvindel, 

men han blev aldrig dømt for sine forbrydel-

ser mod menneskeheden.

Museet viser gennem forskellige udstillinger 

historien om militærkuppet i 1973, om den 

efterfølgende undertrykkelse af befolkningen, 

modstandsbevægelsen, mange chileneres eksil 

i udlandet og om den internationale solidari-

tet. Vores kyndige rejseleder bidrager yderli-

gere med sin viden om den tid og også om det 

moderne Chile, så vi kommer klogere hjem.

Efter denne alvorlige del kører vi ind til Mer-

cado Central, et stort overdækket marked, der 

første gang slog dørene op i 1872. De mange 

boder bugner med friske fødevarer i form af 

frugt og grønt og ikke mindst 

fisk og skaldyr, og her finder 

vi et godt sted at spise fro-

kost (for egen regning). 

Eftermiddagen er fri til egne 

eventyr, souvenirshopping 

eller hvad man nu har lyst til.

Om aftenen mødes vi igen til 

en afskedsmiddag (dog for 

egen regning) på en restau-

rant, der er håndplukket 

af vores rejseleder. Her skåler vi på en dej-

lig rejse og vores fælles oplevelser gennem 

Argentina og Chile.

Dag 14. Santiago de Chile, hjemrejse
Efter morgenmaden kører vi til lufthavnen for 

at påbegynde hjemrejsen med et enkelt stop 

undervejs og ankomst til Danmark næste dag.

Dag 15. Ankomst til Danmark

Argentina og Chile - en rejse gennem vinmarker
15 dage

På vores sidste dag spiser vi frokost på det skønne overdækkede Mercado Central i Santiago de Chile.

Hermed får vi - som de 
vinkendere, vi måske er 
blevet nu - chancen for 
at smage forskellen på 
Maipodalens og Colcha-
guadalens vine
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