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Iguaçú-vandfaldene, der ligger på grænsen mellem Argentina og Brasilien, er blot et af højdepunkterne på denne storslåede rejse.

Verdens vidundere i Peru, Bolivia, Argentina og Brasilien
Denne ambitiøse rejse går fra Lima ved Stillehavet hele vejen til Rio de Janeiro ved Atlanterhavet, og på vejen møder vi det ene 
vidunder efter det andet, i naturen såvel som i byer og i forskellige kulturer.

I Peru koncentrerer vi os om inkaernes rige, når vi rejser gennem Den Hellige Dal til Machu Picchu, kåret til et af verdens syv 
nye vidundere. Her fra toppen af bjerget herskede kejseren, når han ikke var i Cusco, universets centrum som vi efterfølgende 
besøger. I Peru skal vi også sejle på den kæmpestore Titicacasø og besøge urosindianernes sivøer, hvor høvdingen viser os 
rundt.

Det eksotiske og meget autentiske Bolivia er næste stop på rejsen. Vi slår vi os ned i Copacabana, der ligger smukt på kanten 
af Titicacasøen, og besøger Soløen, hvor inkakulturens første kejserpar holdt til. Vi rejser til La Paz, Bolivias de facto-hovedstad 
i 3.600 meters højde, som er på listen over verdens syv nye by-vidundere. Her er billedet præget af højlandsindianere, der 
kommer ned fra bjergene for at sælge deres varer – iklædt traditionelle dragter og de karakteris-tiske bowlerhatte. Rejsen går 
videre sydpå til elegante Buenos Aires, hvor der danses tango i gaderne, og herfra til et af verdens naturvidundere, det mægtige 
Iguaçú-vandfald, som vi oplever fra både den argentinske og den brasilianske side.

Rejsen slutter med manér i Rio de Janeiro – måske verdens smukkest beliggende storby. Vi nyder udsigten fra Sukkertoppen 
og fra Corcovadobjerget, hvor Kristusfiguren – også på listen over verdens syv nye vidundere – breder sine arme ud. Vi skal bo 
med udsigt til den verdensberømte Copacabanastrand og får mulighed for at studere den brasilianske kropskultur i fuldt flor, vi 
lægger vejen forbi byens historiske centrum og naturligvis en sambaskole, der øver sig til næste års brag af et karneval. 

Vi rejser i små grupper med 15-25 deltagere, så køen til seværdighederne og ind og ud af bussen aldrig bliver for lang, og vores 
danske rejseleder er mere end kyndig i sydamerikansk historie og samfundsmæssige forhold. Tag med på en rejse fra kyst til 
kyst og oplev Sydamerikas parade af vidundere undervejs.

Vi ønsker jer en god rejse!

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

Sydamerika - fra Machu Picchu til Rio
Rundrejse med dansk rejseleder - 20 dage
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ARGENTINA

BOLIVIA
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Rio de Janerio

Lima
Cusco

Titicacasøen/
Urosøerne

Machu Picchu
Den Hellige Dal

Copacabana/Soløen
La Paz

Iguaçu-
vandfaldene

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Danmark - Lima, Peru. Vi forlader Danmark om morgenen og skifter  
 fly en enkelt gang, inden vi er fremme i Lima, Peru, om aftenen. 

Dag 2. Lima - Den Hellige Dal. Fly til Cusco og videre med bus ned gennem  
 Den Hellige Dal for at modvirke højdesyge. Vi indlogeres i smuk natur.

Dag 3. Den Hellige Dal - Ollantaytambo - Aguas Calientes. Første møde  
 med inkaerne, når vi besøger soltemplet i Ollantaytambo. Herfra videre  
 med tog til Aguas Calientes, porten til Machu Picchu.

Dag 4.  Aguas Calientes - Machu Picchu - Cusco. Inkaernes mytiske Machu  
 Picchu på toppen af bjerget i det smukke morgenlys – det syn glemmer  
 vi aldrig. Herefter toget tilbage til Ollantaytambo og videre til Cusco.

Dag 5. Cusco. Vi har hele dagen i Cusco, universets centrum ifølge inkaerne 
 med besøg ved bl.a. Koricancha, det vigtigste tempel i inkariget,  
 fødevaremarkedet og den smukke katedral bygget af spanierne.

Dag 6.  Cusco. Det må ikke gå for stærkt, så i dag har vi en fridag i fantastiske  
 Cusco. Rejselederen kommer gerne med forslag til aktiviteter.

Dag 7.  Cusco - Puno ved Titicacasøen. Henover den storslåede højslette til  
 Puno med pauser ved smukke udsigtspunkter.

Dag 8. Puno - Titicacasøen - Copacabana, Bolivia. En skøn sejltur på  
 den store sø med besøg på urosindianernes sivøer. Herefter over græn- 
 sen til Copacabana i Bolivia, der ligger ned til Titicacasøen.

Dag 9.  Copacabana - Soløen - La Paz. På Bolivias side af Titicacasøen be- 
 søger vi Soløen, inkakulturens oprindelsessted, hvorfra det første  
 kejserpar vandrede ud for at erobre verden. Herfra videre til La Paz, der  
 ligger i 3.600 meters højde – en af verdens syv nye by-vidundere.

Dag 10.  La Paz Besøg i Månens Dal og gåtur i det historiske centrum. Vi iagt- 
 tager højlandsindianerne, der kommer ned fra bjergene for at sælge  
 deres varer – iklædt traditionelle dragter og den karakteristiske bowler- 
 hat. Book evt. bord på Claus Meyers restaurant Gusto.

Dag 11. La Paz - Buenos Aires, Argentina. Vi flyver til Argentinas hovedstad  
 Buenos Aires via Santa Cruz, og indkvarteres i hyggelige San Telmo.

Dag 12.  Buenos Aires. Besøg i det historiske centrum med Casa Rosada og  
 katedralen, La Boca med tangobarer og Diego Maradonas gamle fod- 
 boldklub Boca Juniors samt det fashionable Recoleta med kirkegården,  
 hvor Evita ligger begravet. Tangoshow med middag om aftenen.

Dag 13.  Buenos Aires. Vi holder fri hver for sig om formiddagen, og om  
 eftermiddagen går vi tur i vores eget område, San Telmo, hvor der er  
 markedsdag og dejlig stemning.

Dag 14.  Buenos Aires - Foz do Iguaçú, Brasilien. Vi skifter land i dag og  
 flyver tidligt om morgenen til Iguazu. Her krydser vi grænsen til Brasilien  
 og indlogeres tæt på Iguaçú-nationalparken. Vi ser den brasilianske side  
 af det mægtige vandfald i dag.

Dag 15. Foz do Iguaçú. Behold passet i lommen i dag, hvor vi skal se vand- 
 faldet ved Djævlens Gab fra den argentinske side og besøge den store  
 Itaipudæmning ved Paraguay med verdens største vandkraftværk.

Dag 16. Foz do Iguaçú - Rio de Janeiro. Naturvidunderet byttes ud med  
 sprudlende Rio de Janeiro, hvor vi lander ved middagstid. Vi tager  
 svævebanen op til Sukkertoppen for at nyde udsigten over verdens 
  måske smukkest beliggende storby og indlogeres ved Copacabana- 
 stranden med udsigt over havet.

Dag 17.  Rio de Janeiro. Besøg ved Kristusfiguren på Corcovadobjerget, et af  
 verdens syv nye vidundere. Vi har også tid på egen hånd til f.eks. at gå  
 en tur på stranden. Om aftenen kan man tage med rejselederen ud for  
 at nyde en drink og høre dejlig musik.

Dag 18. Rio de Janeiro. Samba og karneval er synonymt med Rio - vi  besøger  
 en sambaskole og får en opvisning. Også byvandring med kolonitids- 
 stemning i den historiske bydel. Afskedsmiddag om aftenen.

Dag 19. Rio de Janeiro, hjemrejse. Vi har det meste af dagen til rådighed og  
 har tid på egen hånd, inden hjemrejsen begynder om aftenen.

Dag 20. Ankomst til Danmark. Efter et enkelt flyskift er vi tilbage i Danmark. 

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•   Peru: inkariget med Machu Picchu
• Bolivia: autentisk og upoleret
• Argentina: fyrige Buenos Aires
• Iguaçú-vandfaldet i junglen 
• Brasilien: sprudlende Rio de Janeiro 

!

Peru: Den Hellige Dal - Machu Picchu - 

Cusco - Puno/Titicacasøen 

Bolivia: Copacabana/Titicacasøen - La Paz 

Argentina: Buenos Aires - Iguazu

 Brasilien: Foz do Iguaçú - Rio de Janeiro
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Lima liger smukt ud til Stillehavet. Vi går en kort tur i Kærlighedsparken, inden vi rejser videre.Huaca Pucllana-pyramiden i Lima repræsenterer 
den såkaldte Lima-kultur, der gik forud for 
         inkaerne.

Derefter besøger vi det næsten færdigt byg-

gede soltempel, der ligger øverst på en 

skrænt understøttet af stærke terrassekon-

struktioner. 

Selvom det ikke nåede at blive 

helt færdigt, imponerer det allige-

vel med sine kolossale sten, som 

er yderst fint tilhuggede, og man 

kan stadig ane den rampe, som 

inkaerne brugte til at trække de 

tonstunge sten op på toppen af 

skrænten.

Sidst på formiddagen tager vi 

toget langs floden til byen Aguas 

Calientes, som ligger for foden af Machu Pic-

chu. Togturen i sig selv er en stor oplevelse, 

hvor vi tydeligt kan se, hvordan vegetationen 

forandrer sig og bliver mere tæt. Vi er nu på 

vej ud i den frodige højlandsjungle.

Ved ankomst til Aguas Calientes spadserer vi 

sammen de få minutter ned til vores hotel. 

Efter tjek-ind og en frokostpause i byen kan 

vi gå en tur langs den brusende Vilcanotaflod 

i højlandsjunglen. Vi går ud til en bro, som 

krydser floden, hvorfra vi får det første kig til 

det fantastiske Machu Picchu – et af verdens 

syv nye vidundere – 500 meter længere oppe 

på ryggen mellem de to bjerge Machu Picchu 

og Huayna Picchu, det gamle bjerg og det 

unge bjerg.

Dag 1. Danmark - Lima
Vi forlader Danmark om morgenen og har 

et enkelt flyskift i Europa, inden vi krydser 

Atlanten. Vi lander i Lima, Perus hovedstad, 

om aftenen lokal tid, hvor vi hentes af vores 

chauffør, som kører til hotellet, der ligger 

i den mondæne bydel, Miraflores. Måske vil 

man på hovedet i seng, men har man lyst, 

kan man gå en aftentur med rejselederen for 

at røre benene lidt og få rejsen ud af kroppen.

Dag 2. Lima, fly til Cusco og videre ned i 
Den Hellige Dal
Om formiddagen skal vi flyve til Cusco, men 

inden da har vi tid til et par oplevelser i og 

omkring Lima. Fra hotellet spadserer vi ned 

til Kærlighedsparken, som ligger yderst på 

skrænterne ud til Stillehavet. Udsigten herfra 

er helt fantastisk.

Herfra kører vi ud til pyramiden Huaca Pucllana, 

som blev opført af den såkaldte Lima-kultur. 

Vi laver et kort fotostop, hvor rejselederen 

også vil fortælle om den spændende kultur, 

som blomstrede i området, længe før inkaerne 

opstod som et folk.

Vi flyver til Cusco henover Andesbjergene, 

som med sine 7.000 kilometer er verdens 

længste bjergkæde. Vi lander i Cusco, inkaer-

nes hovedstad, der ligger højt i bjergene, og 

for at modvirke højdesyge kører vi straks ned 

i Den Hellige Dal, men fortvivl ikke – vi kom-

mer tilbage til Cusco, som inkaerne anså for 

at være universets centrum, om et par dage, 

når vi har vænnet os til højderne.

Når vi kører langs floden gennem Den Hellige 

Dal, har vi udsigt til 

majsmarker og stejle 

bjergskråninger med 

inkaterrasser, og vi 

stopper i inkabyen 

Pisac, der ligger højt 

og smukt på en af 

bjergskråningerne. 

Byen kaldes også 

mini-Machu Picchu 

og består af en 

gammel og en moderne bydel. Vi beundrer 

de kunstfærdigt anlagte landbrugsterrasser, 

spiser frokost og går en tur på byens marked.

Herefter kører vi det sidste stykke til vores 

dejlige hotel, der ligger midt i naturen. Vi 

spiser sammen (for egen regning) på hotellets 

hyggelige restaurant om aftenen.

Dag 3. Den Hellige Dal – Aguas Calientes,
soltemplet ved Ollantaytambo og 
med tog langs floden
Vi rejser videre til den gamle inkaby med det 

skønne navn Ollantaytambo. Vi går en tur i 

den gamle inkabydel, som er den mest velbe-

varede inkaby i hele Peru, og hvor der stadig 

bor mennesker i bygninger, der oprindeligt 

blev bygget af inkaerne.

Sydamerika – fra Machu Picchu til Rio
20 dage

Togturen i sig selv 
er en stor oplevelse, 
hvor vi tydeligt kan se, 
hvordan vegetationen 
forandrer sig og bliver 
mere tæt
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DEN HELLIGE DAL 

Omkring 15 km nord for Cusco kører 
vi langs Vilcanota-floden ind i den 
Den Hellige Dal, hvor vi bl.a. besøger 
de charmerende byer Pisac og 
Ollantaytambo, som huser velbevarede 
inkaruiner, der bliver omtalt som mini 
Machu Picchu. 

Udover inkahistorie rummer landsbyerne 
også hyggelige markeder, hvor minder 
kan blive købt hjem i form af vævet uld-
beklædning og andre souvenirs.
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MACHU PICCHU, ET MUST-SEE!

Vi overnatter ved foden af en af verdens helt 
store seværdigheder, Machu Picchu, inkaernes 
imponerende bygningsværk som ligger midt i 
naturen på toppen af et bjerg. Det fungerede 
som residens for inkaherskerne og består af 
ca. 150 bygninger fordelt i forskellige grupper. 

Her oplever bl.a. vi solobservationssteder 
og offersteder, og vi imponeres over deres 
vandforsyning og afløbssystemer, som var 
meget avancerede for den tid. Området er 
naturligvis på UNESCOs liste over verdensarv.

VI BOR VED 
FODEN AF 

MACHU PICCHU 
God tid og morgen-
stunden ved tempel-

komplekset



7

århundreder var det kun de lokale bønder i 

området, der kendte til byens eksistens, indtil 

Hiram Bingham kom på sporet.

Tilbage i Aguas Calientes spiser vi frokost, og 

midt på eftermiddagen tager vi toget tilbage 

til Ollantaytambo og derfra tilbage til Cusco. 

Vi har nu formentligt vænnet os til højderne 

og kan se frem til et par spændende dage i 

den historiske by.

Dag 5. Cusco, 
universets centrum
Vi starter dagens sightsee-

ing med at spadsere ned til 

Koricancha, som var inkaer-

nes vigtigste tempel, ikke 

bare i Cusco men i hele det 

store rige.

De fleste troede, at templet 

blev udslettet, da spanierne 

i 1500-tallet byggede et 

dominikanerkloster på stedet, men efter et 

jordskælv i 1950, hvor store dele af klosteret 

styrtede sammen, kom de gamle inkamure til 

syne. Vi får en grundig introduktion til temp-

let, inden vi får tid på egen hånd til at gå på 

opdagelse i det store område.

Herfra går vi op til katedralen, som spanierne 

bl.a. byggede af sten fra gamle inkapaladser. 

Aftenen er fri til at gå ud og spise, hvor man 

har lyst. Som i mange andre peruvianske byer 

findes der flere gode restauranter – Peru har 

en stor stjerne på den gastronomiske himmel.

Dag 4. Aguas Calientes, besøg ved 
Machu Picchu og tilbage til Cusco
Eftersom vi har overnattet i Aguas Calientes, 

har vi mulighed for at opleve en tidlig 

morgenstund ved Machu Picchu, hvilket er 

en helt særlig oplevelse. Som det første går 

vi op til det gamle vagthus, hvorfra vi har en 

fantastisk udsigt over hele Machu Picchu. Den 

oplevelse glemmer vi ikke igen.

Herefter vil en lokalguide og vores rejseleder 

vise os rundt i hele Machu Picchu med besøg 

i både de kejserlige og religiøse afdelinger, 

herunder kejserens bolig, soltemplet og de 

andre templer. Vi lægger også mærke til de 

kunstfærdigt udformede kanaler og mange 

fontæner inde i byen, som fortæller os, at 

inkaerne havde rindende vand 24 timer i 

døgnet – og det rene kildevand løber den 

dag i dag.

Vi har tid til at gå lidt rundt på egen hånd 

også, og er man særligt glad for at vandre, er 

det oplagt at gå ud til solporten, som er den 

oprindelige indgang til byen. Her kom også 

kejseren ind siddende i sin bærestol, når han 

skulle på besøg.

De spanske conquistadorer opdagede aldrig 

Machu Picchu, og heldigvis for det, for de 

ødelagde systematisk inkaernes hellige 

steder for at fratage dem magien. 

I dag står Machu Picchu nogenlunde, som da 

den amerikanske historiker Hiram Bingham 

genopdagede byen i 1911 – kun 25 % af 

bygningerne har siden undergået en restau-

rering.

Man ved ikke med sik-

kerhed, hvad Machu 

Picchu blev brugt til, 

da inkaerne ikke havde 

noget skriftsprog. 

Mange forskere mener, 

at byen har fungeret 

som kejserens vinter-

palads. Når det blev for 

koldt i Cusco, kunne han 

med hele sit følge tage 

nogle måneder til Machu Picchu, som ligger i 

et varmere klima. Byen rummer desuden alle 

de faciliteter, der skal til for at kunne fjern-

styre riget herfra.

Mange forskere mener endda, at inkaerne selv 

af forskellige årsager forlod Machu Picchu, 

inden spanierne første gang stod ansigt til 

ansigt med inkaerne i 1528. De efterfølgende 

Sydamerika – fra Machu Picchu til Rio
20 dage

Eftersom vi har overnattet 
i Aguas Calientes, har vi 
mulighed for at opleve en 
tidlig morgenstund ved 
Machu Picchu, hvilket er 
en helt særlig oplevelse

Vi kører med tog fra Ollantaytambo til Aguas Calientes ved foden af Machu Picchu - en legendarisk strækning langs brusende floder og forbi høje bjergtinder. I 
Aguas Calientes går togskinnerne midt igennem byens hovedgade.
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Vi skal have en rundvisning i den kolossale 

kirke, som bl.a. er kendt for de mange 

malerier i den såkaldte cusco-stil. Helt konkret 

lærte spanske munke de omvendte inkaer at 

male motiver fra Bibelen, og det resulterede 

ofte i pudsige kunstværker fra den kristne 

trosverden iblandet elementer fra inkaernes 

eget univers.

Det mest berømte eksempel er maleriet af 

den sidste nadver, hvor Jesus og hans disciple 

ikke spiser lam men marsvin, som også i dag 

er nationalspise i Peru. 

Efter besøget i katedralen skal I vælge, om I vil 

på det store fødevaremarked San Pedro med 

lokalguiden, eller om I vil besøge tempelfortet 

Sacsayhuaman med rejselederen. Det tager I 

bare stilling til på dagen.

Efterfølgende har vi eftermiddagen fri i 

Cusco, hvor vi kan gå på opdagelse på egen 

hånd. Rejselederen har allerede udpeget 

gode museer, og derudover er Cusco et 

overflødighedshorn af eksklusive sølv- og 

uldbutikker, sidstnævnte med strikvarer i den 

ekstrafine babyalpaka. Også Cusco har et hav 

af gode spisesteder. I aften spiser vi sammen 

på en af byens bedste restauranter, som bl.a. 

serverer alpaka-bøffer af bedste kvalitet.

Dag 6. Cusco, en fridag i byen
Vi må ikke glemme, at vi er på ferie, og i dag 

har vi lagt en hel fridag ind i programmet, så 

vi kan få sjælen med på rejsen. Rejselederen 

vil naturligvis komme med gode råd til, hvad 

man kan lave, hvis man ikke kan få tiden til at 

gå med at slentre rundt i gaderne, sidde på 

cafe eller andre afslappende ting. 

Dag 7. Cusco – Puno, henover højsletten
Vi er nu klar til at forlade Cusco og køre til 

Puno, som ligger helt ned til Titicacasøen. 

Det er en meget smuk 

køretur, der først går 

gennem de grønne dale 

omkring Cusco og derfra 

videre til den berømte 

højslette, Altiplano, hvor 

vi har udsigt til uende-

lige sletter i 4000 meters 

højde omkranset af endnu 

højere bjerge.

Vi laver flere fotostop 

undervejs, bl.a. ved pas-

set på provinsgrænsen 

mellem Cusco og Puno og ved en meget 

malerisk kirkegård med sneklædte bjerge i 

baggrunden. Vi skal også smage gourmet-

kaffe i byen Pucara.

Sidst på eftermiddagen ankommer vi til Puno, 

hvor vi skal bo tæt på strøget. På en gåtur 

udpeger rejselederen et par gode spisesteder 

og hjælper gerne med at booke bord, hvis 

gruppen ønsker at spise sammen.

Dag 8. Sejltur på Titicacasøen og 
over grænsen til Bolivia
Vi står tidligt op og sejler i vores egen båd 

ud på den store Titicacasø, som ligger i 3800 

meters højde og er 165 km lang. 

Vores hovedmål er urosindia-

nernes berømte sivøer, men 

sejlturen i sig selv er også en 

kæmpe oplevelse, hvor vi af og 

til føler, vi sejler på åbent hav.

Urosindianerne har boet på 

sivøer i søen i mere end 500 

år. Vi besøger ”vores egen” ø, 

som ligger lidt afsides men af 

samme grund er en af de øer, 

hvor der kommer færrest turi-

ster, og hvor beboerne stadig 

opretholder den traditionelle 

livsstil med fiskeri og jagt. Den lokale høvding 

forklarer os blandt andet, hvordan de laver 

sivøerne, inden vi sejler tilbage til den peru-

vianske bred.

På vores køreture over højsletten Altiplanoen oplever vi en fantastisk smuk natur med sneklædte tinder.

Sydamerika – fra Machu Picchu til Rio
20 dage

Derfra videre til den 
berømte højslette, 
Altiplano, hvor vi har 
udsigt til uendelige 
sletter i 4000 meters 
højde omkranset af 
endnu højere bjerge 
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CUSCO, INKAERNS HOVEDSTAD

Inkaernes politiske og religiøse centrum var 
Cusco, som blev anset for at være ”verdens navle”. 
Både de regerende og de afdøde herskere hørte 
hjemme i Cusco, og der er mange monumenter 
at besøge i byen. Inkaernes paladser og templer 
blev bygget af kolossale sten, der blev formet, så 
de passede nøjagtigt sammen. 

Bygningerne er så solidt byggede, at de danner 
fundament for mange bygninger i Peru den dag 
i dag. Vi besøger bl.a. Solens Tempel, som i dag 
danner fundamentet for Santo Domingo-kirken.  
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Vi får en picnicfrokost med i bussen, som vi 

spiser, mens vi kører den flotte tur til Copaca-

bana i Bolivia. Når vi krydser grænsen til Boli-

via, skal vi være forberedt på ventetid, når alle 

pas skal stemples – vi må tage det som en 

oplevelse, når skrankepaverne udfører deres 

arbejde.

Bolivia er et af Sydamerikas mest autentiske 

lande og en god kon-

trast til Peru, Argen-

tina og Brasilien, som 

er mere polerede, 

mere vant til turister 

og ikke så præget af 

deres indianske oprin-

delse, som Bolivia.  

Derfor vil dagene i 

Bolivia nok også være 

de mest eksotiske på 

denne rejse.

I løbet er af eftermiddagen er vi fremme i 

Copacabana, der ligger smukt mellem to 

små bjerge helt ned til Titicacasøens bred. 

Byen besøges af pilgrimme fra hele Bolivia, 

der kommer for at se landets skytshelgen - 

La Virgen de Copacabana – i byens smukke 

basilika. 

Det er skønt at vandre rundt på egen hånd i 

de smukke omgivelser – resten af dagen er 

fri, og I finder nemt en hyggelig restaurant i 

den lille men alligevel livlige by.

Dag 9. Besøg på Soløen i den bolivianske 
del af Titicacasøen og videre til La Paz
Fra morgenstunden sejler vi en flot tur ud til 

Soløen, som er den største ø i Titicacasøen. 

Det er på denne ø, at 

inkakulturen har sin oprindelse. 

Det siges, at det første kejserpar 

Manco Capac og Mama Ocllo 

vandrede ud herfra for at erobre 

verden. I storhedstiden strakte 

inkariget sig hele 5000 kilometer 

fra Colombia ned gennem 

Ecuador og Peru til Chile og dele 

af Argentina.

Vi bliver sat af på Soløen og 

strækker benene på en fantastisk gåtur med 

udsigt til Titicacasøen, de omkringliggende 

øer og bjergkæden Cordillera Real på 

fastlandet med sneklædte tinder i over 6000 

meters højde. Vi kommer på gåturen bl.a. 

forbi inkatemplet Pilkokaina, hvis byggestil 

sætter en streg under, at inkaerne startede 

som folk her, inden de senere slog sig ned i 

Cusco. Vi gør holdt ved inkaernes tre hellige 

kilder, som giver evig ungdom til alle, som 

drikker af dem – vi må teste, om det også 

virker på os.

Frokosten indtages ude på Soløen, og heref-

ter kører vi mod La Paz, Bolivias største by og 

de facto-hovedstad. Den ligger i en kløft på 

Andeshøjsletten i 3.600 meters højde og er 

dermed verdens højst beliggende storby. Hele 

byen er udpeget som en af verdens syv nye 

byvidundere. 

Vi tjekker ind på vores hotel, der ligger 

midt i byens centrum, og kan glæde os til 

at komme på oplevelse i denne autentiske 

by i morgen. Om aftenen mødes vi til en 

middag i byen.

Dag 10. La Paz, byens højdepunkter
Dagens program starter lidt uden for byen i 

El Valle de la Luna, Månens Dal, navngivet af 

den amerikanske astronaut, Neil Armstrong, 

som besøgte området som forberedelse til 

den senere månelanding.

Årtusinders erosion har skabt de surrealistiske 

former i bjergets lerede overfalde. Vi går 

Copacabana er en hyggelig boliviansk by ved bredden af Titicacasøen. Pilgrimme besøger byen i stort tal for at tilbede La Virgen de Copacabana, Bolivias skytshelgen.  

Sydamerika – fra Machu Picchu til Rio
20 dage

Bolivia er et af Syd-
amerikas mest auten-
tiske lande og en 
god kontrast til Peru, 
Argentina og Brasilien, 
som er mere polerede
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OPLEVELSER PÅ TITICACASØEN

På Titicacasøen, verdens højst beliggende 
navigerbare sø, møder vi urosindianerne, som 
bor på sivøer. De har levet på denne måde i 
århundreder, men i dag er der kun omkring 
300 familier tilbage, og antallet falder år 
for år. Oprindeligt levede de meget isoleret 
og blandede sig ikke engang med naboøen.  
I dag lever de fortrinsvis af turisme. Den 
norske etnolog Thor Heyerdahl brugte 
urosindianernes byggemetoder, da han skulle 
bygge en sivbåd og krydse Atlanten i den.
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Vi skal være opmærksomme på, at La Paz’ indianere oftest ikke 
ønsker at blive fotograferet.

LA PAZ, VERDENS HØJST 
BELIGGENDE STORBY

La Paz, der ligger i 3.600 meters højde, er 
Bolivias største by og de facto hovedstad, 
idet stort set alle regeringsfunktioner lig-
ger i byen. Den officielle hovedstad er 
Sucre, men det er kun landets højesteret, 
der stadig er placeret der. 

Byen blev grundlagt i 1548 af Alonso de 
Mendoza, og den kendetegnes bl.a. ved 
det farverige liv i gaderne, som skabes af 
højlandsindianere i smukke dragter.   
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en tur i det smukke område, inden vi kører 

tilbage til La Paz for at koncentrere os om den 

historiske bydel, hvor der stadig er rester af 

kolonitiden. 

Vi går en tur på Plaza 

Murillo – magtens centrum, 

hvor vi finder katedralen, 

præsidentpaladset og sædet 

for lokalregeringen. Pladsen er 

opkaldt efter revolutionshelten 

Pedro Domingo Murillo, som 

blev henrettet af de spanske 

myndigheder på pladsen i 

1810.

Kun 11 år efter Murillos 

henrettelse blev løsrivelsen fra Spanien en 

realitet, og hans sidste ord stod dermed ved 

magt: ”Jeg dør nu, men den fakkel jeg har ladt 

brænde, kan ingen slukke. Leve friheden!”.

Vi ser også den store Plaza de San Francisco 

med kirken og klosteret af samme navn, som 

er det ældste religiøse bygningsværk i La Paz. 

Men først og fremmest oplever vi det intense 

gadeliv, som La Paz er så kendt for. Store 

dele af byens indbyggerne er stadig klædt i 

farvestrålende folkedragter og hatte, og det 

er en fryd for øjet.

Herefter har vi ikke mere på programmet i 

dag, men skulle der være nogle madelskere 

med på rejsen, så har vi en anbefaling til, hvor 

man kan indtage aftenens middag. 

Claus Meyer åbnede i 2013 restauranten Gusto 

i samarbejde med udviklingsorganisationen 

IBIS. Restauranten 

nyfortolker traditionelle 

bolivianske retter og har 

været med til at skabe en 

madrevolution i landet. 

Allerede i 2013 blev den 

kåret som bedste restaurant 

i Sydamerika, og den ligger 

stadig på listen over de 50 

bedste restauranter på det 

sydamerikanske kontinent.

Dag 11. Videre til Buenos Aires, 
Argentina
Fra morgenstunden går rejsen videre med fly 

– i første omgang til Santa Cruz og derfra til 

Buenos Aires, Argentinas elegante hovedstad.

Vi er fremme midt på eftermiddagen og indlo-

geres på et dejligt hotel i bydelen San Telmo. 

Lige uden for vores hoveddør ligger gader 

med smukke kolonistilsbygninger og masser 

af restauranter, så det er nemt at gå ud på 

egen hånd og få noget at spise.  

Dag 12. Rundt i Sydamerikas Paris 
og tango om aftenen
Vi skal i dag rundt i byen, der også kaldes 

Sydamerikas Paris, og som udstråler euro-

pæisk elegance og storhed, iblandet et fyrigt 

sydamerikansk element. Vi kører først til det 

farverige havnekvarter La Boca, hvor de euro-

pæiske, fortrinsvis 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 vi håber, de også er ude på brostenene i 

dag, så vi kan få et glimt af den passionerede 

og meget stemningsfulde dans. Dermed vil vi 

være forberedt på aftenens store oplevelse, et 

tangoshow på en af byens bedste tangobarer.

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 

weekend efter weekend. 

Vi fortsætter til den ”pænere” del af byen og 

Plaza de Mayo, som udgør byens historiske 

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 

Sydamerikas største frihedshelt, General José 

de San Martín, ligger begravet. 

Den meget berømte Recoleta-kirkegård er 

næste stop. Her ligger Eva Peron, også kaldet 

Sydamerika – fra Machu Picchu til Rio
20 dage

Store dele af byens 
indbyggerne er sta-
dig klædt i farve- 
strålende folkedrag-
ter og hatte, og det 
er en fryd for øjet

La Paz’ Calle Jaen i centrum er bygget i smuk kolonistil. Byen blev 
grundlagt i 1548.

Udenfor La Paz besøger vi Månens Dal, navngivet af Neil Armstrong, den første mand 
på månen.
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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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Evita, i et overdådigt familiegravsted sammen 

med andre af byens spidser. Hun delte 

vandene i Argentina, men trofaste tilhængere 

lægger stadig friske blomster ved hendes 

grav. Kirkegården er som en hel by med gader 

og gravmonumenter så store som huse, og 

det er et smukt og fredfyldt sted at gå en tur.

Ved frokosttid slår vi os ned på den store 

terrasse udenfor kirkegården med udsigt til 

Recoletas kulturhus og designcenter. 

Herefter kører vi ad Avenida 9 de Julio, en hyl-

dest 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 fødselsdag. 

Der skal være tid til lidt afslapning, inden 

vi skal ud om aftenen. Tangobaren, som er 

vores mål, ligger en kort gåtur fra vores hotel, 

og vi skal være på plads inden 20.30, hvor 

der serveres en dejlig middag med tilhørende 

argentinsk rød- eller hvidvin. Herefter læner 

vi os tilbage og nyder showet og de dygtige 

dansere. 

Tangoen udtrykker lidenskab og smerte, og vi 

tør godt love, at man bliver rørt af de smukke 

trin og den dramatiske 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 aller-

største hits.

Dag 13. Buenos Aires, tid på egen hånd 
og markedsdag i San Telmo
Nu er det tid til at skrue lidt ned for tempoet, 

så vi kan fordøje alle oplevelserne – derfor 

mødes vi først efter frokost. 

Det er så heldigt, at det er søndag, og på 

denne dag rykker San 

Telmos indbyggere, plus 

en hel del turister, udenfor 

for at nyde stemningen i 

gaderne. Plaza Dorrego, 

der ligger en kort gåtur 

fra vores hotel omdannes 

til et stort marked med 

masser af boder, der 

sælger antikviteter og 

mange andre spændende 

ting.

Her kan man få en del timer til at gå, og er 

man ikke interesseret i antikviteter, kan det 

være, at en kop kaffe eller en kold øl på en 

fortovscafe lokker i stedet. 

Dag 14. Buenos Aires – Foz do Iguaçú,
Brasilien
Vi bliver kørt til lufthavnen for at flyve ud til 

verdens mest vandrige vandfald ved Iguaçú. 

Vi lander i Iguazu på den argentinske side og 

Sydamerika – fra Machu Picchu til Rio
20 dage

kører over grænsen til Brasilien for at indlo-

gere os i frodige omgivelser tæt på Foz do 

Iguaçú-nationalparken, der ligger på grænsen 

til Paraguay og Argentina. 

En tur til den brasilianske side af vandfaldene 

er vores mål i dag. Allerede en kilometer 

fra faldet fyldes luften af den massive lyd 

af vandmasser i frit fald og kølige skyer af 

mikroskopiske vandpartikler. Vi er på gammel 

indiansk jord. Iguaçú betyder 

meget sigende ’stort vand’ på 

tupí guaraní-sproget.

Fra forskellige udsigtspunkter 

kigger vi ud over de i alt 300 

vandfald, der langs en strækning 

på to kilometer skyller ud over 

klipperne fra op til 107 meters 

højde. Ikke uden grund er Iguaçú-

faldene udnævnt til et af verdens 

syv naturvidundere. 

Stisystemerne, vi går på, er moderne, sikre og 

bringer os helt tæt på. Fra flere punkter kan 

vi studere faldene fra forskellige vinkler. Ofte 

indrammet af regnbuer, når solens stråler 

leger med luftens trillioner af vandpartikler. 

Vi spiser frokost sammen, når det passer ind 

i programmet, og sidst på eftermiddagen kan 

vi tage et par timer ved poolen i hotellets fro-

dige have og nyde den tropiske varme.

Tangoen udtrykker 
lidenskab og smerte, 
og vi tør godt love, at 
man bliver rørt af de 
smukke trin og den 
dramatiske musik

I den farverige La Boca-bydel ser man mange steder papmachedukker på altanerne, der forstille forskellige 
sydamerikanske helte. Her er det Che Guevara, bokseren Carlos Monzón og muligvis Eva Peron.

Eva Peron, også kaldet Evita, ligger begravet på
den fornemme Recoleta-kirkegård. 
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Sydamerika – fra Machu Picchu til Rio
20 dage

Iguaçú-vandfaldene er omgivet af frodig nationalpark, hvor vi har 
gode chancer for at se smukke fugle som denne tukan med sit 
 karakteristiske orange næb.

Luften er tyk af vandperler ved Iguaçú, men heldigvis er varmen tropisk.

Dag 15. Iguaçú-vandfaldene og verdens 
største kraftværk
Endnu en dag i vandets tegn, men først fra 

en helt anden vinkel. Uden for byen Foz do 

Iguaçú ligger Itaipú, verdens største vand-

kraftværk, der producerer strøm fra en dæm-

ning over Paranáfloden. Og det er ikke nød-

vendigt at være tekniker for at falde i svime 

over synet.

Det er et imponerende bygningsværk af 

ingeniørkunst i verdens-

klasse. Kraftværket 

stod klart i 1984 og 

efterlader alene ved 

sin størrelse et næsten 

ufatteligt indtryk. Itaipú 

kunne snildt dække 

Danmarks samlede 

forbrug flere gange og 

dækker en stor del af 

behovet i både Paraguay og Brasilien.

Iguaçú-vandfaldene har i kraft af sin placering 

på grænsen mellem tre lande haft et blakket 

rygte som smuglerparadis. Vi kommer forbi den 

smalle Ponte de Amizade – ’Venskabsbroen’ 

– over Iguaçúfloden mellem Brasilien og 

Paraguay, som spiller en hovedrolle i mangt 

en smuglerlegende. Vi ser myldret af folk 

med farvestrålende pakkenelliker af alverdens 

slags og grænsebetjentenes hyr med at 

kontrollere dem.

Herefter går turen over grænsen til Argentina, 

så vi skal huske passet. Vi spiser frokost på 

den kendte restaurant El Fortín i nationalpar-

ken og bruger resten af dagen på at udforske 

vandfaldene fra den argentinske side. 

Højdepunktet er som regel Djævlens Gab, 

hvor 14 fald havner i en slugt og sender 

en kolossal vandpartikelsky til 

himmels. Den argentinske side 

af Iguaçú-faldene byder på 

de mest varierede adgange til 

vandfaldene, og vi passerer de 

berømte udsigtspunkter i både 

den øvre og nedre del af faldene. 

Her har vi et pragtfuldt panorama 

over faldene og den dybgrønne 

jungle.

Dag 16. Foz do Iguaçú – Rio de Janeiro
Rejsen går nu ind i sin sidste fase, og nogen 

vil måske synes, at vi har gemt det bedste til 

sidst. Vi skal opleve Rio de Janeiro – af sine 

egne indbyggere kaldet Cidade Maravilhosa, 

den vidunderlige by, og straks vi er ankommet, 

kører vi til den berømte strand ved Ipanema 

for at spise frokost – sikkert med en helt 

bestemt melodi i ørerne.

Her har vi et 
pragtfuldt panorama 
over faldene og den 
dybgrønne jungle
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IGUAÇÚ-VANDFALDENE

Vi skal opleve de mægtige Iguaçu-
vandfald på grænsen mellem Brasilien og 
Argentina, som er på listen over UNESCO-
verdensarv. Der er lidt strid om, hvilket 
vandfald, der er verdens største (Victoria 
Falls, Niagara Falls eller dette), men 
faktum er, at Iguaçu-vandfaldene breder 
sig over en strækning på ca. 2,7 km og 
på det højeste stedstyrter vandmasserne 
107 meter mod dybet.

Vandfaldet består af mere end 275 fald, 
og det anslås, at der fosser ca. 5.000 
kubikmeter vand gennem dem i sekundet, 
alt efter sæson. Ser man vandfaldet fra 
den brasilianske side, får man et smukt 
vue over perlerækken af fald, mens man 
på den argentinske side kommer helt tæt 
på – og måske også bliver lidt våd, når 
man går rundt mellem de mange fald.
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RIO DE JANEIRO

Rios indbyggere kalder deres by Cidade 
Maravilhosa, den vidunderlige by, og man 
forstår hvorfor, når man betragter udsigten 
fra Kristusfiguren eller Sukkertoppen. 
Beliggenheden mellem bjergene, ned til 
havet, bliver ikke smukkere, og byens 
indbyggere bidrager på deres egen måde 
til skønheden. Vi har god tid både til at 
se de ikoniske seværdigheder og til at 
slentre en tur på Copacabanastranden.
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Sydamerika – fra Machu Picchu til Rio
20 dage

Efter frokost skal vi en tur på Sukkertoppen – en 

af byens allerstørste seværdigheder. Vi tager 

glasgondolen de to stationer op til toppen, 

hvor vi har udsigt over Guanabarabugten, 

strandene, centrum, Kristusfiguren og 

søsterbyen Niteroí på modsat side af bugten. 

Vi kører til Copacabanastranden for at indlo-

gere os på et hotel med blændende udsigt ud 

over stranden og havet, og herefter har mange 

nok lyst til at slentre en tur langs stranden for 

at studere den berømte brasilianske krops- og 

strandkultur på tæt hold.

Om aftenen arrangerer vores rejseleder for 

dem, der har lyst, en tur ind til byens gamle 

red light district, hvor vi skal høre bossa nova 

eller chorinho (en slags jazzet, instrumental 

samba) og spise aftensmad på en af byens 

mest legendariske restauranter. Dette 

arrangement aftales direkte med rejselederen.

Dag 17. Rio de Janeiro, 
besøg ved Kristusfiguren
I går satte vi hak ved to af byens tre mest 

kendte landemærker, Sukkertoppen og 

Copacabanastranden, og i dag gælder det 

den sidste af de tre: Kristusfiguren på toppen 

af Corcovadobjerget.

Vi starter tidligt med at køre gennem Atlanter-

havsjunglen op ad Corcovadobjerget. Udsig-

ten er fantastisk. Den sidste stigning op til 

foden af den 39 meter høje sandstens- og 

cementfigur foregår ad 220 trin rundt om 

figuren – hvis man da ikke ønsker at tage ele-

vatoren. Vi tager os god tid og har lagt turen 

så tidligt, at vi undgår det helt store menne-

skemylder.

Herefter kan vi på egen 

hånd afgøre, om det er 

fra Kristusfiguren eller 

fra Sukkertoppen, at 

man får Rios bedste 

udsigt. Vi spiser en 

frokost sammen, og 

herefter har vi noget tid 

på egen hånd. 

Har man lyst, kan man 

om aftenen tage med 

rejselederen til et vaskeægte sambashow, 

Ginga Tropical, som er et forrygende show 

med energisk og smuk dans, der viser de 

forskellige kulturer fra det enorme land. 

Dørene åbnes kl. 20:00 og showet tager 

små to timer. Billetterne koster ca. 70 USD 

og bestilles gennem den danske rejseleder i 

starten af rejsen.

Dag 18. Rio de Janeiro, besøg 
på sambaskole og i den historiske bydel
Efter morgenmaden skal vi besøge en af Rios 

hæderkronede sambaskoler, hvor vi ser de 

flotte kostumer og får en opvisning af dygtige 

dansere. 

Vi spiser frokost, og herefter tager vi 

metroen til centrum og går på byvandring i 

det historiske Rio de Janeiro. Centrum blev i 

anledning af OL i 2016 renoveret og mange 

steder bragt tilbage til 

tidligere tiders pragt. 

Her går vi rundt i snævre gader 

blandt kolonitidsbygninger, 

ser det travle finansdistrikt, 

slavemarkedet og går tur 

langs havnefronten.

Eftermiddagen er fri til at  

lægge sig på Copacabana-

stranden eller foretage egne 

udflugter i centrum. Vores rejseleder hjælper 

selvfølgelig gerne med instruktioner og 

anvisninger. Vi mødes til fælles middag om 

aftenen.

Dag 19. Rio de Janeiro og hjemrejse
Det er vores sidste dag. Formiddagen er fri 

til at gøre de sidste småindkøb eller lade sig 

bage igennem af solen en sidste gang, før vi 

sidst på eftermiddagen begynder hjemturen.

Dag 20. Ankomst til Danmark

Vi kører til Copacabana-
stranden for at indlogere 
os på et hotel med 
blændende udsigt ud 
over stranden og havet

Rios historiske centrum er sat i stand til OL 2016. Her er 
det byens smukke operahus.

Vores hotel ligger med udsigt over den legendariske Copacabanastrand, hvor Rios indbyggere folder sig ud.
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