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DEN TOTALE SOLFORMØRKELSE I ARGENTINA 

 
I forbindelse med den totale solformørkelse, som vil vise sig i Argentina d. 2. juli 2019, arrangeres en fælles rejse til 
Argentina. 
 
Området, hvor solformørkelsen viser sig, er et af de fattigste i Argentina. Til gengæld byder denne del af landet på 
et af de mest spektakulære naturområder. Det forsøger vi at vise, når I rejser rundt før og efter solformørkelsen. 
 
Solformørkelsen er selvfølgelig turens højdepunkt, men I får således også store oplevelser i Buenos Aires, Salta og 
ved de imponerende Iguazu vandfald. 
 
Skulle du/I ønske en forlængelse af rejsen og for eksempel opleve Brasilien eller Chile på samme tur, kan dette 
også arrangeres. 
 

REJSEPLAN KORT RESUMÉ 
 

Rejseplan 

DATO BESKRIVELSE STED OVERNATNING 
 

onsdag 
26 juni 

Afrejse mod Buenos Aires Danmark Fly til Buenos Aires. 

torsdag 
27 juni 

Ankomst til Buenos Aires, og tidlig check in på hotellet. 
 

Buenos Aires Kenton Palace 4*. 

fredag 
28 juni 

Byrundtur i den smukke metropol.  
- Evt tillægstur i Teatro Colon 

Buenos Aires Kenton Palace 4*. 

 

lørdag 
29 juni 

Besøg i Tigre og bådtur i Paraná deltaet.  
Om aftenen er der Tango Show med middag på La 
Ventana. 

Buenos Aires Kenton Palace 4*. 

 

søndag 
30 juni 

Fra Buenos Aires med fly til San Juan. 
Fremme i San Juan, og derefter bliver I kørt til Villa 
Union. 

Buenos Aires 
San Juan 
Villa Union 

Cuesta de Miranda 3* 

 

mandag 
01 juli 

På opdagelse i Ischigualasto Provincial Park og 
Talampaya National Park. 

Villa Union Cuesta de Miranda 3* 

 

tirsdag 
02 juli 

Solformørkelse. Villa Union Cuesta de Miranda 3* 

 

onsdag 
03 juli 

Fra Villa Union til Aimogasta med stop på vejen. Villa Union 
Aimogasta 

Del Centro 3* 

 

torsdag 
04 juli 

Fra Aimogasta til Quimivil, Quilmes og til  
slut Cafayate. 

Aimogasta 
Cafayate 

Patios De Cafayate 5* 

 

fredag 
05 juli 

Udflugt til Cafayates vingårde. Cafayate Patios De Cafayate 5* 

 

lørdag 
06 juli 

Fra Cafayate gennem Las Conchas kløften til 
Purmamarca. 

Cafayate 
Purmamarca 

La Comarca 3* 

 

søndag 
07 juli 

Oplev Quebrada de Humahuaca. Purmamarca La Comarca 3* 

 

mandag 
08 juli 

Fra Purmamarca til Salinas Grandes og Salta. Purmamarca 
Salta 

Design Suites Salta 4* 

 

tirsdag 
09 juli 

Uafhængighedsdag, byrundtur og MAAM museet. Salta Design Suites Salta 4* 

 

onsdag 
10 juli 

Fly fra Salta til Iguazu. 
 

Salta 
Iguazú 

Mercure Iguazu 5* 

 

torsdag 
11 juli 

Udflugt til vandfaldet på Argentina siden Iguazú Mercure Iguazu 5* 

 

fredag 
12 juli 

Udflugt til de brasilianske vandfald og afgang  
fra Iguazu. 

Iguazú fly 

 

lørdag 
13 juli 

Hjemkomst til Danmark Iguazú  
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BESKRIVELSE AF REJSEN 
 

 

 
 

onsdag Afrejse fra København mod Buenos Aires   
26 juni 2019 

 
 
Afrejse med fly med et stop i i Europa, inden der fortsættes på natflyvning mod Argentina 

 

torsdag Ankomst til Buenos Aires   

27 juni 2019 

 
 
Vel fremme i lufthavnen i Buenos Aires bliver I hentet og kørt til jeres hotel. 

 

 

 
 

 Argentina - Introduktion 

 Som tangoens klassiske trin, tilsat en portion uberegnelige sving og en masse passion, sådan 
er Argentina. Landet har alt det, man forventer af et rejseland, dette tilsat nogle små 
uventet krøller og en masse dybtfølt ægthed som landets stolte mennesker tilfører. Man 
siger - dog som en spøg - at argentinerne er italienere, som taler spansk og ville ønske de 
var englændere, men opfører sig som franskmænd.  
 
Rejser man hertil, så føler man sig hurtig hjemme. Det er, som at komme til et land, man 
har været i før - uden dog præcist at kunne sætte en finger på, hvad der fremkalder denne 
følelse. Alt virker så kendt og dog alligevel så fremmed.  
 
En rejse gennem sølvlandet, som navnet på landet rettelig kan oversættes til, fører den 
rejsende fra Buenos Aires ad tango og caféernes dansetrin til den vilde galop på pampaens 
vidtstrakte marker med Gauchos og møre bøffer til Patagoniens fåreflokke, pingviner og 
iskolde gletsjere. Fra rislende floder og evige våde enge ved Ibera og til buldrende vandfald 
ved Iguazú, over det centrales Argentinas kulturelle vugge til vinmarker, der producerer 
ædle dråber. Følg os på en rejse rundt til nogle af Argentinas små hemmeligheder. 
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 Buenos Aires - Introduktion 

 Buenos Aires, Argentinas kosmopolitiske hovedstad, der aldrig sover. Dette er tangoens, 
fodboldens, gauchoernes og “asado’ens” hovedstad, der aldrig stopper med at tryllebinde 
den besøgende med sin atmosfære og varierede udtryk, som man finder i de forskellige 
bydele. Byen er Sydamerikas mest europæiske by, fra dens parisiske kvarterer til den mere 
nutidige arkitektur. 
 
Byen, der på én gang både er Argentinas finansielle og kulturelle centrum, rummer ca. 1/3 
del af Argentinas befolkning. Den er opdelt i forskellige kvarterer, som den besøgende må 
opleve. Med udgangspunkt i nøgleord fra Buenos Aires, som tango, Evita og Juan Perron, 
Boca Juniors, Maradona og kvinderne fra Plaza de Mayo, kan oplevelserne tage sin 
begyndelse. 

 

 
 

 Hotel Kenton Palace  

 
  

 
Beliggende på Defensa gaden, som hver søndag omdannes til et håndarbejds- og 
antikmarked. Dette er et upcoming kvarter med gode caféer og hippe resdtauranter. På 
hotellet finder man en fin restaurant, som er åben for morgenmad og aftensmad. 
Restauranten går helt ind i gårdhaven, og når vejret tillader det, så er der åbent tag. 
Hotellets værelser er alle indrettet i god stil med mørke trægulve og pæne store 
badeværelser. Hotellets generelle fremtoning i forhold til pris og kvalitet gør at det får 
vores varmeste anbefalinger. 

 

 

Fredag Udflugt Buenos Aires Byrundtur  
28 juni 2019 På denne byrundtur føres I gennem den magiske argentinske hovedstad. I kører ad verdens 

bredeste boulevard 9 de Julio til Teatro Colón. På byens centrale plads, Plaza de Mayo, 
finder man centrum for de vigtigste begivenheder i Argentinas historie. På pladsen ligger 
domkirken og La Casa Rosada, hvor præsidenten har sit virke. Husets balkon er kendt som 
Evitas balkon, for det var her den berømte præsidentfrue hilste på den jublende 
befolkning. Byens ældste del, San Telmo, er kendt for sine mange tangobarer. I bydelen La 
Boca oplever I argentinsk lidenskab i højeste gear. Spanske og italienske immigranter 
byggede huse i flere etager af bølgeblik og malede dem i strålende farver. Husene er 
stadig beboede, og tangomusikken strømmer ud af alle sprækker. Tæt her på finder vi 
fodboldklubben La Boca, Diego Maradonas gamle hjemmebane. 

 
 

 Teatro Colon   
 Når tiden og vi kender programmet for Teatro Colon, så vil vi tilbyde en lillægstur i teatret.  

 

 
 

lørdag Udflugt Tigre & Paraná Deltaet   
29 juni 2019 

 
  
Vi kører langs Figueroa Alocorta Avenue og Del Libertador Avenue, krydser General Paz 
Avenue og ankommer ved Olivos, hvor præsident boligen ligger. Herfra vil vi gå til 
togstationen og stige ombord på kysttoget "Tren de la Costa" og besøge byerne Martinez, 
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La Lucila, Acassusso og San Isidro før vi når Tigre, hvor vi vil tage med båd og sejle langs 
de forskellige floder og vandløb som udgør Delta del Parana. 
 

 
 

 Udflugt Tango Show Med Middag La Ventana  
 Oplev en uforglemmelig aften med en af de mest berømte tango og folklore shows, som 

Buenos Aires har at byde på. I krydser forretningskvarteret og når det populære artistiske 
område, San Telmo. Ingen andre steder i Buenos Aires vækkes den gamle Porteño ånd som 
San Telmo gør det. Dette unikke show kommer med et typisk måltid med den bedste vin i 
en fortryllende atmosfære. De imponerende sangtekster, som indeholder det mest 
autentiske poesi, er fortolket af nogle af de bedste nutidige sangere. Showet er opført af 
mange professionelle artister, hvis repertoire inkluderer folkemusik fra Altiplano regionen. 
 

 
 

søndag 
Tango’s dag.  

30 juni 2019 Når det er søndag står Buenos Aires i tangoens tegn. Langs med Calle Defensa liner 
boderne med kunsthåndværk op, mellem gademusikanter og San Telmo bydelens skæve 
eksistenser. Nogle blokke længere ned vider gaden sig i Plaza Dorego, og kunsthåndværk 
bliver til antikviteter og på pladsen mellem boderne og caféstolene og på gaden danses 
der nu tango. Nogle er forklædt som Carlos Gardel kloner og andre helt i ånden fra 30 til 
50èrne  
Det er ikke kun tango der spiles, længere nede af gaden hvor antikvitetsboderne er 
trukket ind i patioerne og butikkerne, så der ofres et orkester og byder op til dans med 
lidt godt musik.  
 

 

 

 

 Kl 12:30 er der afgang mod lufthavn hvor I bliver kørt fra jeres hotel til lufthavnen, hvorfra 
I skal flyve til San Juan  

 

  Fly fra Buenos Aires til San Juan   
 

 
 

 

  
 

 San Juan - Introduktion 

 En søvnig og hyggelig lille provinshovedstad med brede træbevoksede gader, velordnet og 
ren. Fortovene bliver ligesom i Mendoza behandlet med kerosin, der får dem til at fremstå 
røde og blanke. Byen har et behageligt klima, der sommetider bliver ekstremt opvarmet af 
El Zonda vindene, der mellem august og oktober stryger ned gennem byen og får livet til at 
gå i stå. 
Solen skinner over byen, der har fået tilnavnet Solens Residens. Centrum af byen er Plaza 
25 de Mayo med den karakteristiske katedral, der er blevet genopbygget efter det store 
jordskælv i 1944, der lagde byen øde. Dette blev samtidig grundlaget for Juan Peróns 
indtræden i den offentlige arena, da han var bagmanden bag de store hjælpeprogrammer 
ved genopbygningen af byen. 

 

  



Rejsebureauet Jesper Hannibal ApS * Fredensgade 36B* DK-8000 Aarhus C* Denmark * tlf. +45 70 270 370* info@jesperhannibal.dk 

Side 6 af 12 * Oprettet den 16-05-2018 10:27  
 

 San Juán- Villa Union  
 I køres fra San Juán til Villa Union, hvor vi forventer at være fremme til aftensmad.  

 
 

 

 

 Villa Union - Introduktion 

 Villa Union er en lille by for foden af Andesbjergene. Omkring byen ligger vinmarker, som 
trives i bedste velgående i det fremragende klima, ligesom byen er udgangspunkt for 
udflugter til den nærliggende Talampaya National Park. 

 

 
 

 Hotel Cuesta de Miranda  

 
  

 
Dette hotel ligger godt placeret, hvis man er interesseret i at besøge Ischigualasto og 
Talampaua National Park. Selve hotellet byder på pæne værelser i forskellige størrelser. 
Der er desuden swimming pool på hotellet, så man kan tage sig en forfriskende dukkert 
efter en dag med udflugter i det sandede landskab. 

 

 

 

mandag Udflugt Ischigualasto og Talampaya   

01 juli 2019 

 
 
Fra morgenstunden kører I mod Ischigualasta Provincial Park, der er en af Argentinas 
naturlige vidundere. Parken, der har været på Unescos verdensarvsliste siden 2000, er en 
spændende blanding af klippeformationer og farverige dale. Blandt andet besøger i 
månedalen. Derefter kører I videre til Talampaya nationalparken for at opleve det smukke 
landskab. 

 

 
 

tirsdag Udflugt Solformørkelse   
02 juli 2019 

 
 
I dag er det endelig dagen, hvor solformørkelsen viser sig. Og I er selvfølgelig på plads på 
'første række'. 
 

 
 

 

onsdag Villa Union - Cuesta de Miranda - Chilecito - Hualco ruinerne - 
Aimogasta  

 

03 juli 2019 

 
 
Transport fra Villa Union til Aimogasta. Turen fra Villa Union til Aimogasta byder på flere 
spændende området og stop undervejs. Det første er Cuesta de Miranda, hvor de røde 
klippeformationer dominerer. I horisonten kan I skue Famatina Hill, hvis tinder er dækket 
af sne året rundt. Efter den smukke tur gennem Cuesta de Miranda kommer I til Chilecito - 
en lille bjerglandsby i Velasco bjergene. Området her er det vigtigste mineområde i 
Argentina. Næste stop er ved det arkæologiske område Hualco, og derefter kommer I til 
Aimogasta. 

 

 
 

 

 Aimogasta - Introduktion 

 Aimogasta er en lille landsby i San Juánprovinsen ikke langt fra Cafayate. I nærheden af 
Aimogasta finder man spændende arkæologiske områder såsom Shincal de Quimivil og 
Quilmes ruinerne. 

 

 

 

 Hotel Del Centro  

 
  

 
Del Centro er et simpelt, men udemærket hotel i Aimogasta. Der er swimming pool på 
hotellet, en have og en lille restaurant. 
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torsdag Aimogasta - Shincal de Quimivil - Quilmes ruinerne - Cafayate   
04 juli 2019 

 
 
Turen fortsætter fra Aimogasta til Cafayate. Fra morgenstunden begiver I jer mod 
Cafayate. På vejen gør I dog et par spændende stop, og det første er ved det arkæologiske 
område Shincal de Quimivil. Shincal de Quimivil er en ruinby, der omkiring det 15. 
århundrede fungerede som hovedstad i den sydlige del af inkaernes rige. Byen udgjorde 
også en del af Inka stien, der strakte sig tusindvis af kilometer mellem de forskellige dele 
af riget. Efter besøget fortsætter I gennem den kaktusfyldte Santa Maria dal, passerer 
Yocavil floden og kommer til de imponerende Quilmes ruiner. Indbyggerne i Quilmes blev 
besejret af spaniolerne, og blev derefter tvunget til at rejse de mange kilometer til Buenos 
Aires for at bosætte sig i det, der i dag kendes som Quilmes kvarteret. I besøger museet og 
befæstningen, inden I kører videre mod Cafayate. Snart bliver den tørre ørken til frodige 
vinmarker, og I ankommer til Cafayate. 

 

 
 

 

  
 

 Cafayate - Introduktion 

 I Cafayate produceres vin, og mange vinmarker ligger kun 3 blokke fra det centrale torv i 
byen. Der findes mange industrialiserede vingårde og andre der stadig producerer vin på den 
gammeldags metode. Cafayate tiltrækker også mange kunsthåndværkere. Byens kirke er en 
af de få jordskælvsikre religiøse bygninger med 5 midterskibe. Andre interessante steder er 
Kunsthåndværksmarkedet på torvet, Vinmuseet samt Det arkæologiske Museum. 

 

 
 

 Hotel Patios De Cafayate  

 
  

 
Patios de Cafayate er et stykke kultur og historie fra området. ´Det ligger nærmest 
integreret i den nye bodega Hotellet byder på pool, spa og lounge faciliteter, samt en god 
restaurant. Udsigten giver stedet et særligt præg, hvor I kan se til vinmarkerne og de 
rødbrune bakker i horisonten. Hotellet er omgivet af vinmarker, så man føler at man er 
langt fra alting selv om man er ikke langt fra byen. Hotellet er restaureret efter det 
tidligere hus historie og har skønne gårdhaver. Værelserne har en antik og charmerende 
indretning. Er det charme man leder efter, så kommer det ikke meget bedre. 

 

 

 

fredag Udflugt Cafayates vingårde   
05 juli 2019 

 
 
I dag skal I besøge vinmarker og vingårde i området omkring Cafayate. Et besøg på 
vinmuseet er også inkluderet i dagens planer. 
 

 

 
 

lørdag Cafayate - Quebrada de las Conchas - Salta - Purmamarca   
06 juli 2019 

 
 
Transport fra Cafayate til Purmamarca. Turen fra Cafayate til Salta og siden Purmamarca 
slynger sig smukt gennem landskabet. Først besøger I Nuestra Senora katedralen og nogle 
af områdets vingårde. Derefter fortæstter I gennem vinmarkerne og når de tynder ud, 
klemmer bjergene sig sammen omkring vejen og de omliggende klipper får navne som 
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slottet og frøen, og klipperne farves i alle nuancer af rødt. Man befinder sig nu i Las 
Conchas Gorge, der på mange måder er Grand Canyons ukendte fætter. Vel på den anden 
side af dette åbner landskabet sig igen om den sidste del af turen mod Salta og 
Purmamarca. 

 
 

 

 

  
 

 Purmamarca - Introduktion 

 Landsbyen Purmamarca har dybe spanske rødder. Byen er grundlagt omkring torvet med 
kirken og Cabildoén, byens rådhus, der er lille og meget typisk. Den vigtigste attraktion er 
dog ikke landsbyen, men "De Syv Farvers Bakke", der som en smuk regnbue af sten spreder 
sig ud over klippen bag byen. Stedet er bedst at betragte ved aftenstide, når farverne står 
klarest. 

 

 
 

 Hotel La Comarca  

 
  

 
I det fantastiske område ved Purmamarca blandt de mangefarvede klippeformationer 
ligger La Cormarca. Hotellet tilbyder værelser, hytter og suites og en pool, hvorfra man 
kan nyde udsigten over det smukke område. Hytter, værelser og suites er moderne, men 
samtidig indrettet med inspiration fra den lokale stil. På hotellets restaurant serveres der 
lokale specialiteter og et bredt udvalg af vine til maden. 

 

 
 

søndag Udflugt Quebrada de Humahuaca   
07 juli 2019 

 
 
I dag skal I besøge Cuebrada de Humahuaca, der er på Unescos verdensarvsliste. Her flyder 
Rio Grande gennem arkæologiske områder omgivet af farverige bjerge. I besøger små 
landsbyer såsom Maimara, Huacalera, Pucara og Uquia. Derefter kører I til San Salvador de 
Jujuy og ser katedralen og det gamle regeringshus. 
 

 

 

 

mandag Purmamarca - Salinas Grandes - Salta   

08 juli 2019 

 
 
I dag går turen fra Purmamarca til Salta. På vejen mellem Purmamarca og Salta besøger I 
Salinas Grandes. Salinas Grande ligger nord for San Antonio de los Cobres og ligner en 
endeløs, hvid ørken, som solen oplyser med mange farver. Salinas Grandes er en kæmpe 
saltslette, og her udvindes store mængder salt. De lokale arbejdere fortæller gerne om 
arbejdet, inden I kører videre til Salta. 
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 Salta - Introduktion 

 Med en atmosfære som i det sydlige Spanien er Salta den koloniale perle i Argentina, hvor 
den spanske indflydelse er bedst bevaret. Byen er hovedstaden i provinsen af samme navn 
og blev grundlagt ved den gamle vej, som inkaerne byggede under deres erobringer mod 
syd. For spanierne var byen og dalen med det evige forår et vigtigt forsyningsområde for 
højlandet og minerne i vores dages Bolivia. Op mod 70.000 muldyr blev årligt eksporteret 
fra disse egne sammen med fødevarer, der havde bedre betingelser for at gro her end i det 
kolde højland.  
 
Om end byen i dag er spredt ud over et stort område, så er de vigtigste seværdigheder 
samlet inden for få blokke fra den centrale plads, Plaza 9 de Julio. Iglesia San Francisco med 
den ornamenterede facade, der leder ens tanker hen på Gaudí og Barcelona udgør sammen 
med det unikke klokketårn, der rager op over byens tage, et vartegn man ikke bør snyde sig 
selv for. Byen rummer deslige et par gode gågader og et godt Mercado Artesanal i en gammel 
kolonial bygning på San Martin, hvor man kan købe lokalt fremstillet brugskunst og 
kunsthåndværk. Har man lyst til at betragte byen lidt fra oven, så fører en moderne 
kabelbane de besøgende til toppen af Cerro San Bernardo, der hæver sig godt 200 meter 
over byen. Fra toppen er der en pragtfuld udsigt ned over byen og Larmadalen. 

 

 
 

 Hotel Design Suites Salta  

 
  

 
Saltas Design Suites er nutidigt og elegant indrettet. Værelserne er simpelt men stilfuldt 
indrettet med alle fornødeneder. Der er restaurant samt vinbar på hotellet. På taget er 
der pool og jacuzzi, og her kan man nyde den glimrende udsigt over byen. Derudover kan 
man nyde skotsk bad, dampbad, sauna samt tilkøbe masage på hotellet. 
  

 

 
 

tirsdag Udflugt Uafhængighedsdag, byrundtur og MAAM museet   
09 juli 2019 

 
 
I dag fejrer argentinerne uafhængighedsdag, og I skal selvfølgelig være med i fejringerne. 
Landet erklærede sin uafhængighed i 1816, og dagen har siden da været en af 
argentinernes vigtigste ’helligdage’. Rundt omkring i landet fejres dagen med parader, 
koncerter og middage, hvor familie og venner mødes. På byrundturen i Salta støder man på 
de glade argentinere, og I lægger også et besøg ind ved MAAM museet, der blandt andet 
har tre inka mummier. 

 

 

 

onsdag 
10 juli 2019 

 
I bliver kørt til lufthavnen, hvorfra I flyver videre på jeres rejse. 
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  Fly fra Salta til Iguazu  
 

 

 

  
 

 Iguazú - Introduktion 

 Er man førstegangsrejsende i Argentina & Brasilien er der én ting, som man ganske enkelt 
ikke må snyde sig selv for: Et besøg ved Sydamerikas største vandfald, Cataratas de Iguazú. 
Hverken ord eller fotos yder faldene respekt nok!  
 
Cataratas de Iguazú ligger på grænsen mellem Brasilien, Argentina og Paraguay og er i 
virkeligheden hele 275 vandfald fordelt over en strækning på 2,5 km. Faldene kan ses fra 
både Argentina og Brasilien, og vil man have den fulde oplevelse af disse enestående 
naturkræfter, bør man planlægge rejsen, så man når at opleve de enorme vandmasser fra 
begge lande. Afsæt om muligt to-tre dage til besøget. Er tiden knap anbefales udsigten fra 
den brasilianske side - fordi faldene så at sige falder ned i Brasilien, og derfor er flottest 
herfra. Det bedste indtryk af faldene får man tidligt om morgenen ved et besøg på den 
brasilianske side, hvor man har den bedste udsigt over faldene.  
 
Selve byen Puerto Iguazú ligger 18 km fra vandfaldet. Der går bybusser fra og til faldene 
dagen igennem, ligesom man herfra kan nå over til både den brasilianske side af faldene og 
til byen Cita de l’este i Paraguay. Transfer fra den internationale lufthavn ved Cataratas de 
Iguazú til vandfaldene tager ca. 50 minutter. 
 
Overnattende gæster i Puerto Iguazu skal betale en afgift lokalt til deres hotel på $20AR per 
nat, der betales dog maksimalt for 2 døgn. Dagsgæster betaler ved ankomst til Puerto 
Iguazu. 

 

 
 

 Ankomst Iguazu  
 
  

 
Ved ankomsten til Iguazu bliver I modtaget af vores guide, der kører jer til jeres hotel.  

 
 

 

 Hotel Mercure Iguazu  

 
  

 
Beliggende i hjertet af Iryapú junglen tæt ved de mægtige Iguazú vandfald finder man det 
elegante Mercure hotel. Herfra er der let adgang til at besøge de berømte vandfald og god 
mulighed for at slappe af i skønne omgivelser.  
 
Værelserne er rummelige og elegant indrettet. Der er pool, træningscenter og 
spafaciliteter på hotellet. Hotellets restaurant serverer både lokale og internationale 
specialiteter. 
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torsdag Udflugt til Argentina sidens vandfald   
11 juli 2019 

 
 
Besøg på den argentinske side af Iguazú faldene, der ligger ca. 30 km fra Foz do Iguaçu 
(Brasilien) og 24 km fra Puerto Iguazú. Vi ankommer til besøgscentret, hvis bygninger 
rummer store paneler, der fortæller om den vigtige biodiversitet omkring vandfaldene og 
de fugtige subtropiske regnskov der omgiver dem. For at komme til gangbroerne, hvorfra 
der er et pragtfuldt udsyn over faldene, stiger vi ombord i et gasdrevent tog. Første stop 
er de øvre fald, hvorfra vi bevæger os fra den ene åndeløst smukke udsigt til den anden. 
Ad trapperne når vi bunden af faldene, på en rundtur der tager ca. 1 time. Næste stop er 
Djævlens Gab, hvor vi står af toget, og bevæger os ud over faldene og de 1100 meter frem 
til et kig direkte ned i de frådende vandmasser, lukt ned i gabet af djævlens 
malstrøm.Entréen af nationalparken er ikke inkluderet, medmindre dette tydeligt fremgår 
af bookingen. 

 

 
 

fredag Udflugt til De Brasilianske Vandfald   
12 juli 2019 

 
 
Afgang fra hotellet på den argentinske side. Først passeres den internationale bro, hvor 
man går gennem de paskontrollen, iden der fortsættes langs floden til man ankommer til 
det brasilianske besøgscenter, der ligger ved indgangen til parken.  
 Herfra foregår transporten i enten private biler eller specielle turistbusser til faldene og 
gangbroerne, der bringer den besøgende på en tur på ca.1 km ud over faldene, hvor man 
kan betragte dem fra nye vinkler og få et panoramisk udsyn over faldene på den 
argentinske side. Fra enden af gangbroerne er der endnu et frygtindgydende møde med 
Djævlens Gab.  
 
Efter besøget går turen tilbage til Argentina. Entréen til nationalparken er ikke inkluderet, 
medmindre dette tydeligt fremgår af bookingen. 

 

 
 

 Afgang fra Iguazu  
 
  

 
I mødes af jeres guide på hotellet, og I bliver derefter kørt til lufthavnen. 
Hjemrejsen begynder, eller der fortsættes til tillægsturen i Rio.  

 
 

 

lørdag Hjemkomst   
13 juli 2019 

 
  

 
Ankomst til Danmark 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
TILLÆGSREJSEN TIL RIO DE JANEIRO 
 

 
 

 

 
 

 

 

fredag Fly til Rio de Janeiro   
12 juli 2019 

 
 
Afrejse til rio, og ved ankomsten til Rio de Janeiro, venter vores transfer der kører os til 
hotellet.  

 

 
 

 

 Fly til Rio de Janeiro   
  

Afrejse til rio, og ved ankomsten til Rio de Janeiro, venter vores transfer der kører os til 
Hotel Arena Ipanema, hvor der overnattes 3 nætter  
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 Hotel Arena Ipanema   

 

 
Hotel Arena Ipanema har en meget privilegeret beliggenhed over for Praia do 
Apoador. Skøn tagterrasse med mindre pool og med udsigt over stranden. Hotellet 
har egen fitness og egen restaurant og bar. Pæne lyse værelser moderne indrettet i 
lyse og venlige farver. Sammen med sin beliggenhed ved både Ipanema og 
Copacabana stranden og ikke mindst Forte Copacabana, så er dette et rigtigt godt 
valg af hotel. 

 

 

 
 

 
 

 

lørdag Heldags udflugt til Corcovado & Sukkertoppen   

13 juli 2019 

 
 
Heldags udflugt til to af Rio de Janeiros helt store vartegn: Corcovado og Sukkertoppen. 
Turen går først til Corcovado og den berømte Kristus-statue. Her fra toppen af bjerget har 
man en fantastisk udsigt over Rio de Janeiros bakkede landskab og den omgivende Tijuca 
skov – verdens største urbane skov. Efter besøget går turen videre til Praia Vermelha. 
Herfra tager vi kabelbanen i to etaper op til toppen af Pao de Acucar, Sukkertoppen, 
hvorfra man får den bedste udsigt udover bugten, strandene, Niteroi og småøerne. Turen 
er inkl. frokost. 

 
 

 

 
 

søndag Fri dag i Rio   
14 juli 2019 

 
 
Fridag i Rio. Vi arbejder på at arrangerer yderlige en udflugt til dem som har ønske her 
om.  

 

 
 

 

 

mandag Hjemrejse   
15 juli 2019 

 
 
Formiddagen er fri, og om eftermiddagen går det mod lufthavnen hvor hjemturen 
begynder 

 

 
 

 

 

tirsdag Hjemkomst   
16 juli 2019 

 
 

 

 
 


