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GRUPPEREJSE – MED THORLEIF JACKSON 
 
 
Denne rejse er en grupperejse arrangeret for Dansk Aktionærforening og Jackson FamilieInvest med Thorleif 
Jackson som rejseleder. Rejsen går til Argentina, Uruguay og Chile med afgang d. 15 marts og hjemkomst d. 25 
marts 2019.   
 
Vi planlægger 10-12 virksomhedsbesøg i tre sydamerikanske lande. Thorleif vil før og efter hvert besøg diskutere 
virksomhedens styrker og svagheder. På rundrejsen oplever vi først Argentinas hovedstad Buenos Aires, der byder 
på brede boulevarder og smuk arkitektur blandet med tango og fodboldfeber. Herfra flyver vi til Uruguays 
hovedstad Montevideo, som gemmer på en usædvanlig blanding af spændende moderne arkitektur og en 
charmerende gammel bydel. 
 
Sidst men ikke mindst venter der os store oplevelser i Chile, som udover virksomhedsbesøg blandt andet byder på 
vandreture, cykelture og vinsmagning. Det er også i Chile vi besøger den smukke Colchagua dal.   
 
 
Til- og fravalg 
 
Rejsen inkluderer et valg mellem to udflugter samt en ekstra udflugt, der ikke er inkluderet i prisen, men som er 
frivillig. Du skal på tilmeldingsblanketten afkrydse, hvilke udflugter du ønsker at deltage i. Beskrivelsen af de 
forskellige udflugter findes længere omme i programmet.   
 
 
Valg mellem to udflugter inkl. i prisen: 
  
Udflugt nr. 1: Ruta Del Vino - Colchagua Valley (Gåtur) 
 
Udflugt nr. 2: Aktive i Colchagua (Cykeltur)   
 
 
Frivillig ekstra udflugt ikke inkl. i prisen: 
 
Ekstra udflugt: Polo Day * (Merpris på 550 kr. pr. person) 
 
 

• Bemærk: Hvis man deltager i Polo Day udflugten, så er det i stedet for udflugten til markederne Mataderos og San Telmo.  
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BESKRIVELSE AF REJSEN 
 

fredag Fly: København til Buenos Aires via Amsterdam  
15 marts 2019 Afrejse med fly fra København til Amsterdam. Flyet afgår 17:25 og ankommer 18:50. 

Herfra flyver I videre til Buenos Aires. Flyet afgår 20:55 og ankommer 06:45 den følgende 
dag. 

 
 
 

lørdag Ankomst Buenos Aires 
16 marts 2019 

 
Vel fremme i lufthavnen i Buenos Aires bliver I hentet. Det kan tage op til 3 timer inden 
man er igennem.  
Vi starter med velkomst til Argentina og turen til hotellet går over i en byrundtur, hvor 
også lunch er inkl.  

 
 
 

 Buenos Aires Byrundtur 
 
  

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. 

 
 
 

 

 
 

 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 
uventede krøller og en masse dybtfølt ægthed som landets stolte mennesker tilfører. Man 
siger, 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, kosmopolitiske metropol, Amsterdam og New York på 
sydamerikansk, 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, der vælter ned fra Andesbjergene mod Tierra de Fuego. 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 til Nordvest Argentina, 
hvor farven har fået en anden lyd, tilsat panfløjter fra den indianske Andeskultur, som stedet 
ikke kan fornægte. Tag jernbanen til skyerne, eller 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 Amsterdamiske kvarterer til den 
mere nutidige arkitektur. Buenos Aires rummer reminiscenser af meget og har samtidig sit 
eget udtryk. Dette er stedet, hvor der er tid og plads nok til alle. 
 
Byen, der både er Argentinas finansielle og kulturelle centrum, rummer ca. 1/3 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. 

 
 
 

 Parios de San Telmo 
 Dette luksuriøse boutique-hotel med pool, solarium hotel, er en oase af fred i centrum af  

Buenos Aires. Patios de San Telmo har til huse i en restaureret bygning fra det 19. 
århundrede. Dens detaljerede og grundige restaurering, og dens skønne blanding med en 
masse moderne elementer, gør stedet til noget unikt. Samtlige værelser har fladskærmstv, 
værdiboks til bærbar computer, minibar og varm og luksuriøs indretning. Nogle værelser 
har et hydromassage badekar. Hotellets restaurant, Telmo Deli, serverer fuld morgenmad, 
sunde frokoster og take-away til gæsterne på er. Det er også muligt at nyde en romantisk 
morgenmad i haven gårdhave. Gæsterne kan købe kunst og lokale håndværk i 
gavebutikken. 

 
 
 

 Restaurantbesøg 
 Denne  indebærer et besøg på en lokal restaurant, Rodizio Puerto Madeiro. I bliver hentet 

på jeres hotel kl. 20:00 og kørt tilbage igen. Læs mere om restauranten på  
http://www.rodiziomadero.com.ar/. Middagen inkluderer en Premium menu inkl. 1 soft 
drink.  

 
 
 

søndag Markederne San Telmo & Feria De Mataderos 
17 marts 2019 

 
Søndag i Buenos Aires står i markedernes tegn, og dagens tur går til to af disse. I bliver 
hentet på hotellet kl. 11.00 om formiddagen, hvorfra turen går til fods ad Defensa-gaden, 
der er beklædt med små boder, der sælger kunsthåndværk og antikviteter. Gaden åbner 
sig ved Plaza Dorego og giver plads til tangodansere og et sandt leben, der, trods turister, 
stadig har sin sjæl intakt. Dette er Feria San Telmo. Efter besøget fortsætter I til en af 
forstad, hvor man finder "Feria de Mataderos". "Mataderos" refererer til de slagtere, der 
aflivede dyrene, når de kom fra Pampassen på deres vej til de store slagtehuse i byen. 
I dag er det et kæmpe marked, hvor man kan købe alt lige fra øl fra lokale mini-bryggerier 
til kunsthåndværk. Alt er knyttet sammen omkring byens lille "plaza", hvor der er 
folkemusik fra hele Argentina. Publikum kommer her for at danse og være med, så I skal 
ikke blive overrasket, hvis også I bliver budt op til dans. I en af sidegaderne praktiseres 
der en form for ringridning af gauchoer, der er klædt i traditionelle dragter. Det er en 
konkurrence og ikke en optræden for turister, som dog er velkommen til at se rigtige 
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gauchoer højt til hest. Når sulten melder sig, er der masser af restauranter og boder, der 
sælger alt godt fra hele Argentina. Der kommer meget få turister her, så en tur til Feria de 
Mataderos giver en oplevelse ud over det sædvanlige. 
Der er frokost inkl. i en og hele turen varer ca. 8 timer i alt.  

 
 
 

 A Polo Day (ekstra ) 
 Denne  er ikke inkl. i prisen, men koster en merpris på 550 kr pr. person. Hvis man 

deltager i denne , er det i stedet for en til Mataderos og San Telmo. 
Denne dag skal der spilles polo på en typisk 'estancia' (ranch) i udkanten af Buenos Aires.  
Dagens aktivitet begynder med en grundig introduktion til polospillet, mens gæsterne 
forkæles med lækre empanadas og udsøgte argentinske vine. Guiden vil blandt andet 
forklare hvordan hestene udvælges og avles, og hvordan de trænes. Spillets regler vil 
selvfølgelig også blive beskrevet, ligesom hestens udstyr, rytterens udstyr, og de 
forskellige teknikker vil blive introduceret. Dertil ser I en professionel polo match med 4 
såkaldte chukkas (perioder). Der vil være mere end 30 heste i spil, og det er svært ikke at 
imponeres af farten og intensiteten. Mellem de såkaldte chukkas (perioder) Kan I se til 
hestene og lære lidt mere om, hvordan de bliver passet, fodret og forberedt til en kamp. 
Frokosten er klassisk Argentinsk barbecue med et stort og meget lækkert kødudvalg. Dertil 
kommer udsøgte argentinske vine. Der er også vegetariske retter. Efter frokosten vil det 
være muligt at slappe af ved poolen eller at gå en tur i området. Derefter undervises I i de 
forskellige facetter af polo spillet - hvordan hesten håndteres, hvordan polo-køllen 
anvendes og hvordan bolden rammes. Dagen afsluttes med en mini-polomatch, som vil give 
en god fornemmelse af, hvad det vil sige at spille polo på et professionelt plan.  
Dagen kræver ikke forkundskaber ift. at ride på hest eller spille polo. Der undervises på 
alle niveauer. Polo-programmet starter kl. 10:30 og slutter kl. 19 om aftenen. 

 
 
 

 Tango Show med Middag 
 I bliver hentet på hotellet kl. 20:00 og kører til La Esquina de Carlos Gardel. Teatret ligger 

ved siden af det store shoppingcenter Abastos. Dette er et af Buenos Aires’ bedste shows. 
Aftenen tager sin begyndelse med maden, der her er a'la carte (3 retters menu) og i en 
meget fornem stil, hvortil der serveres god vin. Under maden vises der lidt om Carlos 
Gardels liv og alt for pludselige død. Han er dog tangoens måske største sanger. Herefter 
fortsættes der til tonerne af tangoens specielle rytmer, markante trin og sangens søde 
lyrik, med et view gennem tangoens mange facetter. Det hele er slut ved midnatstid, hvor 
man bliver kørt tilbage til hotellet. 

 
 
 

mandag Business besøg  
18 marts 2019 

 I dag står dagen på forretningsbesøg. Vi har en bus til rådighed hele dagen (8 timer). 
Vi har egen guide på bussen, og ved frokosttid lægger vi ruten forbi en passende 
frokostrestaurant, hvor vi får serveret 3 retter. Regn med tre virksomhedsbesøg mandag. 

 
 
 

 Restaurantbesøg 
 Denne aften skal I spise på den lokal restaurant, Sorrento. I bliver hentet på hotellet kl. 

20:00 og bliver kørt hjem igen efter arrangementet. Læs mere om restauranten på 
https://www.sorrentorestaurant.com.ar/. Aftenen inkluderer en premium menu inkl. 1 
soft drink. 

 
 
 

tirsdag Transport fra Hotel til Lufthavn  
19 marts 2019 Kl. 5:00-05:30 er der afgang mod lufthavnen. I bliver kørt fra jeres hotel til lufthavnen, 

hvorfra I skal flyve til Montevideo. 
 
 
 

 Fly fra Buenos Aires til Montevideo 
 I flyver fra Buenos Aires til Montevideo. Flyet afgår kl. 08:00 og ankommer kl. 08:45. 
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 Uruguay - Introduktion 

 Uruguay er et skønt rejseland, hvad enten man er til byliv, strandophold eller det 
fredsommelige liv på landet. Landet er opkaldt efter Uruguay floden, der på den vestlige 
side danner grænsen mod Argentina. Mod vest er landet flankeret af den store nabo 
Brasilien. Det sydlige Uruguay åbner sig op ud mod Rio de la Plata floden og Atlanterhavet, 
som tilsammen danner en 500 km lang kyststrækning bestående af lækre strande, 
sandklitter, kystbyer og marine liv.  
 
Uruguay er et lille land i latinamerikansk målestok, hvilket kun øger muligheden for at få 
det fulde udbytte af Uruguay. Her venter en bred palette af oplevelser lige fra kulturelle og 
historiske byer, traditionsrige estancia’er, vådområder, bakkede landskaber, oprindelig 
skov, palmelunde, strande, floder, kystlaguner, åbne græsstepper samt savanne. Den 
alsidige fauna er hjemsted for en mangfoldig diversitet af mere end 400 fuglearter og dyr. 
Heriblandt de mange kvæg, får og heste, der græsser på pampas’en Uanset hvor man 
befinder sig i Uruguay, vil man møde en meget åbensindet befolkning, der med stolthed 
tager imod og viser deres smukke land frem. 

 
 

 

  
 

 Montevideo - Introduktion 

 Uruguays hovedstad er smukt beliggende ned til floden Rio de La Plata. Beliggenheden kan 
føres tilbage til grundlæggelsen som fæstning i 1726, hvor de spanske soldater bevogtede 
skibenes indsejling til Rio de la Plata floden. Da de stensatte fæstningsmure efterhånden 
faldt sammen, begyndte Montevideo at antage det europæiske og varierede udseende, som 
kan opleves i dag. Der hersker en afslappet og livsglad stemning blandt byens indbyggere. 
Det er en hyggelig hovedstad med udstrakte grønne områder, åbne pladser, mange kulturelle 
attraktioner, lange strandpromenader og mange gode strande. Derudover er der et stort 
udvalg af barer, restauranter og diskoteker, der generelt er kendetegnet ved høj kvalitet. 
Montevideo har en usædvanlig blanding af spændende moderne arkitektur og en 
charmerende gammel bydel. 

 
 
 

 Business besøg 
 Vi har begrænset tid i Montevideo og kan maksimalt nå to virksomhedsbesøg tirsdag. Vi har 

en bus inkl. en engelsktalende guide til rådighed. 
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 Frokostved Port Market. 
 I nyder jeres frokost på El Palenque, der ligger ved havnemarkedet. I kan læse mere om El 

Palenque på http://www.elpalenque.com.uy/. 
Kl. 15:15 er der afgang mod lufthavnen. I bliver kørt fra byen til lufthavnen, hvor I skal 
være 3 timer før afgang. 

 
 
 

 Fly fra Montevideo til Santiago de Chile 
 I flyver fra Montevideo lufthavn til Santiago de Chile. Flyet afgår kl. 18:50 og ankommer 

kl. 21:35. På flyet serveres der en kop kaffe og en muffin. Der kan købes yderlige snaks. Vi 
anbefaler at der evt. spise i lufhavn inden afrjsen. Dette måltid er for egen regning.  

 
 
 

 

 
 

 Chile - Introduktion 

 Som danskere støder vi dagligt på Chile, når vi handler i vores lokale supermarked. God vin, 
frugt og grøntsager er bare et lille udpluk af det, som vi fylder i vores indkøbskurve fra Chile. 
Mange har læst Isabel Allendes medrivende bøger, og de fleste midt i livet har også hørt om 
en anden berømt Allende og en general ved navnet Pinochet, det var med til at berige 
Danmark med flygtninge efter et kup tilbage i 1973. Alt dette har måsle givet os en svag 
forestilling om, hvad der venter den besøgende, som måtte begive sig til Chile. 
Chile er 4.300 km langt - eller som fra Danmark til Gran Canaria. Forskellene mellem klima 
og natur varierer som mellem Norge og Afrika. Chile er landet med høje bjerge, dybe søer, 
frodige dale, brændende ørkner, grønne skove, hede kilder, brusende vandfald, mægtige 
vulkaner og fascinerende historiske byer og øer, som for eksempel den legendariske Påskeø.  
Landet med alle disse uimodståelige oplevelser har i årevis tiltrukket og fascineret både den 
aktive turist og dem, der søger fredsommelig idyl i de mange smukke naturparker. Chile 
taler til hjertet af den rejsende der elsker at trekke i bjergene. Chile taler til ganen af den 
tørstige vinkender på jagt efter eksotiske druer, den sultne gastronom på jagt efter nye 
retter lavet af alt godt fra havet - eller til dem, der foretrækker at nyde naturen fra en 
cruiseliner, der langsomt bevæger sig tæt på en søløveflok og en kælvende gletcher. Er man 
til adventuresport, mountainbike, white-water rafting, ja så kom an. Er man til poesi, så 
kom an. Her er Pablo Neruda født, ligesom de legender, der drager os til Påskeøen og 
Robinson Crusoe øen ude i det fjerne.  
Chile er endda så meget mere end dette - så kom selv og oplev landet. 
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 Santiago de Chile - Introduktion 

 Flankeret af snedækkede Andesbjerge ligger grønne boulevarder og venter på dig. Her finder 
man store engelske landskabsparker, et højt gearet kulturliv og et af den nye verdens mest 
betydningsfulde vindistrikter. Byen udstråler en behagelig blanding af arkitektur fra det 19. 
århundredes Europa, enkelte steder krydret med spansk koloniarkitektur, samt en stadig 
voksende bydel med moderne arkitektur. Midtbyen eller den gamle bydel er 
indkøbsområdet, hvor gågaderne dominerer. På caféerne på Plaza de Armas blander 
dagliglivet sig med portrætkunstnere, skakspillere, prædikanter og gadeteater. Torvet er 
hjemsted for katedralen, rådhuset og kolonimuseet. Den gamle bydel er også finanscentrum. 
Præsidentpaladset ligger lige om hjørnet og hedder rettelig Casa Moneda. Det var her, 
Præsident Allende levede sine sidste timer, inden hæren sendte sine bombefly mod 
paladset. Trænger man til at se det hele fra oven, har Santiago to høje. Den lille Santa Lucia 
var tidligere et spansk fort. I dag er her en romersk have med springvand, fontæner og 
skulpturer. Udsigten er dog bedre, hvis man søger mod Pío Nono og det charmerende 
bohemekvarter med den lille bjergbane, der kører til toppen af San Cristobal højen. 
Santiago de Chiles skytsengel skuer ud over byen dag og nat. Højen er et yndet smål for 
skoleklasser, familier, søndagsjoggere og andre, der søger væk fra storbyens larm. 

 
 
 

 Transport fra Lufthavn til Hotel 
 Når I ankommer til Santiago de Chile bliver I kørt fra lufthavnen til jeres hotel. 

 
 
 

 Hotel Providencia med morgenmad  
 Hotel Providencia er beliggende i det fashionable Providencia kvarter nær butikker, 

restauranter, biografer og parker. Hotellet har pool, bar, restaurant og værelserne har 
aircondition samt roomservice.  

 
 
 

onsdag Business besøg inkl. frokost  
20 marts 2019 Hele dagen står på forretningsbesøg med bus i 8 timer. Vi har egen guide på bussen, og ved 

frokosttid lægger I ruten forbi Meson Nerudiano”. Læs mere om restauranten på: 
http://www.elmesonnerudiano.cl. Frokosten inkluderer hovedret, dessert og 1 glas vand 
kaffe eller the, og drikkepenge. Regn med tre til fire virksomhedsbesøg onsdag. 

 
 
 

 Restautantbesøg  
 I aften skal I spise på restauranten “Como Agua Para  Chocolate Restaurant “. I kan læse 

mere om stedet på www.comoaguaparachocolate.cl. Middagen inkluderer 3 retter,  
Aperitif, ½ flaske vin, 1 mineralvand, kaffe/the samt drikkepenge.  

 
 
 

torsdag Virksomhedsbesøg  
21 marts 2019 Der er i dag afsat tid til bytur og enkelte forretningsbesøg. Vi har bus inkl. engelsktalende 

guide til rådighed. Regn med maksimalt to virksomhedsbesøg torsdag. 
 
 
 

  Byrundtur Santiago 

 
 

Turen går gennem de historiske og moderne dele af Santiago de Chile. I starter ved 
Alameda Bernardo O'Higgins, Santiagos hovedgade, hvor I besøger La Moneda, 
regeringspaladset. Herefter er der tid til en tur igennem gågaderne Huérfanos og 
Ahumada, hvor det meste af forretningslivet er koncentreret. Der er også besøg ved Plaza 
de Armas, byens hovedtorv, som er flankeret af Metropolitan katedralen, rådhuset og 
posthuset, som stammer fra koloniale tider. Senere går turen til Santa Lucia bakken, hvor 
spanierne grundlagde Santiago i 1541. Herfra kan man se Parque Forestal og Mapocho 
floden. Floden krydses for at besøge Bellavista, det kulturelle kunstnerkvarter i byen.  
Vi har indlagt frokost på Mercado Central. I kan læse mere her: Mercado Central  “ El 
Galeon Restaurant ”  http://www.elgaleon.cl/es/inicio/ 
- Måltidet inkluderer 1 empanada, hovedret, 1 soft drink eller 1 glas vin samt drikkepenge. 

 
 
 

 Restaurantbesøg 
 I aften skal I spise på Restaurant “El Mestizo Restaurant” https://mestizorestaurant.cl/ 

Middagen inkluderer 3 retter, Aperitif og Appetizers, 2 glas vin eller 2 softdrinks, kaffe og 
drikkepenge. 
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Fredag 22 marts 2019 Business besøg  
 I dag består formiddagen forretningsbesøg, hvor vi har en bus med engelsktalende guide til 

rådighed. Vi kan nå et til to virksomhedsbesøg fredag. Efter middag kører vi sydover. 
 
 
 

 Transport fra Santiago til Colchaugua 
 I dag venter jer en køretur fra Santiago de Chile til Santa Cruz. I kører med afgang fra 

byen kl. 12:30. Turen til Santa Rita tager ca. 1 time. I kører fra Santiago langs den 
Panamerikanske hovedvej mod Buin beliggende ved Maipo floden.På turen besøger I Santa 
Rita vingården beliggende ved foden af Andes bjergene. Selve køreturen dertil fører jer 
forbi udstrakte vinmarker og andre afgrøder, som også udgør Buins agrikultur samfund. 

 
 
 

 Santa Rita 
 en starter med en frokost på  Doña Paula restauranten som er en del af Santa Rita. Læs 

mere her: http://www.santarita.com/international/dona-paula-restaurant 
KL 14:45 vil der være vinsmagning på Santa Rita, hvorefter der er tid til at udforske 
vingården, flaskefabrikken og vinkælderen. Vingården er kendt for inkorporeringen af ny 
teknologi i de ellers traditionelle vinprocesser. Der er desuden et museum på stedet med 
præ-Colombianske artefakter. Rundvisningen varer 1 time, og der serveres 3 vine som 
smagsprøver. 2 reservas og 1 grand reservas. Efter vinsmagningen fortsætter I mod 
Colchaugua. Køreturen hertil tager ca. 2 timer med forventet ankomst kl. 18:00. 

 
 

 Hotel Terra Viña 
Santa Cruz Med Andesbjergene i baggrunden er Hotel Terra Vina smukt beliggende i et gammelt vineri 

og omgivet af vinmarker. Ejerne er et dansk-chilensk par, som sørger godt for deres 
gæster. Hotellet har 18 værelser og en suite, alle med balkoner og en smuk udsigt til det 
omgivende landskab. Alle værelser har eget badeværelse i kolonistil, egetræsgulve, og de 
nødvendige faciliteter. Derudover kan man nyde poolen, vinbaren og restauranten Vino 
Bello, der serverer skøn mad. Hotellet har 22 cykler til leje. 

 
 
 

Lørdag 23 marts 2019 Ruta Del Vino - Colchagua Valley Alternativ nr 1. 
 I bliver hentet i Santa Cruz for at tage på tur i Colchagua dalen. Dalen er velkendt for dens 

frugtbare jord til dyrkning af druer, og er det førende område for vinfremstilling i landet. 
På turen bliver man introduceret for lokale skikke og traditioner, og man besøger desuden 
det nærliggende museum San José del Carmen. Museet var engang bosted for den tidligere 
præsident Errázuriz. Det består af flere huse, haver og et privat kapel. Det luksuriøse sted 
er et af de bedste eksempler på, hvordan overklassen i Chile boede omkring år 1900.  
Programmet: 
kl.09:00 afgang til Montes vingården. 
I starter med at trekke til El Divisadero – højen der er ejet af Montes. Her vil guiden 
fortælle om flora og fauna på stedet. Herefter går vi til vingården, der inkluderer en 
vinsmagning. Montes vine importeres i stor stil til Danmark, af flere anerkendte importører 
 -denne del af programmet varer ca. 3½ time og alle kan være med. 

 
 
 

  Aktive i Colchaugua Alternativ nr. 2 
 Har man lyst til at udfordre sig selv, så har vi, for dem som har lyst, arrangeret en cykeltur 

i stedet for gåturen (Alternativ nr. 1). 
Det er tid til at finde cyklerne frem. Turen går ud i det bakkede landskab i Colchagua 
dalen. En tur på godt 2 timer gennem vinmarkerne. Turen inkluderer cykeleje inkl. guide. 

 
 
 

  Viu-Manet frokost 
 Uanset om man har været på gåtur eller cykeltur, så mødes I alle til frokost. I mødes på 

Viu Manent. Her spiser I frokost sammen, inden I får en rundvisning på stedet og smager 
lidt på deres vine. Dagen slutter med et museums besøg på Colchagua Museet. 

 
 
 

  Afskedsmiddag på Restaurant 
 I aften venter jeres sidste restaurantbesøg inden hjemrejsen. I nyder middagen på en 

restaurant i Santa Cruz. 
 

  



Jesper Hannibal Rejser * Fredensgade 36B* DK-8000 Århus C* Denmark * phone +45 70 270 370* info@jesperhannibal.dk 

Side 10 af 12 * Oprettet den 09-08-2018 3:48  
 

søndag Transport fra Santa Cruz til Santiago 
24 marts 2019 

 
Transport fra Santa Cruz til Santiago de Chile. Det er nu tid til at forlade det dejlige Terra 
Viña for at flyve retur til Danmark. Vi kører kl. 07:00 efter en tidlig morgenmad. Det tager 
ca. 2½ time at køre til lufthavnen. Vi kan tilbyde en sandwich til bussen, eller man kan 
spise frokost i restauranterne i lufthavnen inden afrejsen. 

 
 
 

 Fly fra Santiago de Chile til København via Amsterdam 
Santiago de Chile I flyver fra Santiago De Chile lufthavn til Amsterdam. Flyet afgår 12:45 og ankommer 10:00 

den følgende dag. Herfra er der videre forbindelse til København. Flyet afgår 12:15 og 
ankommer 13:40. 

 
 
 

 Overnight On board Aircraft 
 

REJSEPLAN - KORT RESUMÉ 
 Fly detaljer. 
 
 

DAG DATO AFGANG ANKOMST FLY FLYSELSKAB LOKAL TID KLASSE 

fr 15 mar 19 København Amsterdam KL1132 KLM 17:25-18:50 Economy 

fr 15 mar 19 Amsterdam Buenos Aires KL701 KLM 20:55-06:45+1 Economy 

ti 19 mar 19 Buenos Aires Montevideo AR2380 Aerolineas Argentinas 08:00-08:45 Economy 

ti 19 mar 19 Montevideo Santiago de Chile LA409 Lan Chile 18:50-21:35 Economy 

sø 24 mar 19 Santiago de Chile Amsterdam KL702 KLM 12:45-10:00+1 Economy 

ma 25 mar 19 Amsterdam København KL1129 KLM 12:15-13:40 Economy 

Rejseplan 
DATO BESKRIVELSE STED TYPE 
 

fredag 
15 marts 

Fly fra København til Amsterdam 
Fly fra Amsterdam til Buenos Aires 

København 
Amsterdam 
Buenos Aires 

Overnatning ombord på flyet. 

 

lørdag 
16 marts 

Transfer Ezeiza Lufthavn Til Hotel 
Buenos Aires Byrundtur 

Buenos Aires Patios de San Telmo. 

 

søndag 
17 marts 

Dinner 
Markederne San Telmo & Feria De Mataderos 
A Polo Day 
Tango Show M/ Middag 

Buenos Aires Patios de San Telmo. 

 

mandag 
18 marts 

Business besøg 
Dinner 

Buenos Aires Patios de San Telmo. 

 

tirsdag 
19 marts 

Transfer Hotel Til Aeroparque Lufthavn 
Fly fra Buenos Aires til Montevideo 
Buisness besøg 
Lunch ved Port Market. 
Fly fra Montevideo til Santiago de Chile 
Transfer Bus Station Til Hotel 

Buenos Aires 
Montevideo 
Santiago de Chile 

Providencia. 

 

onsdag 
20 marts 

Buisness besøg inkl. Lunch 
Dinner 

Santiago de Chile Providencia. 

 

torsdag 
21 marts 

Buisness besøg 
Byrundtur Santiago og Dinner 

Santiago de Chile Providencia. 

 

fredag 
22 marts 

Buisness besøg 
Transport til hotel 
Santa Rita 

Santiago de Chile 
Santa Cruz 

Terra Viña. 

 

lørdag 
23 marts 

Ruta Del Vino - Colchagua Valley 
Aktive alternativ i Colchaugua 
Viu-Manet lunch 
Afskedsmiddag på Restaurant 

Santa Cruz Terra Viña. 

 

søndag 
24 marts 

Transport til lufthavn 
Fly fra Santiago de Chile til Amsterdam 

Santa Cruz 
Amsterdam 

Overnatning ombord på flyet. 

 

mandag 
25 marts 

Fly fra Amsterdam til København København  

Samlet flytid i alt: Udrejse: 17 t. 15 min.  / Buenos Aires til Montevideo: 45 min.  / Montevideo til Santiago De Chile: 2 t. 45 min. /  Hjemrejse: 20 t. 55 min.   
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PRISER 
Prisen for ovenstående rejsearrangement:  
Rejsen kræver min 20 deltagere / max 25 deltagere.  
Seneste tilmelding 15.dec.2018 
 
Argentina, Uruguay og Chile d. 15.-25. marts 2019: 
 
Deltager i delt dobbeltværelse: kr. 27.995,- 
Tillæg for enkeltværelse:    kr.   3.120,- 
 
Tillæg for en Polo Day: 
Pris pr deltager:  kr.      550,- 
 

Prisen er pr. person i de angivne typer af værelser og for det angivne antal rejsende. Hvad er inkluderet i prisen: 

Nedenfor ses hvilke produkter og services, dvs. fly, hotel, transport og er, der er inkluderet i prisen. 
Vær opmærksom på, at det der ikke er medtaget herunder, heller IKKE er inkluderet i prisen. Der henvises 
endvidere til den detaljerede beskrivelse af rejsen for yderligere specifikation af de enkelt produkter og 
services. 
Hvis I er i tvivl om, hvad der er inkluderet, er I selvfølgelig meget velkommen til at kontakte mig for en 
uddybende gennemgang. 
Bemærk: Pr. 1. januar 2018 modtager vi ikke længere kreditkort. 

GENERELLE BESTEMMELSER 
Disse udleveres sammen med faktura. Ønsker man at se den inden kan isse dog findes på nettet: 
https://www.hannibal.dk/generelle-bestemmelser 
 

   

 
Afbestillingsforsikring 
Det anbefales, at der tegnes en Sygdoms- og Afbestillingsforsikring. Denne forsikring dækker udgifter i 
forbindelse med afbestilling grundet akut sygdom, ulykkestilfælde og dødsfald, der indtræffer inden afrejsen, og 
som rammer rejsedeltageren selv, ægtefælle, samlever, børn, forældre og søskende. Forsikringspræmien er 5-8 
% af rejsens pris. Forsikringen gentegnes hos andet forsikringsselskab. Betingelser udleveres på forlangende. 
Forsikringen skal tegnes ved bestilling af rejsen.  
Yderligere oplysninger om afbestillingsforsikringen kan findes på:  http://www.gouda.dk/page277.aspx 
Afbestillingsforsikring kan tegnes online på: http://www.hannibal.dk/foer-afrejse/rejseforsikring  
 
Det er obligatorisk at få tilbudt en afbestillingsforsikring. Vær opmærksom på at Ihar modtaget dette tilbud. Med 
mindre andet er anført på fakturaen, så er afbestillingsforsikring ikke inkl. i denne rejse og vores tilbud om 
tegning af en sådan, er afslået. 
 
Rejseforsikring 
Jeg har vedlagt materiale på rejseforsikring, som I bedes studere. Er dette brev sendt elektronisk, så kan 
forsikringerne findes og tegnes på: http://www.hannibal.dk/foer-afrejse/rejseforsikring. For rejser udenfor 
Europa er I ikke dækket af Den Offentlige Sygesikring, og en decideret rejseforsikring anbefales kraftigt. Kontakt 
os endelig hvis I har spørgsmål eller brug for yderligere information.  
 
Årsrejseforsikringer 
Rejser man under 1 måned, så kan man med fordel købe en årsrejseforsikring. Disse gælder for enkeltpersoner 
og for familier. Denne forsikring kan udvides med årsafbestillingsforsikring, og forskellige andre tillæg såsom 
skidækning og ulykkesforsikring. Læs mere her: http://www.gouda.dk/page1071.aspx og tegn online her: 
http://www.hannibal.dk/foer-afrejse/rejseforsikring  
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TILMELDING  

 
Ja tak, jeg vil gerne med på rejsen til Argentina, Uruguay og Chile 

 
 
Navn:__________________________________________________________________  
Vigtigt at navn stemmer overens med navn i pas!  

 
Adresse:_________________________________________________________________  
 
 
Postnummer:__________ By:_____________________ Land:______________________  
 
 
Mobilnummer:___________________________  
 
 
E-mail:__________________________________________________________________  
 
 
Følgende rejser sammen med mig:  
Bemærk venligst, at navne skal være angivet, som de står i passet. Oplys venligst alder, hvis personen er et barn.  

 
Navn:___________________________________________________________________  
 
Navn:___________________________________________________________________  
 
Navn:___________________________________________________________________  
 
Vi ønsker afrejse fra:________________________(skriv byens navn)  
 
Ønsker at deltage i:  
❑  nr. 1: Ruta Del Vino - Colchagua Valley (Gåtur)       
❑  nr. 2: Aktive i Colchagua (Cykeltur)                        ELLER       
❑ Ekstra : Polo Day mod ekstra pris 550 kr.    
 
(Deltager man i en Polo Day, så er det i stedet for en til markederne San Telmo & Feria De 
Mataderos)  
 
Indkvartering i 
❑ Enkeltværelse  
❑ Dobbeltværelse (dobbeltseng)  
❑ Dobbeltværelse (twin bed/separate senge)  
 
Depositum oplyses af vort rejsebureau. 

 
 
Dato:______________________ Underskrift ____________________________________  

 
PASKOPI:  
Det er vigtigt, at vi modtager kopi af pas (billedsiden) fra alle rejsende sammen med tilmeldingsblanketten. 
Du bedes slette CPR-nummer på paskopien, før den sendes til os. 
 
Jesper Hannibal Rejser er medlem af Rejsegarantifonden medlemsnr. 1676. 
Se vores generelle bestemmelser på http://www.hannibal.dk/generelle-bestemmelser/  
 
Når tilmelding er modtaget sendes bekræftelse med yderligere detaljer. 


