Solformørkelse i Sydamerika 2020
Peru, Bolivia, Chile, Argentina & Uruguay
3. december – 22. december

Teknisk arrangør: Rejsebureauet Jesper Hannibal ApS * Fredensgade 36B * 8000 Aarhus C
Kontakt: Jesper Hannibal * tlf. +45 70 270 370 * e-mail: info@hannibal.dk

Solformørkelse i Sydamerika 2020
I 2020 viser den totale solformørkelse sig i december i Argentina. Vi arrangerer derfor en samlet rejse, hvor I
selvfølgelig skal overvære solformørkelsen, og derudover får I mulighed for at opleve noget af det bedste
Sydamerika har at byde på.
Vi begynder rejsen i Peru, hvor vi rejser i inkaernes fodspor gennem Den Hellige Dal til Machu Picchu. Derudover
udforsker vi Cuzco og Puno. Fra Peru fortsætter rejsen via Titicaca søen til Bolivia og La Paz’ stejle gader, inden
vi flyver til Patagonien – først Chile og siden Argentina. Her er gletsjere, pingviner og et fantastisk landskab med
høje bjerge og glitrende søer. Det er her I skal overvære turens højdepunkt: Solformørkelsen. Efter
solformørkelsen fortsætter turen til Buenos Aires, og der bliver også tid til et dagsbesøg i Uruguay – nærmere
bestemt Colonias brostensbelagte gader.

REJSEPLAN KORT RESUMÉ
Rejseplan
DATO

BESKRIVELSE

torsdag
03 december
fredag
04 december
lørdag
05 december
søndag
06 december
mandag
07 december
tirsdag
08 december
onsdag
09 december
torsdag
10 december
fredag
11 december
lørdag
12 december
søndag
13 december
mandag
14 december
tirsdag
15 december
onsdag
16 december
torsdag
17 december
fredag
18 december
lørdag
19 december
søndag
20 december
mandag
21 december
søndag
22 december

STED

Afgang fra København mod Lima med mellemlanding i
Europa. Ankomst til Lima og overnatning her.
Fra Lima til Cuzco (fly)

København
Lima
Lima
Cuzco
Fra Cuzco til Urubamba dalen
Cuzco
Urubamba dalen
Tog til Machu Picchu
Urubamba dalen
Besøg ved Huayna Picchu og derefter Machu Picchu
Machu Picchu
Tog til Cuzco
Cuzco
Byrundtur i Cuzco og besøg ved de nærtliggende ruiner Cuzco

Overnatning

Mercure.
Novotel Cuzco.
Sonesta Posada Del Inca
Yucay.
Novotel Cuzco.

Novotel Cuzco.

Fra Cuzco til Puno med stop på vejen

Cuzco
Posada Del Inca - Puno.
Puno
Fra Puno til La Paz med stop og sejltur på Titicaca søen Puno
Europa.
La Paz
Byrundtur og Månedalen
La Paz
Europa.
Restaurantbesøg på Claus Meyers Gusto
Fra La Paz til Puerto Montt med mellemlanding i
La Paz
Puelche.
Santiago de Chile (fly). Derefter landtransport til Puerto Santiago de Chile
Varas.
Puerto Varas
Ancud og pingvinkolonien
Puerto Varas
Puelche.
Fra Puerto Varas til San Carlos de Bariloche

Puerto Varas
Bariloche
Solformørkelse, Piedra del Aguila Observation Campsite San Carlos de
Bariloche
Nahuel Huapi nationalpark og bryggeribesøg
San Carlos de
Bariloche
Fra San Carlos de Bariloche til El Calafate (fly)
Bariloche
El Calafate
Perito Moreno Gletsjeren
El Calafate

Bustillo Villa Huinid.

Fra El Calafate til Buenos Aires (fly)
Argentinsk kogekunst
Dagsbesøg i Colonia del Sacramento i Uruguay

El Calafate
Buenos Aires
Buenos Aires
Colonia
Buenos Aires

Kenton Palace.

Buenos Aires
Amsterdam
København

Overnatning ombord på flyet.

Byrundtur I Buenos Aires
Tango show med middag og vin
Afgang mod Europa
Ankomst til København

Bustillo Villa Huinid.
Bustillo Villa Huinid.
Design Suites El Calafate.
Design Suites El Calafate.

Kenton Palace.
Kenton Palace.
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BESKRIVELSE AF REJSEN
torsdag
03 december 2020

Fly: København til Lima via Amsterdam
Afrejse med fly med et stop i Europa, inden der fortsættes mod Peru

Peru
For mange mennesker er Peru selve indbegrebet af Sydamerika. Et af de største rejsemål i
verden er Machu Picchu ved Cuzco - ruinerne i Andesbjergene, der er et fantastisk vindue
til den gamle Inkakultur.
Urosindianerne bor derimod på flydende øer af siv på verdens højest beliggende sø Titicaca,
der også er en sand klassiker blandt turister. Landet er dog så utroligt meget mere end det.
Især den nordlige del af Peru er blevet overset, og det på trods af de koloniale perler Trujillo
og Cajamarca, og præ-inka ruinerne af Chan Chan og The lord of Sipan, ved Chiclayo.
Peru byder på fantastiske togture på nogle af verdens højest beliggende jernbaner,
vandreture i særklasse, isolerede byer i udkanten af ørkenen og som en kontrast den frodige
Amazonjungle.

Lima
Lima blev grundlagt i år 1535 og frem til landets uafhængighed var den Sydamerikas vigtigste
by. Den ligger ved foden af Cerro San Cristóbal og fordeler sig på begge sider af floden Río
Rímac. Man kan stadig ane den gamle bys værdighed mellem de nye bygninger, der skyder
op. Man finder de fleste seværdigheder i centrum, og i den nordlige del af byen ligger
præsidentpaladset og katedralen. I denne opbevares de jordiske rester af den legendariske
Pizarro, grundlæggeren af Peru og Sydamerikas undertvinger.
I den moderne bymidte ligger torvet Plaza San Martín for enden af handelsgaden Jirón de la
Unión. Torvet er omkranset af bygninger i neoklassisk italiensk byggestil. De nyeste og mest
velhavende kvarterer Miraflores og San Isidro ligger modsat centrum, tættere på kysten. Her
ligger de bedre butikker og restauranter samt de fleste af vores hoteller, blot en kort tur i
taxi fra det gamle centrum.
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Ankomst Lima
Vel fremme i lufthavnen i Lima bliver I hentet og kørt til jeres hotel.

Hotel Mercure
Mercure er centralt beliggende i Limas mest attraktive område, Miraflores, som er
populært hos erhvervsrejsende og turister. Hotellet er moderne og nyrenoveret, med bar
og restaurant. Der er forskellige lokaler til rådighed som er velegenet til forretningsmøder
og arrangementer.

fredag
04 december 2020

Lima til Cuzco
Fra morgenstunden bliver I kørt til lufthavnen. Herfra flyver I til Cuzco. I Cuzcos lufthavn
hentes I af vores chauffør, der kører jer til jeres hotel i hjertet af byen.

Cuzco
Perus største turistby Cuzco ligger 3310 meter over havet i vidunderlige omgivelser. For
Inkaerne var det verdens absolutte navle, og selvfølgelig er den også at finde på Unescos
liste over verdens arv. Byen hviler på et fundament af enorme historiske inkaruiner, og
derudover beriges man af flere elegante kirker og klostre i charmerende omgivelser.
Ved ankomsten er det vigtigt at respektere højden, tage mindst et par timers hvil og i det
hele taget starte roligt ud før opdagelsesrejsen begynder ad de brostensbelagte gader. Langs
næsten alle de centrale veje kan man se det perfekte stenarbejde, som inkaerne udførte så
unikt. Det står som en interessant kontrast til de mere moderne spanske huse i den kønne
kolonistil.

Hotel Novotel Cuzco
Novotel Cuzco er et exceptionelt flot hotel i hjertet af den gamle by. Det smukke hus er
fra kolonitiden i det tidlige 16. århundrede, og det er indrettet og moderniseret klassisk og
stilrent. De 99 værelser inklusiv suiter er komfortable, rummelige og luksuriøst indrettede;
I det hele taget byder Novotel på alle nødvendige faciliteter både for turisten og
forretningsmanden. Der er en utrolig indbydende restaurant i den smukke gamle patio, og
er man til ildsted og bar kan man nyde atmosfæren i Akilla baren.

lørdag
05 december 2020

Den Hellige Dal med afslutning i Urubamba
Transport fra Cuzco til Urubamba dalen. I skal tidligt op denne dag for at få den fulde
oplevelse af af Valle Sagrado, eller inkaernes Hellige Dal, som den hedder på dansk. Dagen
begynder med en smuk tur ud af Cuzco og ind i den smukke dal. Der gør I stop i Pisac, der
er en lille landsby bygget at vicekongen Fransisco de Toledo. Her finder man bl.a. ruinerne
af et Inka-citadel, der ligger ved indgangen til den frugtbare Urubama-dal. Terrasserne er
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større i omfang og bedre bevaret, end dem man finder ved Machu-Picchu. Der findes 3
dele, hvoraf det ene rummer et tempel. I området kan man også finde inkagrave og rester
af beboelseshuse. Om eftermiddagen besøger I de store fort ved Ollantaytambo, som
arkæologer mener, er et stort kompleks viet til landbrug, administration, samt et socialt,
religiøst og militærcenter. Stedet dannede baggrund for den sidste inkaopstand, hvor
Manco Inca var i krig mod Hernando Pizarro i 1536. Man kan i landskabet stadig finde rester
af de forsvarsværker, som spærrede dalen af for de indtrængende spanske konquistadorer.
Sidst på dagen køres I til jeres hotel i Urubamba.

Urubamba dalen
Denne frugtbare dal er i dag et af Perus største turistområder, og tilbage i tiden var den
også et af inkaernes vigtigste steder, hvor de blandt andet dyrkede store mængder af majs
i det fordelagtige klima. De specielle anlagte terrasser er en oplevelse i sig selv, et
kunststykke indenfor landbruget. Området omkring Urubamba-floden indbyder til en endeløs
række af oplevelser som kajaksejlads, vandreture, varme kilder, drageflyvning, hesteridning
og meget mere. I den hellige dal finder man også to af de vigtigste kunsthåndværk-markeder
i Cuzco-området, nemlig i Písac y Chinchero. Selvom infrastrukturen er vokset hastigt i de
forløbne år forbliver inkaernes magiske dal intakt og har bevaret den naturlige fred over sig.

Hotel Sonesta Posada Del Inca Yucay
Endnu et magisk hotel fra Posada del Inka. Hotellet i Yucay blev oprindeligt designet for
300 år siden som kloster. Hotellet er beliggende 55 min. kørsel fra Cuzco, mellem Pisac og
Ollantaytambo i smukke naturomgivelser i en tidligere klosterbygning. På hotellet findes
restaurant med et kæmpe åbent ildsted, bar, kloster og souvenirbutik.

søndag
06 december 2020

Tog fra Ollantantambo til Machu Picchu
I bliver kørt til stationen i Ollantaytambo, hvor jeres togtur mod Machu Picchu begynder.
Fra Ollantaytambo slanger toget sig ad en smuk rute langs floden Urubamba. Cirka
halvanden timer senere ankommer toget til stationen Aguas Calientes, beliggende ved
foden af Machu Picchu. Her bliver I hentet og kørt til jeres hotel. Det er tilladt at
medbringe en håndbagage af 5 kg per person (resten af bagagen kan opbevares på hotellet
i Cuzco).
Turen foregår med Expedition-toget. Toget er dekoreret med inspiration fra Inka-kulturen,
og det sætter derfor naturligt stemningen for passagererne. Der er desuden rig mulighed
for at nyde den fantastisk udsigt på togturen.
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Machu Picchu
Der findes nok intet sted i Latinamerika, der som Machu Piccu fortryller og betager den
besøgende. Ruinerne af inkaernes glemte og hellige by er stedet, man absolut ikke må gå
glip af. Det er et guddommeligt, magisk og mystisk vidunder, der hensætter mennesker til
en spirituel tilstand, der ikke opnås tilsvarende andre steder. Unesco har i mange år
beskyttet stedet både som verdensarv og historisk helligdom.
Machu Piccu blev bygget af inkaerne omkring det 15. århundrede på et lille ufremkommeligt
plateau på toppen af et bjerg. Med udsigt over den hellige dal og Urubambaflodens rivende
vande byggede disse fantastiske håndværkere et kompleks med terrasser, trapper, paladser,
templer, tårne og palisader over 13 km2. Man har stadig ikke fundet ud af, hvordan de kunne
fragte de enorme stenblokke til byggeriet op til denne dristige placering i 2300 m højde.
Senere gik Machu Picchu i forfald og blev opslugt at junglen, hvorefter den blev genopdaget
af den amerikanske antropolog Hiram Bingham i 1911.

Udsigten fra Huayna Picchu
Besøg ved Huayna Picchu, hvorfra man kan nyde en fantastisk udsigt over Machu Picchu og
det omkransende landskab. Huayna Picchu tillader kun 400 besøgende om dagen fordelt
over kl. 7 eller kl.10 om morgenen.

På opdagelse ved Machu Picchu
Tag bussen, der konstant kører op ad den snoede bjergvej. Endelig får man det første
glimt af det fantastiske Machu Picchu, der lå så perfekt skjult, at det tog så utrolig mange
år, før det blev genopdaget. Byen ligger hengemt på et lille plateau på toppen et bjerg,
som Urubambafloden smyger sig omkring. Terrasser, trapper, paladser, templer, tårne og
palisader udgør dette enorme bygningskompleks. Ruinerne er smukke, men stedets virkelig
mystik er dets underskønne beliggenhed, omgivet af høje bjergtoppe, hvoraf Huayna
Picchu, et højtbeliggende tempel, dominerer udsigten fra ruinerne. Det kan anbefales at
trave nogle km baglæns af Inkastien til Intipunku eller solens port, som er det sted, hvor
dem, som vælger at gå til Machu Picchu af de traditionelle inkastier, får deres første et
glimt af ruinerne. Ved ankomsten ved ruinerne vil der være en guidet tur ved de
fantastiske ruiner og man kan bagefter selv gå på opdagelse for at suge stedets mystik til
sig.Turen varer cirka 4 timer.

Tog fra Machu Picchu til Cuzco
I bliver kørt til banegården Aguas Calientes, hvor I går ombord på jeres tog. Ud på
eftermiddagen forlader toget stationen i Aguas Calientes og kører tilbage gennem den
hellige dal mod Cusco. Turen tager omkring fire timer, og I har derfor god tid til at fordøje
indtrykkene fra besøget ved Machu Picchu. Når I ankommer til banegården i Cusco, bliver I
kørt til jeres hotel. Det er tilladt at medbringe en håndbagage af 5 kg per person.
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Turen foregår med Expedition-toget. Toget er dekoreret med inspiration fra Inka-kulturen,
og det sætter derfor naturligt stemningen for passagererne. Shared Service

Hotel Novotel Cuzco
Tilbage i Cuzco overnatter I igen på Novotel.

mandag
07 december 2020

Byrundtur i Cuzco og de nærtliggende ruiner

tirsdag
08 december 2020

Cuzco til Puno

Byrundtur i Cuzco med besøg ved de vigtigste seværdigheder – bl.a. katedralen, der siges
at være bygget oven på en gammel inkahelligdom. Katedralen, der er opført i 1700 tallet,
rummer træskærerarbejder, malerier og anden religiøs kunst. I besøger også det berømte
Koriconcha Tempel - med klosteret Santo Domingo bygget på fundamenterne af
"soltemplet" med sten fra det gamle tempel. En model af templet kan ses ovenpå.
Udgravningerne af templet viser noget af det bedste inkastenarbejde, som kan ses i Cuzco.
Turen inkluderer også besøg ved nogle af ruinerne tæt ved Cusco - Sacsayhuaman,
Tambomachay, Kenko og Puca Pucara.
Dagen starter tidligt, når I skal med bus mod Puno. Man følger sporene langs den samme
rute som toget normalt tager og kan dermed nyde den samme fantastiske udsigt hen over
Andeshøjsletten.
Der gøres 3 interessante stop på vejen. Første stop på turen er ved kirken i Andahuaylillas,
som man også kalder Andesbjergenes sixtinske kapel bl.a. grundet dens imponerende
freskoer. Kirken er et typisk eksempel på den mestizo-barok arkitektur man praktiserede i
det 17. århundrede.
Det næste stop er ved Raqchi, som er et tempel for guden Wiracocha. Dette inkatempel er
monumentalt med dets 100 meter i længden, 26 meter i bredden og 14 meter i højden.
Sidste stop er ruinerne ved Pukara. Det er det vigtigste og ældste ceremonielle sted på
denne side af Tihuanaco. Ruinerne er karakteriseret af en række platforme med trapper og
en del vidnesbyrd om en præ-inka civilisation, der ser ud til at gå helt tilbage til
oprindelsen af Andeskulturen i højlandet. Turen tager mellem 8-10 timer.

Puno
Denne meget indianske by ligger ved bredden af Titicacasøen, og herfra kunne man i gamle
dage tage færgen over søen. I dag er den udgangspunkt for ture ud til de flydende Uros-øer,
samt de mere interessante øer Taquile og Amatani.

Hotel Posada Del Inca - Puno
Med sin beliggenhed direkte ned til Titicacasøens bred (5 km fra centrum i Puno og
panoramisk udsigt over søen) er et dette et af Punos bedste hoteller. Tæt på hotellet
ligger Titicacasøens ælste skibsværft Yavari, der nu er restaureret og åbnet som museum
og bar. Hotellet har restaurant og bar med udsigt til søen.
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onsdag
09 december 2020

Fra Puno Til La Paz og sejltur på Titicacasøen
I starter turen fra Puno med bus langs Titicacasøens bred til Copacabana i Bolivia. Byen
ligger smukt ved bredden af Titicacasøen og rummer mange smukke huse i spansk
kolonistil. Her vil der være en kort byrundtur omkring torvet med besøg i den berømte
katedral, der er opført til ære for Bolivias skytsengel Nosso Señora de la Copacabana.
Turen fortsætter med katamaran til Solens Ø. Ifølge inkaernes legende var det her
"solriget" opstod ved tilsynekomsten af Manco Kapac og Mama Ocello. Der er besøg ved
ruinerne af Pilkokaina templet og senere ved Inkahaven, hvor man kan se Inkakilden. Et
andet højdepunkt på denne tur er et besøg på Sun Island Ethno Complex, der huser
størstedelen af de arkæologiske og antropologiske dele fundet på øen. Komplekset har
også et lille reservat, der fremviser den typiske andine fauna med blandt andet 15
forskellige arter lamaer og vicuñaer. Efter det spændende besøg på soløen går turen
videre med katamaranen til Chua og derfra med bus til La Paz.

Bolivia
Bolivia er opkaldt efter den sydamerikanske frihedshelt Simon Bolivar, som frigjorde Bolivia
fra spansk koloniherredømme. På rundrejse i Bolivia vil man opleve, at det i sandhed er et
kontrasternes land. Uanset om man er til mylderet i hovedstadens La Paz gader og markeder,
larmen fra junglens rige dyreliv eller den dybe stilhed ved solopgang over Titicacasøen, så
kan Bolivia tilbyde det hele - på nær strande.
I Bolivia ligger verdens højest beliggende navigerbare sø og verdens højest beliggende by,
Potosí. Klimaet spænder fra de ekstremt tørre sletter i Chaco provinsen i sydvest til den
tætte fugtige jungle på den østlige side af Andesbjergene. Bolivia er åndeløs skønhed, som
man oplever det ved den dybblå Titicacasø mod nord og på de bare og kridhvide saltsletter
ved Salar de Uyuni mod syd.
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La Paz
La Paz ligger mellem 3.200 - 4.000 meter over havets overflade i en 500 meter dyb dal.
Knejsende over byen troner den 6.500 meter høje snedækkede vulkan Illimani. Før solen er
stået op, begynder kvinderne, iført bowlerhatte og farverige lag på lag skørter, samt deres
børn den daglige vandring mod byens centrum. Når solen er stået op, er de aymara-talende
sælgere på plads til dagens handel med alt fra grøntsager, frugt, tøj, husholdningssager,
dampende varm kaffe til hele grise. Markederne, der har samme funktion som
supermarkeder i Europa summer af energi. Specielt er det berømte heksedoktor-marked,
hvor røgelse blander sig med mange andre sanseindtryk. La Paz er det perfekte sted at købe
billige sweatere af alpakauld samt diverse inkainspirerede tekstiler som ponchoer og bluser.
Indbyggerne i La Paz består af en skøn blanding af aymara-indianere i farvestrålende dragter
og moderne forretningsmænd i habitter. Aymara-indianerne bor på de omkringliggende
bjergskråninger, hvorimod kreolerne, der identificerer sig mere med deres europæiske
ophav end indianerne, er at finde i bunden af dalen. Jo længere man bevæger sig nedad i
byens kvarterer, jo nærmere kommer man de rigere bydele, hvor man finder de mere
velhavende bolivianere og deres store huse.

Hotel Europa
Hotel Europa er et godt valg for dem, der ønsker at rejse i stil og luksus. Udsigten fra
toppen af hotellet udover de snedækkede bjergtinder er betagende. Hotellet er centralt
beliggende og har gode business og afslapnings faciliteter. Der er en gourmet restaurant,
piano bar, kaffe bar og en cafe. Værelserne er lyst indretett ovre i den lidt romantiske stil
og med alle moderne faciliteter.

torsdag
10 december 2020

Byrundtur i La Paz og Månedalen
Besøg på det typiske indianske marked, Heksedoktorernes Marked. Herefter besøges San
Francisco kirken, der blev bygget i 1744. Turen fortsætter til Plaza Murillo, hvor man
finder katedralen, regeringspaladset og nationalkongressen. Besøg på den smukke gade
Calle Juan og et museum i samme bydel. Her kan man fornemme det gamle La Paz. I
fortsætter til det museum, der rummer fundene fra Tiwanaku-kulturen. Efter
museumsbesøget køres der gennem beboelseskvartererne Obrajes, Calacoto og La Florida.
Turen ender med besøg i Månedalen, et eroderet landskab i La Paz østlige udkant. På
turen indgår der naturligvis også en tur på byens nye kabelbane der forbinder El Alto med
den nedre by.

Restaurantbesøg på Claus Meyers Gusto
Til aften skal I besøge Gusto, der flere gange er blevet kåret som Sydamerikas bedste
restaurant, og som åbnede i 2012 med Claus Meyer som bagmand. Gastronomien er
fantastisk på Gusto, og filosofien er, at der kun bruges bolivianske fødevarer. Glæd jer til
en spiseoplevelse af de helt store.
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fredag
11 december 2020

Fly: La Paz til Puerto Montt via Santiago de Chile
I bliver kørt til lufthavnen, hvorfra I flyver til Puerto Montt via Santiago de Chile.

Chile
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 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 nok 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 i sandhed landet med høje bjerge,
dybe søer, frodige dale, brændende ørkner, grønne skove, hede kilder, brusende vandfald,
mægtige vulkaner og fascinerende historiske byer.
Landet med alle disse uimodståelige oplevelser af enhver art 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 med trekkingstøvlerne på, hvor bjergene
kun venter på at blive udforsket. 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.

Transport Puerto Montt Til Puerto Varas
Når I lander i Puerto Montt fortsætter I til lands til Puerto Varas.

Puerto Varas
Kun 17 km fra Puerto Montt, ved bredden af Llanquihue søen, finder man denne lille
charmerende by, hvis gader og avenuer er fyldte med rosenbede. Fra bredden af søen
manifesterer Osorno vulkanen sig med sin næsten perfekte kegle.
Rejsebureauet Jesper Hannibal ApS * Fredensgade 36B* DK-8000 Aarhus C* Denmark * tlf. +45 70 270 370* info@hannibal.dk
Side 10 af 15

Hotel Puelche
Dette smukke hotel ligger kun få minutters gang fra stranden. Stilen er hyggelig og bringer
minder om en stor bjerghytte. Værelserne er rummelige og pænt dekoreret. Fra de øvre
etager på hotellet har man en smuk udsigt over søen.

lørdag
12 december 2020

Ancud og Pingvinkolonien

søndag
13 december 2020

Sejltur Til Bariloche

Fra Puerto Varas går turen mod Chiloé øgruppen. Her venter en 30 minutters færgetur, på
hvilken man kan være heldig at se søløver og endda delfiner. Efter ankomsten til Chiloé
Big Island kører man til Ancud bugten, hvor man stopper i byen for at se det lokale
marked, fisketorvet og det berømte spanske fort San Antonio, den sidste spanske bastion i
Chile. Guiden vil forklare myterne og historierne om Chiloé samt introducere hverdagslivet
på denne magiske ø. Turen fortsætter langs vestkysten, hvor det tager omkring en time at
nå til de to små øer, hvor Humboldt og Magellan pingviner yngler om sommeren. Der bliver
tid til en kort gåtur på den smukke, hvide sandstrand, hvor man ofte kan komme i kontakt
med lokale fiskere, der samler krabber. Bagefter kommer man tættere på øerne i små
både, så man bedre kan se pingvinerne. Der bliver formentlig også mulighed for at se
søløver, pelikaner og flere andre vilde dyr og fugle.
Fra Puerto Varas går turen langs Llanquihue søen, indtil man når Petrohue. Efter et kort
stop ved Petrohue flodens vand- og strømfald fortsættes til havnen. Fra kajen går turen nu
over Lago Todo los Santos, der også bliver kaldt for Emerald-søen på grund af dens dybe
grønne fare. Under sejlturen kan man nyde synet af Osornovulkanen, samt Puntagudo og
Trovador toppene. På land igen fortsætter turen med bus til Puerto Frias. Turen går
gennem det smukke landskab med skove, små marker i grænse regionen. Undervejs når
man turens højeste punkt. Ved ankomsten til Puerto Frias er det tid til at passere den
Argentinske told og immigration.
I en ponton båd krydses nu Largo Frias, der ligger klemt inde mellem høje klipper. Under
sejlturen vil der være gode muligheder for at se andes kondoren, hvis elles vejret tillader
det. Båden ligger til i Puerto Alegre, hvor en bus vender for at køre jer til Puerto Blest.
Fra Puerto Blest går det i motor Catemaran på Nahuel Huapi søen mod Puerto Pañuelo.
Efter en smuk sejltur ankommer I til Puerto Pañuelo, hvor en bus venter på at køre jer det
sidste stykke langs Nahuel Huapi søen til San Carlos de Bariloche.

Argentina
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 - 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.
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En rejse gennem sølvlandet, som navnet på landet rettelig kan oversættes til, fører den
rejsende fra hovedstaden Buenos Aires, 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. Argentina har det hele!

San Carlos de Bariloche
Byen er centrum i et af Argentinas vigtigste turistområder - smukt beliggende ved bredden
af Nahuel Huapi søen. Byen har sin helt egen sjæl. Typiske huse af træ og sten ligger blandet
ind mellem moderne arkitektur, der giver byen et helt specielt præg. Smukke haver og små
fabrikker, der producerer chokolade, indhyller byen i sin egen alpine stemning. I sandhed
den sydlige halvkugles Schweiz. På byens torv udfolder der sig hver dag ved middag et stykke
historie, når figurer, der symboliserer en indianer, en missionær, en conquistador eller en
bonde, defilerer forbi på klokketårnet og kundgør, at nu er klokken 12. Det er også herfra,
det lille tog, "trencito" afgår på den guidede tur rundt i byen. Byen er en rigtig ferieby med
en række museer for hele familien, og småture i området byder på mere "alpint" kolorit.

Hotel Bustillo Villa Huinid
Hotellet ligger centralt i idylliske Bariloche, med en fantastisk udsigt over søen og
bjergene i baggrunden. Hotellet har en fin restaurant og bar, samt skønne spa-faciliteter,
med pool og sauna. Ønsker man mere aktivitet, er der en spillesal og et fitnesscenter til
rådighed. Dette hotel byder på en ideel blanding mellem luksus og hygge.

mandag

Solformørkelse, Piedra del Aguila Observation
Campsite

14 december 2020
Dagen begynder tidligt – I er nemlig nået til turen højdepunkt: Den totalte solformørkelse.
Vi har udvalgt det perfekte spot: Piedra del Aguila Observation Campsite. Her sørger vi for,
at der er opsat en privat camp med beduin telte, der er selvfølgelige frokost og snacks,
lokal guide og øvrigt udstyr, som der er brug for.
Vigtige facts:
Koordinatorne for vores camp: Lat.: 40.0355° S Long.: 70.0269° W
Total solformørkelse (Formørkelse: 100.00%)
Varighed: 1 min 56s
Start på delvis eclipse (C1) : 14/12/2020 14:45:37.0
Start på total eclipse (C2) : 14/12/2020 16:08:04.0
Maksimum eclipse : 14/12/2020 16:09:02.2
Slut på total eclipse (C3) : 14/12/2020 16:10:00.5
Slut på delvis eclipse (C4) : 14/12/2020 17:35:48.2
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Efter den historiske begivenhed pakker vi sammen og kører til hotellet, hvor der er
aftensmad og rig mulighed for at vende dagens store oplevelse.

tirsdag
15 december 2020

Nahuel Huapi nationalpark og bryggeribesøg
I dag besøger I Nahuel Huapi National Park, hvor glitrende søer, skove og snedækkede
bjerge dominerer landskabet. Turen begynder på Bustillo Avenue, hvorfra I skal besøge
Playa Bonita, Mount Campanario, San Pedro halvøen, Llao Llao halvøen, Saint Edwards
kapel og Port Pañuelo. i kører over Angostura broen og kommer til et smukt udsigtpunkt en naturlig balkon med udsigt over Moreno søen og Llao Llao halvøen.
I skal også besøge et af Bariloches mange bryggerier. Byen og området er kendt for sine
bryggerier, og I får selvfølgelig mulighed for at smage på lækkerierne.

onsdag
16 december 2020

Fly: San Carlos de Bariloche til El Calafate
I køres til lufthavnen, hvorfra I flyver til El Calafate. Vel fremme samles I op af vores
chauffør, der kører jer til jeres hotel i byen.

El Calafate
El Calafate er centrum for turismen i den sydlige region af Patagonien. Byen ligger ved
bredden af Lago Argentino 320 km nordøst for Rio Gallegos, hovedstaden for provinsen Santa
Cruz. Denne lille by med dens kun ca. 3000 indbyggere trives om sommeren, men lå tidligere
ensom hen om vinteren. En ny lufthavn og flere hoteller har dog skabt mere aktivitet. Byen
er udgangspunkt for at udforske gletcherne i området.

Hotel Design Suites El Calafate
Dette spændende hotel ligger på halvøen Nimes med den bedste udsigt over Lago
Argentino søen og stadigvæk tæt på byen. På hotel Design Suites inviterer den populære
arkitekt Carlos Ott dig ind i en magisk og fantastisk verden af design og dekor i naturlige
omgivelser. Du bliver forvandlet til både gæst og tilskuer i dette nye hotelkoncept, hvor
din fantasi og øje for detaljer bliver konstant inspireret. Hotellet stråler af god smag,
elegance og charme, hvor farver og stil blender ind med den smukke natur omkring her.
Intet er tilfældigt; Hver detalje er designet for at give dig et uforglemmeligt ophold.

torsdag
17 december 2020

Perito Moreno Gletsjeren
Perito Moreno Gletsjeren er en af de få stadig tiltagende gletsjere i verden, og samtidig en
af de nemmeste at komme tæt på. Fra toppen af Andes-bjergenes evige snekappe flyder
den 60 meter høje og 4 km brede frosne flod af is mod Canal de los Tempanos
(Isbjergskanalen) og Magellan-halvøen, hvorved den afskærer smeltevandet fra den
nordlige arm, Brazo Rico, fra at komme af med dette til Lago Argentino. Over en periode
på 4 - 5 år opbygges derfor kæmpe vandmasser bag gletsjeren, før den i en
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sønderlemmende larm bryder sammen i et inferno af smeltevand og isblokke. Denne
livscyklus synes dog afbrudt siden 1987, hvor dette sidst skete. Dagens udflugt starter med
afgang fra hotellet fra morgenstunden. Herfra går turen - efter først ca. 80 km på asfalt ad en grusvej langs den sydlige del af søen Lago Argentino, hvor man overvældes af
farverne, naturen og den imponerende gletsjer. Der bliver gjort holdt flere steder for at
gæsterne kan fotografere og guiderne vil fortælle om naturfænomenerne. Efter en god
times tid når man selve parken, hvor man har omkring fire timer til at gå rundt på
stisystemerne og nyde synet og få forklaringer af guiderne.

fredag
18 december 2020

Fly: El Calafate til Buenos Aires
I bliver kørt til lufthavnen, hvorfra I flyver til Buenos Aires. Når I er landet bliver I kørt til
jeres hotel i byen.

Buenos Aires
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. Byen er Sydamerikas mest
europæiske by, fra dens parisiske kvarterer til den mere nutidige arkitektur og dette på sin
egen facon, der hensætter den besøgende til en metropol, man ikke helt kan placere, da
den rummer reminiscenser af meget og samtidig har sit eget udtryk. Dette er stedet, hvor
der er tid og plads nok til alle.
Byen, der på én gang både er Argentinas finansielle og kulturelle centrum, 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.

Argentinsk madlavning
I vil opleve en traditionel 'Asado', som er BBQ på den argentinske måde. De argentinske
bøffer er verdenskendt, og det er der god grund til. I skal nyde et autentisk argentinsk
måltil, hvor I også vil få et indblik i teknikkerne der bruges, når det skal være allerbedst.
Hertil serveres argentinsk vin af høj kvalitet.

Hotel Kenton Palace
Beliggende på Defensa gaden, som hver søndag omdannes til et håndarbejds- og
antikmarked på strækningen mellem Plaza Dorego, hvor tangoen lever. På hotellet finder
man en restaurant, der 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. Hotellet er et rigtig godt valg i et upcoming kvarter. Tæt på hotellet findes
der en række caféer og hippe restauranter.
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lørdag
19 december 2020

Colonia del Sacramento, Uruguay

søndag
20 december 2020

Byrundtur i Buenos Aires

Fra morgenstunden bliver I kørt til Buenos Aires’ havn, hvorfra I sejler til Colonia del
Sacramento I Uruguay. Den gamle bydel I Colonia er Unesco verdensarv, og her støder man
på små plazaer, parker, kirker, hyggelige restauranter, brostensbelagte gader og historiske
bygninger. I besøger havnen, centrum, Ferrando Beach og den smukke ’rambla’, der
strækker sig langs kysten op til det berømte Real de San Carlos. I får god tid til at spadsere
rundt i byen og nyde de smukke omgivelser, inden i sen eftermiddag/aften sejler tilbage
til Buenos Aires.
Buenos Aires er en pragtfuld by. På denne byrundtur oplever man det bedste af den
magiske argentinske hovedstad. Man kører ad verdens bredeste boulevard 9 de Julio til
Teatro Colon, som i teaterverdenen er berømt for sin enestående akustik. På byens
centrale plads, Plaza de Mayo, har de vigtigste begivenheder i Argentinas historie fundet
sted. På pladsen ligger domkirken og La Casa Rosada (det lyserøde hus), 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 og antikviteter. I bydelen La Boca oplever man argentinsk
lidenskab i højeste gear. Spanske og italienske immigranter byggede huse i flere etager af
bølgeblik og malede dem i strålende farver, der var rester af skibsmaling. Husene er stadig
beboede, og tangomusikken strømmer ud af alle sprækker. Tæt herpå finder man
fodboldklubben La Boca, Diego Maradonas gamle hjemmebane.

Tango show med middag
Oplev en uforglemmelig aften med en af de mest berømte tango- og folklore shows, som
Buenos Aires har at byde på. Man krydser forretningskvarteret og når det populære
kunsteriske område, San Telmo. Ingen andre steder i Buenos Aires vækkes den gamle
Porteño ånd som i San Telmo. Dette unikke show kommer med et typisk måltid og vin i en
fortryllende atmosfære. De imponerende sangtekster, som indeholder det mest autentiske
poesi, er fortolket af nogle af de bedste nutidige sangere. Showet opføres af en større
gruppe professionelle dansere.

mandag
21 december 2020

Afgang fra Buenos Aires

søndag
22 december 2019

Ankomst til København

I bliver kørt til lufthavnen, hvorfra hjemrejsen begynder. Hjemturen foregår med
natflyvning.

Efter mellemlanding i Europa ankommer I til København.
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