Solformørkelse i Argentina 2020
11. december – 20. december

I samarbejde med

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
Argentina har at byde på.
Rejsen er komprimeret, så der er mulighed for at forlænge turen før eller efter. Vil I for eksempel opleve
Antarktis, på badeferie i Brasilien eller tilbringe mere tid i Patagonien, så skræddersyer vi rejsen for jer.
Vi arrangerer desuden en længere rejse til solformørkelsen i samarbejde med Corona Adventure. Rejsen varer fra
3.-22. december og går omkring Peru, Bolivia, Chile, Argentina og Uruguay (pris kr. 47.650). Kontakt os endelig,
hvis I er interesseret i at høre mere om den lange rejse.

REJSEPLAN KORT RESUMÉ
Rejseplan
DATO

BESKRIVELSE

STED

fredag
11 december

Afgang fra København mod Buenos Aires med
mellemlanding i Europa.

lørdag
12 december
søndag
13 december

Ankomst til Buenos Aires og byrundtur

mandag
14 december
tirsdag
15 december
onsdag
16 december
torsdag
17 december
fredag
18 december
lørdag
19 december
søndag
20 december

Fra Buenos Aires til San Carlos de Bariloche (fly)

København
Overnatning ombord på flyet.
Amsterdam/Paris
Buenos Aires
Buenos Aires
Kenton Palace.

Buenos Aires
San Carlos de
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)
San Carlos de
Bariloche
El Calafate
Perito Moreno Gletsjeren
El Calafate
Fra El Calafate til Buenos Aires (fly)
Tango show med middag
Hjemrejse fra Argentina

Overnatning

Piedra del Aguila Campsite.

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

Design Suites El Calafate.

El Calafate
Kenton Palace.
Buenos Aires
Buenos Aires
Overnatning ombord på flyet.
Amsterdam/Paris
København

Ankomst til København
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BESKRIVELSE AF REJSEN
Fredag
11 december 2020

Fly: København til Buenos Aires via Amsterdam/Paris
Afrejse med fly med et stop i Europa, inden der fortsættes mod Argentina.

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.
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!
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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.

Lødag

Ankomst Buenos Aires og byrundtur

12 december 2020

Når I lander i Buenos Aires, bliver I hentet af en chauffør, der kører jer til jeres hotel i
byen. Derefter har I tid til at slappe lidt af efter flyveturen.
Om eftermiddagen skal I på byrundtur i 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.

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.

Søndag
13 december 2020

Fly: Buenos Aires til San Carlos de Bariloche
I bliver kørt til lufthavnen, hvorfra I flyver til San Carlos de Bariloche. Her bliver I
modtaget i lufthavnen og kørt til Piedra del Aguila Observation Campsite.
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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.

Piedra del Aguila Campsite
Velkommen til en spændende Glamping-oplevelse. Vi har skaffet en række beduin telte,
som vi sætter op til en camp ved Piedra del Aguila – vores solformørkelsesspot. Her får I
jeres eget telt, og der serveres en argentinsk middag til aften. Bered jer på den perfekte
optakt til Solformørkelsen, hvor I kan nyde områdets natur og forberede jer på næste dag.

Mandag
14 december 2020

Solformørkelse, Piedra del Aguila Observation Campsite
Dagen begynder med morgenmad i campen. Vi forstår godt, hvis I vågner tidligt, for I er nu
nået til turens højdepunkt: Den totalte solformørkelse. Vi har udvalgt det perfekte spot:
Piedra del Aguila Observation Campsite. I løbet af dagen er der frokost og snacks i
campen, lokal guide til rådighed og øvrigt udstyr, som der er brug for.
Under solformørkelsen guider Henrik Glintborg fra Corona Adventure jer igennem den store
oplevelse.
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
Efter den historiske begivenhed pakker vi sammen og kører til hotellet, hvor der er
aftensmad og rig mulighed for at vende dagens store oplevelse.
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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.

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
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på 4 - 5 år opbygges derfor kæmpe vandmasser bag gletsjeren, før den i en
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.

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.

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 etcoming kvarter. Tæt på hotellet findes
der en række caféer og hippe restauranter.

Lørdag
19 december 2020

Afgang fra Buenos Aires

Søndag
20 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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