Argentina
Tango, pampas, gauchos og......

Fra Antarktis til troperne, vilde
bjerge, enorme regnskove og
spændende storbyer.
Et land af enestående skønhed
og uforståelige kontraster.
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ARGENTINA

Velkommen
til Hannibals verden
Et land af enestående skønhed og uforståelige kon-

Længere mod nordøst finder vi grønne dale mel-

traster. Argentina er et enormt land og vi kan med

lem imponerende bjerge og bakker, hvor Andes-

dette katalog kun dække en lille del. På de følgen-

bjergene når sit højeste punkt med Aconcagua,

Rejs med Hannibal - eksperter i eventyr for

de lærer man, at i Argentina er næsten alt muligt.

Sydamerikas højeste bjerg. Højt mod nord finder

både livsnydere og opdagelsesrejsende. Vi

Er formålet med rejsen at besøge Buenos Aires,

vi snævre dale, små byer med smuk kolonial ar-

udfordrer, udforsker og lader os begejstre af

så bliver turen helt sikkert en begivenhedsrig ferie,

kitektur. En region hvor inkaernes rødder er vævet

hele verden. Fra Galapagos til Kilimanjaro, og

men hvorfor ikke krydre det med en smule magi?

tæt sammen med det moderne Argentina. Endelig

fra bushcamps til luksushoteller.

Syd for Buenos Aires holder argentinerne fri fra

mangler vi bare Mesopotamien hvor Iguazúfloden

den kvælende fugtige varme i byen. Atlanterhavet

løber sammen med Paranáfloden. Her finder vi det

venter fristende med en række badebyer. Længere

store vandfald Iguazú.

På www.jersperhannibal.dk finder I et stort udvalg af brochurer, som I gratis kan downloade.

mod syd træder vi ind i det magiske Patagonien.

Argentina er så stort et land, at det har det hele.

Her findes landskaber, så langt øjet rækker og

Vi har samarbejdspartnere og lokale guider med

nogle af den sydlige hemisfæres højeste bjerge

stor erfaring til rådighed, og vi ser frem til at sam-

og gletsjere, og et dyreliv med store pattedyr til

mensætte en rejse helt efter dine behov.

Ring eller skriv til os og få inspiration, vejledning

lands og i vandet. Landet ender ved Tierra del

og svar på alle jeres spørgsmål.

Fuego på kontinentets sydlige del, mellem Ma-

Jesper Hannibal

gellan Strædet og Kap Horn.
Mod øst spejler Andesbjergene sig i det argentinske sødistrikt, et af landets smukkeste områder,
omgivet af enorme floder og snedækkede tinder.
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Telefon 70 270 370
www.jesperhannibal.dk
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INDHOLD
Introduktion til Argentina
Argentina strækker sig fra den tropiske jungle i nord over den udstrakte
pampas til polarområderne længst mod syd. Landet er som helhed meget
europæisk med en broget befolkning, der er immigreret fra hele verden.
Naturen er meget varierende og storslået heriblandt verdens vandrigeste
vandfald Iguazú samt ”ildlandet” mod syd, med snedækkede bjergtoppe og
spejlblanke søer.		
Argentina er med få ord natur, tango, fodbold, vin og saftige bøffer.
.
Side 4-5

Hovedstaden Buenos Aires
Buenos Aires er tangoens, fodboldens og gauchoernes 		
hovedstad og desuden kendt som byen, der aldrig sover.

Side 6-10

En weekend i Buenos Aires
Argentina byder på mange fantastiske oplevelser. Læs med, og bliv inspireret
til hvilke steder, du skal besøge heriblandt Buenos Aires ældste kvarter, San
Telmo, Feria de Mataderos, som byder op til dans eller det imponerende tangoshow beliggende på hjørnet af Carlos Gardel.

Side 11

Patagonien
Patagonien er området, som ligger øst for Andesbjergene og udgør cirka en
tredjedel af Argentinas landjord. Patagonien byder på et meget varieret landskab med nogle af de mest storslåede naturoplevelser i verden – billedskønne
søer, sneklædte bjerge samt sæler og hvaler langs Atlanterhavskysten.

Side 28-32

Antarktis
Antarktis – verdens mest oversete kontinent. Det siges at være et af de smukkeste steder i verden med den intense hvide ørken, der smelter sammen med
den blå himmel, det ravgule lys og de røde morgener.

Side 34
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ARGENTINA

-Tango, pampas, gauchos og.......

Tango, pampassen,
gauchos, gletsjere, søer,
pingviner, hvaler,
Andesbjerge, vin, klostre,
ruiner, jernbaner...
Man kunne blive ved med
at opremse stikord til en
rejse til Argentina

Argentina - Europa i eksil. Den rejsende til Argentina føler sig hurtigt 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, ud over at alt virker kendt og alligevel er så
fremmed. Landet som helhed er meget europæisk.
Englændere, italienerne, spaniere, franskmænd, danskere, slavere, skotter og walisere har alle sat deres
præg på landet. Vinen kom med italienerne, maden
med spanierne og fårene med skotterne og waliserne.
Danske indvandrere har sat deres præg på dyrkningen
af landbruget på de store græsstepper. Nybyggerne
strømmede til i slutningen af det forrige århundrede.
Argentina var mulighedernes land og ikke mindst et
af de rigeste lande i verden. Mange englændere kom
bl.a. for at bygge jernbanerne og kolonisere det indre af landet. Italienerne og spanierne bosatte sig i
det varme nord og på sletterne mod vest, skotter og
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slavere mod syd og walisere i de bare dale ved Esquel. Omkring 90 procent af befolkningen er i dag
efterkommere af europæere.

Argentina opdages
Da spanierne første gang satte fod på argentinsk
grund, var det i deres søgen efter det legendariske
El Dorado. Nogle år forinden var portugisiske skibsbrudne skyllet i land i nærheden af hvor Buenos Aires
i dag ligger. Fra de indfødte modtog de sølvobjekter.
De havde derfor navngivet landet Argentina efter det
latinske ord for sølv „Argentum“. Spanierne fandt
dog ikke meget guld og sølv og dermed dalede interessen for landet til fordel for Peru. Argentina var
derfor i mange år en glemt udørk. Det var først med
de senere ekspeditioner fra nord gennem Chile og
fra Bolivia, at landet langsomt blev koloniseret i takt
med interessen for ny landbrugsjord. Den oprindelige befolkning var for størstedelens vedkommende
jægere og samlere, så de store landområder lå åbne
for kolonisterne. Argentina er Sydamerikas 2. største
land med et areal der svarer til Vesteuropa, og det
byder den rejsende på et vælg af oplevelser.

Tango, fodbold og gaucho
Buenos Aires. Et stykke Paris i eksil, storbyen der aldrig sover, hjertet af La Pampa - gauchoernes land,
hvor endeløse græsstepper er hjemsted for tusindvis

Da spanierne første gang satte fod
på argentinsk grund, var det i deres
søgen efter det legendariske El Dorado. Nogle år forinden var portugisiske skibsbrudne skyllet i land. Fra
de indfødte modtog de sølvobjekter.
Derfor kaldte de landet Argentina
efter det latinske ord for sølv
„Argentum“.
af kvæg. Byen, der med de brede boulevarder og en
byggestil der ikke uden grund bliver sammenlignet med
Paris, tryllebinder den besøgende der går på opdagelse
i byens forskellige kvarterer. Med et besøg ved El Tigre
og på Pampassen er man kun lige startet på at opdage
en brøkdel af landet, der har så meget at byde på.

Bjerge, åbne landskaber og gletsjere
Patagonien. Lænestols-eventyrerens drømmeland,
hvor pingviner, søløver og søelefanter tager pusten
fra den besøgende ved Peninsula Valdés, hvor blå
gletsjere, turkise søer og troldeskove ved Los Glaciares Nationalpark drager den besøgende. Patagonien
er også Tierra del Fuego - ved verdens ende, hvis
kyster mangen en kaptajn kun håbede at se i en kikkert med masser af vand under kølen. Helt mod syd
ligger Antarktis - en ørken af sne og is, et af de sidste

uopdagede og mest spændende udflugtsmål der er
tilbage på vores planet. Et dragende kontinent, men
ugæstfrit det meste af året for andre end pingviner.

Andesbjergene
Argentinas Andesbjerge - solens og den gode vins
land; Der hvor Argentina taler med himlen. Aconcagua
der kalder mod himmelen. Sydamerikas højeste bjerg
der troner over de frugtbare sletter, hvor vinen dyrkes. Fra nord til syd i Argentina kalder bjergene med
store nationalparker og opdæmmede søer, der ikke
kun opbevarer smeltevand, men drager naturelskere.
Jernbaner snor sig mod toppen og floder mod dalene.
De argentinske Andesbjerge kalder den besøgende
på jagt efter eventyr.

Iguazú - Det store vand
Vandfaldet der på mere end én måde slår rekorder.
De besøgende flokkes om faldene og nationalparken,
der omgiver den. De brusende vandmasser tordner
om kap med naturen i Mesopotamien, et område der
også er hjemsted for den dyrerige sump Iberá og de
store jesuitter missioner, der blev opslugt af junglen
for igen i dag at henrykke den besøgende.
Argentina har i sandhed nok af oplevelser at give
sig i kast med. På de følgende sider inviterer vi den
besøgende med på en rejse til Argentinas forunderlige verden.
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Buenos Aires

Byen er Sydamerikas mest europæiske by fra dens
parisiske kvarterer til den mere nutidige arkitektur og
det på sin egen facon, der hensætter den besøgende
i et metropol, man ikke helt kan placere, da den rummer reminiscenser af meget, og samtidig har sit eget
udtryk. Det er stedet, hvor der er tid og rum nok til
alle. Byen, der på én gang er Argentinas finansielle
og kulturelle center, rummer ca. 1/3 del af Argentinas befolkning. Den er opdelt i forskellige kvarterer,
som den besøgende må opleve. Med udgangspunkt i
nøgleord for Buenos Aires, som Tango, Evita og Juan
Perón, Boca Juniors og Maradona, og kvinderne fra
Plaza de Mayo kan oplevelserne tage sin begyndelse.

Tangoens by
I søgen efter den atmosfære, man forbinder med
Tango, går turen mod La Boca, farvernes bydel. Dette
var oprindeligt indskibningshavn for italienske indvandrere, der byggede byen af skibsdele. Gaden El
Caminito, stråler i alle regnbuens farver indhyllet i
Carlos Gardels sange, tangoens konge. I weekenden
fyldes gaderne af boder, kunstnere og tangosangere,
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Argentinas kosmopolitiske
hovedstad der aldrig sover
Buenos Aires er tangoens,
fodboldens og gauchoernes
hovedstad, der tryllebinder
den besøgende med sin
atmosfære og varierende
udtryk

der med nostalgiske tilbageblikke spinder lydsiden af
dette kvarter, hvis huse er blikskure, malet med rester
af skibsmaling i alle regnbuens farver.
I den videre søgen efter tango på vej mod bydelen
San Telmo passerer man et andet “dansecenter” Bombonera, der er hjemsted for Boca Juniors, Argentinas
berømte fodboldhold og Maradonas hjemklub. Opkaldt
efter sømændenes helgen er San Telmo det ældste
kvarter i byen efter legenden Pedro Mendoza valgte
stedet til sin første bosættelse. Huse der strækker sig
tilbage fra kolonitiden, danner i dag ramme om hjem
for kunstnere, der har bragt ejendommene tilbage til
deres oprindelige elegance. Der er to ting som trækker. De små listige tangodansehaller og antikmarkedet,
der finder sted hver søndag på Plaza Dorrego, bedre
kendt som San Telmo Markedet. Den pittoreske plads
bliver iklædt boder med gamle hatte, farvede glas og
lommeure, der har rødder tilbage til de europæere,
der engang indvandrede til denne nye verden. Dette
krydres med personager, der spæder op med tangoens vemodige kærlighedssange, fremført at Gardel
kloner og kvinder i kjoler fra 30´erne, der bruger gaden

som forum til en stille tango. Når sulten melder sig,
starter der gerne en tango frokost i en af de nærliggende gader, der kan fortsætte til ud på nattens stille
timer. På hverdage finder man antikbutikkerne åbne,
og kvarteret hviler i sig selv.

Evitas Buenos Aires
I virkeligheden noget sludder, da den “tvivlsomme”
kvinde steg så højt, for kun at sole sig i magtens tinder så kort, at hun næppe havde meget indflydelse
på byen. Der er dog steder, der knytter sig til hende.
Vores tur starter på Plaza del Congreso, hvorfra km.
0 på alle argentinske veje tager sit udgangspunkt.
Her holder regeringen til i et monumentalt palads
i græsk-romersk stil på en smuk plads. Vi tager nu
Av. de Mayo mod syd. Under gaden løber verdens
ældste metro, og langs gadens træbeklædte fortove
finder vi nogle af de kendte gamle caféer som f. eks.
Cafe Tortoni i nr. 829, en kunstnercafe, der gennem
generationer har bragt mennesker sammen om jazz
og tango. Vejen fører os til Plaza de Mayo. Pladsen er
omgivet af nationalbanken, Banco de la Nación, den
ikke særlig imponerende katedral, Cabildo, det gamle
rådhus overfor det nye rådhus og ikke mindst Casa
Rosada, der kroner den fjerneste ende af pladsen.
Det var herfra, at Evita og Juan Perón holdt masserne
tryllebundet foran Mayo Pyramiden, der symboliserer
uafhængigheden fra Spanien. Fra en senere tidsalder

er det mødrene på Plaza de Mayo, som Sting bl. a.
har besunget i “They dance alone”, der fylder pladsen.
De var mødre og koner til forsvundne argentinere fra
den seneste epoke med juntastyre.
Nu tager vi et spring til det nordlige Buenos Aires
nemlig til La Recoleta, hjertet af den aristokratiske
bydel med dens berømte kirkegård. Kirken El Pilar,
der er en kolonial kunstperle med dens kirkegård, som

Frank Sinatra havde nok ikke Buenos Aires i tankerne da han sang
om byen, der aldrig sov. New York
sover, hvis man sammenligner den
med Buenos Aires.
ikke mindst efter Evita musicalen er blevet et tilløbsstykke med hendes sidste hvilested. Det er i Recoleta, man finder byens bedste og dyreste restauranter
under træerne på de solbeskinnede terrasser. I det
nærliggende shopping center, der helliger sig boligindretning og spisesteder, finder man bl. a. en Planet
Hollywood, og på plænen i retningen mod Retiro bliver
der hver weekend afholdt et hippie-marked. Fortsæt-

ter man mod nord bliver byen grøn med store parker
i Palermo distriktet, der også rummer ambassader
og psykiatere i stor stil, deraf tilnavnet “Villa Freud”.

Det travle Buenos Aires
Det er på Calle Florida & Lavalle, to gadenavne som
man kun kan udtale på Spansk-Argentinsk, at man
shopper. I dag lettere slidte, men stadig med en lang
række finanscentre og modehuse repræsenteret. For
enden af Florida når vi til Plaza San Martin, der i al
sin pragt rummer en række palæer og nogle af byens
bedste hoteller. Pladsen fortsætter mod det område
som Argentinerne kalder Retiro, hvorfra tog og busser afgår til alle hjørner af landet. På pladsen finder
man et af Buenos Aires kendte monumenter, Torre
de los Ingleses, der under Falklandskrigen ikke var
et populært mindesmærke. I dag står det og spejder ned over en mindelund for faldne argentinere
i en af verdens mest absurde krige, kampen om
Islas Malvinas eller Falkland, alt efter hvilke briller
man har på Av. 9 de Julio. Dette er så ubetinget
verdens bredeste avenue. En hel blok blev ryddet
for at give plads til denne Avenida, der gennemskærer byen. Et sydende hav af biler i 10 spor i to
retninger. Centrum for det moderne Buenos Aires
er obelisken der blev rejst til minde om 100 året for
byens grundlæggelse i krydset med Av. Corrientes.
Det er op til denne gade man finder de fleste mel-

u
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lemklasse hoteller i byen.

Fra morgen til aften
Frank Sinatra havde nok ikke Buenos Aires i tankerne
da han sang om byen, der aldrig sov. New York sover, hvis man sammenligner den med Buenos Aires.
Uden sidestykke er dette en af Sydamerikas livligste
byer, ikke blot en 7-11, men en 24 timers. På et hvilket
som helst tidspunkt af døgnet kan man spise sammen
med andre mennesker, der er vågne. Buenos Aires
har restauranter, caféer og barer i metermål og til alle
lejligheder og formål. Prøv selv med lidt vejledning
som kommer her:
Puerto Madero, byens tilløbsstykke; Havnefronten i
de gamle pakhuse, der er blevet nænsomt restaureret
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og indrettet i alle stilarter til restauranter af internationalt karakter. Maden er god og ofte med italienske
rødder på en strækning over godt tre km. Priserne
er rimelige, hvis man tager området i betragtning.

Gaucho, Asado og Parilla
Kød, kød og mere kød. Der findes et væld af gode
restauranter, der tilbyder kød tilberedt fra verdens
bedste kvaliteter i mængder, der ikke kan beskrives.
Prøv de flade stykker der er stegt på ægte Gauchomanér over gløderne på et bål, eller en parilla, hvor
man ved en bordgrill selv styrer farten. Vent dog med
at spørge hvad man spiste til bagefter. Vi kan betro
den rejsende, at det kun er argentinske delikatesser.
Når aftenen falder på og sulten endnu engang melder

sig, så kom ikke i god tid. Restauranterne fyldes ikke
op før efter kl. 22, og tjenerne har ikke travlt med at
rydde bordene for nye gæster, så når man omkring kl.
to når til desserten, ja så er der stadig tid at løbe på.
Teatre og biografer ligger dør om dør op ad den
travle forretningsgade Av. Corriente. Få blokke borte
ligger en af verdens vigtigste operaer, Teatro Colon,
der vidner om dengang Argentina var verdens rigeste
land. Det er nok ikke det, som virkelig trækker for den
rejsende fra Europa, det er Tango.

Tango
Født på havnekajernes bordeller, forbudt og forkætret
til det i dag er blevet til Buenos Aires og Argentinas

Født på havnekajernes bordeller,
forbudt og forkætret til det i dag er
blevet til Buenos Aires og Argentinas musik. Født med rødderne i afrikansk musik, blev det de letlevende
damers forførende dans.
musik. Født med rødderne i afrikansk musik, blev
det de letlevende damers forførende dans. Gennem
de bedre saloner, som et kuriosum, nåede det toppen og international anerkendelse og det ikke mindst
gennem sangeren og filmstjernen Carlos Gardel, der
erobrede verden med sine sange og film. I dag overskylles landet af tango nouvel, hvor ungdommen har
taget bl. a. Jacob W. Gades “Tango Jalousi” til sig.
Tango shows og caféer er her nok af og for kun at
nævne et par stykker af de største, så er det Casa
Blanca og Tango Mio, der hver aften i San Telmo sætter et megashow, på fire lidenskabelige ben, udsat
for stryger og harmonika.

Tæt på byen
Ikke nok med det, så strækker byen sig i alle retninger, hvor den besøgende kan slippe bort fra byens
larm ad den nordlige rute mod El Tigre, hvor Rio de la
Plata forgrener sig i et mangearmet delta, inden den
vider sig ud og bliver verdens bredeste flod. Turen
går med Tren de la Costa gennem de nordlige forstæder og gennem San Isidros imponerende samling
af store herskabshuse til El Tigre, hvor udflugtsbåde
går ud i deltaet. Husene man finder her er om endnu
større. Nogle er bygget i engelsk hytte-stil, andre
som italienske palæer, andre igen er mere ydmyge
træhytter. Det er her de rige argentinere boltrer sig i
deres country klubber.
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Palermo
Buenos Aires hippe kvarter - hvor kunstnerne, de rige og
alle os andre mødes for at slappe af
Palermo Viejo var for hundrede år siden primært et arbejderkvarter, men kvarteret blev i løbet af 1980'erne et af de mest fashionable områder i Buenos
Aires. De brostensbelagte gader, små huse i italiensk og spansk stil og de store
gamle træer giver et melankolsk og roligt udseende til kvarterets bygninger.
Plaza Cortázar (tidligere kendt som Plaza Serrano) er kvarterets mødested for
kunstnere, designere og boheme-folk, såvel som for turister og lokale besøgende. Her afholdes i weekenden et kunsthåndværk marked. Palermo Viejo er
opdelt i forskellige mindre nabolag heriblandt Palermo Soho, Hollywood, Chico.

Palermo Soho
Palermo Soho ligger i den sydlige del af Palermo Viejo. Det har fået navnet
”Soho” på grund af den kunstneriske boheme stil, der ligner det oprindelige
Soho i New York City. De gamle bygninger er hovedsageligt renoveret, så de
har bevaret deres tidligere udseende og stil. De gamle huse er blevet omdannet til restauranter, barer, butikker, kunstgallerier og B&B’s. Gaderne er for det
meste holdt i den gamle brostensbelagte stil, og de storslåede og enorme
træer giver en speciel atmosfære af ro og skygge.
Der er et stort udbud af restauranter i Palermo Soho. I løbet af weekenden er
her folkemusik, jazz og tango, og på hverdage er det ikke udsædvanligt at se
folk drikke en øl på en af de mange udendørs terrasser.
Den elskede forfatter Jorge Luis Borges blev født her i 1899, og den uforglemmelige tango sanger Carlos Gardel var også tæt knyttet til kvarteret. Tango og
poesi blandes på disse nostalgiske fortove og understreger beboernes og
stedets tilknytning til fortid og traditioner.
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Palermo Hollywood
I mange år var denne del af Palermo hjem for forskellige fabrikker og lagerbygninger. Husene var for det meste enkle og ydmyge i overensstemmelse med deres beboeres livsstil. I dag er de omdannet til komfortable
boliger eller modebutikker.
Kvarteret har fået navnet ”Hollywood” på grund af et antal af tv- og fotostudier i området. På trods af dette har man dog formået at opretholde en
rolig og hyggelig atmosfære, og kvarteret besidder masser af nostalgisk
charme og historie fra det gamle Buenos Aires.
Ligesom Palermo Soho har Palermo Hollywood masser af fremragende
restauranter, barer, butikker, kunstudstillinger og antikvitetshandlere. Flere
store varemærker har deres domiciler og forretninger her. Naboerne er
hovedsageligt unge professionelle og designere, som foretrækker den
rolige side af byen.

Palermo Chico
Palermo Chico, (Lille Palermo) anses for det smarteste og mest elegante
kvarter i hele Buenos Aires. Palæerne, der ligner fremtrædende europæiske boliger, tilhørte i starten af 1900-tallet de rigeste og mest traditionelle
argentinske familier. I dag er mange af husene solgt til udenlandske ambassader, pædagogiske centre og museer. Resten af palæerne beboes af
tv- og musikstjerner, politikere og byggematadorer. Enkelte steder bor der
dog også efterkommere og arvinger efter de rige gamle argentinske familier.
Gaderne i Palermo Chico er skyggefulde. Enorme træer såsom ombués,
tipas, jacarandaes, Palos borrachos og gomeros (alle regionale træer) er
plantet langs de buedeformede gader. Disse høje træer giver en form for
privatliv til boligerne, der også ofte er omgivet af høje og kompakte hegn.
Typisk kan man dog godt skimme de fornemme huse gennem hegnene.

En weekend i Buenos Aires
Tidlig morgen hopper I på cyklen og sætter kurs mod San Telmo, som
er Buenos Aires’ ældste kvarter. I skal på en cykeltur, der byder på en
kombination af historie og modernitet i Buenos Aires.
På turen cykler I gennem de dyreste kvarterer i hovedstaden med de
højeste bygninger, og I besøger den gamle havn, som er smukt restaureret og i dag bobler af liv. Steder I ikke må glippe indebærer Puerto Madero, hvor I ser broen Puente de La Mujer (kvindebroen) samt San Martin
pladsen ved Retiro. Gør også et stop ved Recoleta kvarteret med fransk
inspirerede huse samt den imponerende Recolate kirkegård, hvor Evita
ligger begravet. I Palermo oplever I byens største grønne område med sø,
parker og botanisk have.

I er slet ikke færdige med Buenos Aires, og eftermiddagen fortsætter i
den magiske hovedstad. Cyklen er skiftet ud med en bil, og I suser ud af
verdens bredeste boulevard 9 de Julio forbi Teatro Colón. Målet er byens centrale plads, Playa de Mayo, der har været centrum for flere af de
vigtigste begivenheder i Argentinas historie. 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, hvor I,
i bydelen La Boca, oplever argentinsk lidenskab i højeste gear. Spanske
og italienske immigranter byggede her huse i flere etager af bølgeblik og
malede dem i strålende farver ved hjælp af rester af skibsmaling. Husene
er stadig beboede, og tangomusikken strømmer ud af alle sprækker. Tæt
her på finder I også fodboldklubben La Bocas stadium – Diego Maradonas gamle hjemmebane.
Søndag i Buenos Aires står i markedernes tegn, og i dag begiver I jer ud
til to af disse. Turen går (på gå-ben) ad Defensa-gaden, hvor begge sider
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. Herefter besøger I en af forstæderne, hvor man finder "Feria de Mataderos". "Mataderos" refererer til de slagtere, der aflivede kvæget, når det kom fra
Pampaen og ind 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 forstaden 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 I også 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
seriøs konkurrence og ikke blot en optræden for turister. Som turist er man dog
velkommen til at se med, når gauchoerne elegant styrer deres heste mod målet.
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 jer en oplevelse ud over det sædvanlige.
Aftenen er afsat til tango i Bueno Aires – tangoens by. Esquina Carlos Gardel
Tango Show siges at være en af Buenos Aires absolut bedste shows.
Aftenen tager sin begyndelse med maden, der her er a´la carte og i en meget
fornem stil. Til middag serveres der selvfølgelig god argentinsk vin. Under maden
lærer I om Carlos Gardels liv og alt for pludselige død. På trods af Carlos Gardels
tidlige død betegnes han stadig som en af tangoens største sangere.
Herefter fortsætter aftenen til tonerne af tangoens specielle rytmer, markante trin
og søde lyrik. Det hele er slut ved midnatstid, men her i Buenos Aires er aftenen
stadig ung.

SAN TELMO
San Telmo tilbyder sine besøgende en tur
tilbage til en svunden tid. En tid hvor den
argentinske overklasse ved forrige århundredeskifte slog sig ned og skabte en magisk
verden af smuk arkitektur og hyggelig atmosfære, som stadig pryder gadebilledet
den dag i dag.
San Telmo byder også på et stort antikmarked, som afholdes hver søndag på Plaza
Dorrego – en stor attraktion med mange
besøgende.
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La Pampa
Herrerne over dette landskab er gauchoerne, som sipper af deres maté under de
skyggefulde Ombú træer.

Gauchoernes land - det enorme land, der passer til drømme og mænd der
ønsker at genopdage sig selv. Den endeløse græssteppe med hvede, majs og
solsikker ovenpå fem meter tykke muldlag under den mægtige blå himmel. Der
hvor horisonten forsvinder brydes synet af tusindvis af hoveder af kvæg, der ud-
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gør grundbestanddelen af den argentinske asado (barbecue) lavet af det bedste
kød i verden. Herrerne over dette landskab er gauchoerne, der sipper af deres
maté under de skyggefulde Ombú træer.

Pampassen mod syd
Syd for Buenos Aires holder argentinerne fri fra den
til tider kvælende fugtige varme i byen. Atlanterhavet
venter fristende med en række badebyer.

Mar del Plata
Den mest kendte er nok Mar del Plata, også kendt som
“La Ciudad Feliz” (den glade by) eller Atlanterhavets
Perle. Om sommeren flokkes man langs ramblaen
med dens udendørs caféer. Om aftenen kan man fra
havnen se søløver boltre sig i vandet, hvis man da

Gennem kæmpe marker af alfalfa,
hvede, majs og solsikker under den
endeløse blå himmel fortsætter pampassen mod nord gennem Rosario op
til Córdoba, to rivaliserende byer der
kæmper om at være den anden vigtigste by i Argentina
ikke bliver trukket bort til en af de mange restauranter,
hvor temaet naturligvis er “alt godt fra havet” efterfulgt af en af de specielle kager området er kendt for.

Den danske Pampas
Området syd for Mar del Plata har en særlig tilknytning til Danmark. Det var kystbyen Necochea og den
bagved liggende pampas op til Tres Arroyos, der tiltrak danske landmænd i deres søgen efter et bedre
liv. Her er stadig en dansk klub og flere af børnene
går i danske skoler, og når uddannelsen bringer dem
til Buenos Aires er de at finde på nogle af de danske
klubber. Havet ved Necochea kan med dens klitter
godt minde om Vesterhavet, og området ved Tres Ar-

royos kan på mange måder godt minde om de fede,
flade jorde i Jylland. Det var ikke uden grund de slog
sig ned her. Cirklen er komplet med Bahia Blanca, der
har fået sit navn efter saltminerne omkring byen. Syd
for byen starter Patagonien.

se Cabildo (rådhuset), der daterer sig tilbage til 1700
tallet, Convento de las Teresas og Monserrate skolen,
der er Argentinas ældste skole tilbage fra 1685. Den
besøgende i Córdoba vil opleve en by, der trods det
20. århundrede respekterer den koloniale periode.

Mod nord -San Antonio de Areco

Valle Punilla

For at komme tættere på Pampassens atmosfære, kan
man besøge en ranch i eller ved byen, der er blevet
synonymet på pampaen. Byen er i sig selv en vigtig
landbrugsby, og den viser sig fra sin bedste koloniale
byggestil med gamle huse og toppede brosten. Det
er stedet at få en smagsprøve af pampassen på en
af vores udflugter, der hedder “Fiesta Gaucho”. Turene udgår fra Buenos Aires til forskellige gårde i og
ved byen. Gennem kæmpe marker af alfalfa, hvede,
majs og solsikker under den endeløse blå himmel
fortsætter pampassen mod nord gennem Rosario op
til Córdoba, to rivaliserende byer der kæmper om at
være den anden vigtigste by i Argentina, inden højpampassen løfter sig op fra sletten og fortsætter ind
i Cuyo regionen mod nord.

Fra Córdoba kan det anbefales at besøge Valle Punilla - puma dalen, der hedder sådan grundet dens
slående lighed med en puma. Dalen strækker sig fra
nord til syd i 600 - 1000 m højde over havets overflade. Gennem den lange sommer tiltrækker den feriefolket fra Córdoba til byerne La Falda, Cosquien og
La Cumbre. Her kan man i afslappende omgivelser
nyde de traditionelle feriebyer med vandrestøvlerne
på, luft under vingerne fra en drageflyver, golfkøllen
i hånden eller sågar vandsport på nogle af de opdæmmede søer eller med folkedanser-skoene på,
shoppende efter hjemmebrændte likører, kager og
hvad der ellers hører en bjergby til.

Rosario
Den tredje vigtigste by i Argentina og stedet, hvor argentinerne første gang så deres flag i 1812, stolt fremvist af General Belgrano ved bredden af Paranafloden.
I dag symboliserer et monument denne begivenhed.

Córdoba
Grundlagt i 1573 før Buenos Aires af en ekspedition
der kom fra nord. Beliggende der hvor vejen fra Chile
og Alto Peru mødes, for sammen at fortsætte mod
havnen i Buenos Aires, gjorde byen til den vigtigste
i kolonitidens Argentina.
Byen bærer stadig præg af den koloniale fortid centreret omkring den store katedral med et guldbeklædt
alter der stammer fra Alto Peru. Jesuitter kirken er
den ældste i landet. Smukke parker og historiske
steder i overflod, hvor man ud over katedralen kan
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Estancias

Estancia Los Potreros

TIERRA DE NADIE
Kommer navnet Pampas fra den indianske
stamme, der engang levede her? Eller kommer det fra Quéchua, hvor det angiveligt
skulle betyde “det flade land uden træer”?
For fladt er det. Så langt øjet rækker, ser
man ikke andet end de dyrkede sletter, der
kun er afbrudt af søvnige byer, der sover
tårnerosesøvn i det 19. århundrede.
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Vi tilbyder ophold på forskellige estancias der på
hver deres måde er forskellige og unikke
De store kvægfarme (Estancias) på sletten der omgiver Buenos Aires kalder minder til live om den argentinske cowboy; Gauchoen iklædt de traditionelle
bombacha bukser. De elegante landejendomme med
kolonnader af hviskende popler og landskabsparker,
nydes bedst fra stuer beklædt med egetræspaneler
eller fra den terrakottabelagte veranda.
Vi tilbyder ophold på forskellige estancias der på
hver deres måde er forskellige og unikke. Alle tilbyder de moderne komfort i traditionelle omgivelser.

De er ligger spredt fra pampassen ved Buenos Aires
til foden af Andesbjergene hvor der nok er veje, men
hvor den eneste rigtige måde at møde det storslåede
sceneri er på ryggen af en hest.
Et ophold på en estancia er for de få. Men den afslappende facon er bestemt hele oplevelsen værd
og værterne gør alt for at give gæsterne en varm
modtagelse. I det følgende har vi udvalgt et par af
de mange estancias vi kan tilbyde.

El Ombú er en estancia der kun ligger en times
kørsel fra Buenos Aires i San Antonio de Areco er
fødestedet for den argentinske gaucho tradition.
Hovedbygningen er opført i sen-kolonistil af løjtnantgeneral Pablo Riccheri, og den byder på nogle uforglemmelige rammer for et ophold på pampassen.
Enrique Boelcke, bedstefaren til den nuværende
ejer Eva Boelcke, købte El Ombú i 1934. Evas far,
Osvaldo, en kendt botaniker, arbejdede med gården
helt frem til 1992. Evas mand Alberto Viggao, der er
forretningsmand, med en god sans for det autentiske,
moderniserede gården og renoverede den oprindelige hovedbygning og de tilhørende bygninger. Eva,
der har en uddannelse som agronom, har siden 1993
være involveret i at drive El Ombu som en estancia
der tager imod turister i disse originale omgivelser.
El Ombú tilbyder ophold i ni store værelser, der
alle er udstyret med tilhørende badeværelser, store

El Ombú tilbyder ophold i ni store
værelser, der alle er udstyret med
tilhørende badeværelser, store vinduer og dekoreret med møbler der
er typisk for området og gården fra
epoken. Der er naturligvis centralvarme på værelserne til den kolde
vinter, og kaminen kan deslige tændes og sende dens varme glød ud i
værelserne.
vinduer og dekoreret med møbler der er typisk for
området og gården fra epoken. Der er naturligvis
centralvarme på værelserne til den kolde vinter, og
kaminen kan deslige tændes og sende dens varme
glød ud i værelserne.

Ombù, træet på pampassen
Hovedbygningens stue er i dag omdannet til en fælles
stue for gæsterne, hvor der er forskellige aktiviteter.
Hovedbygningen er omkranset af en kolonnade, med

keramiske fliser, der er typisk for perioden. Herfra går
der en stor trappe ud i haven.
Havens midtpunkt er den store ombù, et træ der er
typisk for pampassen, -træet der har givet navnet til
Estanciaen og som gennem tiderne har været stedet
hvor gauchoerne har tøjret deres heste.
Resten af haven er et studie i træer, nytteplanter
og blomster fra gardenier over roser, til eksotiske
træer, der alle er spredt ud over den store park. De
tilhørende vandhuller og en lille kanal er hjemsted for
mere end 1000 fuglearter.

Deltag i de daglige gøremål på gården
I den store og hyggelige spisesal, bliver gæsterne
budt på en bred variation af nationale og internationale retter, der alle bliver serveret med lokale vine, og
intet ophold er fuldendt uden den berømte asado, den
typiske argentinske barbecue, med verdens bedste
kød fra fritgående køer der er opvokset på gården.
Om sommeren, hvis vejret tillader det, serveres frokosten i skyggen af det store ombu. Drinks og snack
kan fås på alle tider af døgnet, ligesom at gæsterne
er velkomne til at dele en maté med Eva og hendes
familie, venner og gauchoerne.
De overnattende gæster, ligesom de gæster der
kun kommer på besøg for dagen, er velkomne til at
deltage i de daglige gøremål på gården, der fortrinsvis er en kvæggård hvor man opdrætter Hereford og
Aberdeen Augus kvæg. Dette være sig fra alt arbejde
med malkning, indsamling af flokkene, vaccinationer,
øremærkning, afhorning og brændemærkning mm.
Gæsterne kan også udforske gården der er på 300
ha til fods eller i selskab med en af gauchoerne, der
gladeligt vil være behjælpelig med at sadle en af de
38 heste der er en del af de arbejdende dyr på gården.
Der er deslige hestevogne til rådighed.
Er man mere til stille sysler, så er der kikkerter og
fuglebøger til rådighed, så man kan betragte den store
artsrigdom på stedet. Endelig skal man ikke glemme
den smukke swimmingpool i haven, alle former for
boldspil, cykel ture. Golf og tennis finder man i den
lokale klub 15 min fra gården, i nærheden af byen San
Antonio de Areco, der deslige byder på et par museer,
sølvsmede, lædervarer og træskærer arbejder, samt
en lille fristende chokoladefabrik, alt indrammet af en
pittoresk typisk landsby på pampassen.

EL GAUCHO
- kongen over pampaen
For mange er ordet Gaucho forbundet med
Argentina og dets folk; Og ikke mindre end
1 time fra Buenos Aires er man midt i deres kongerige, hvor man kan lære om deres
specielle liv, skikke og færdigheder. Klædt
i posede knæbukser, sombrero (hatte med
bred skygge), tørklæde om halsen, spore
og slebne knive eller mønter hængende fra
deres bælter, rider de dygtigt deres heste.
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Sødistriktet

Sølandet er en gruppe af nationalparker af utrolig skønhed.
Uudtømmelige, kæmpe urskove med uforglemmelige søer
på baggrund af Cordillera Austral Patagonica
Sødistriktet er et af Argentinas smukkeste steder
omgivet af enorme floder og snedækkede tinder.
En overvældende flora og fauna besøgt året rundt
af tusindvis af rejsende fra hele verden. De kommer
ikke kun for at slappe af, men også for at nyde alt det
som området byder på,når sommeren er på sit højeste, eller når området er dækket af sne og vinteren
kalder med skisport på et af de mange ski-resorts.
Sølandet er en gruppe af nationalparker af utrolig
skønhed. Uudtømmelige, kæmpe urskove med uforglemmelige søer på baggrund af Cordillera Austral
Patagonica. Naturen tilbyder et varierende sceneri,
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der er forskelligt fra sæson til sæson året rundt. Om
vinteren fra juni til september drager de snedækkede
bjerge og ski er den lokale passion. Om sommeren
fra december til marts excellerer området sig i en
symfoni af farvestrålende flora. Når så efteråret kommer, ændrer landskabet sig nok engang når skoven
iklæder sig farverne okker, gult og rødt, der blander
sig med den stedsegrønne farve. Byen San Carlos
de Bariloche, ligger tæt ved grænsen til Chile. Her er
den argentinske port til den berømte rejse med skib
over Andesbjergene, der binder Argentinas og Chiles
søland sammen. Rejsen går gennem utrolige søer og

bjerge i omgivelser, der bjergtager den besøgende.
Beliggende ved den sydlige del af Nahuel Huapi søen har Bariloche meget at byde på lige fra nattelivet
med de berømte natklubber og kasino til ture i den
omgivende natur, enten det er sommer eller vinter.

San Carlos de Bariloche
Byen er bestemt 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 en alpin 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, at 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.

Nahuel Huapi nationalpark
Tæt på San Carlos Bariloche ligger denne perle blandt
Argentinas vigtigste nationalparker. Nahuel Huapisøen strækker sig i 7 retninger med 12 havne ind
gennem den store nationalpark.

nordiske ski discipliner der er i højsædet. Om sommeren er området gennemvævet af stier, og det er
herfra deltavinger og faldskærmssvævere starter. Det
er også stedet, hvor man lejer en hest.

Patagonien, transformerer landskabet sig fra snedækkede tinder til skove og et uendeligt antal floder
og søer af utrolig skønhed.

Tronador
Tordenbjerget har fået sit navn efter de lyde, som
kommer fra bjerget når is og sne løsner sig med
vældige brag. Beliggende 84 km fra Bariloche langs
bredderne af Gutierrez og Mascardisøerne. Ved foden
af bjerget finder man “kaffehuset” Los Ventisqueros.
Herfra er det muligt at gå til gletsjerkanten ad den
sorte gletsjer Vestisquero Negro, der får sin karakteristiske sorte farve fra sedimenter i isen. Man behøver
dog ikke at ankomme ad landvejen. En af udflugterne
fra byen til Tronador går ad den u-formede sø Mascardi, hvor man gennemsejler strækninger af den
mest uberørte del af parken.

El Bolson
Områdets specielle klima giver mulighed for at dyrke
forskellige former for frugter. Tilbage i 70´erne var det
andre ting, som groede her. Hippie kolonier slog sig
ned i området for at leve i pagt med naturen. Dette
har bl. a. resulteret i at området blev deklareret for
“non-nuclear zone” i 1984.

Esquel

Llao Llao
På halvøen nærmest byen finder vi Llao Llao med et af
områdets bedste og smukkeste hoteller. Fra halvøen
afgår bådture på søen, ikke mindst den kendteste af
dem alle: Båden over Andesbjergene til Chile. Det er
også her man finder egnens bedste udsigt fra toppen
af den 1050 m høje Campanario-højen.

Katedralhøjen
16 km mod syd finder man dette sted, som er et
af områdets vigtigste skisportssteder med alt hvad
dette indebærer af overnatning, skileje og festivaler.
Området har i dag ikke mindre end 30 lifte. Når sneen
er væk er kun enkelte af lifterne i brug for om eftermiddagen at bringe de besøgende op i området. Lidt
tættere på byen finder vi Otto højen, hvor det er de

Godt 300 km syd for San Carlos de Bariloche finder
vi Esquel. Vi er i hjertet af reservatet for Mapuches indianerne, en af de få indianerstammer der er tilbage
i Argentina. Stedets store attraktion er naturen og så
Trochita, den sidste smalsporede jernbane på Pampassen, bedre kendt som Den gamle Patagoniske Ekspres. Toget forlader landsbyen Maiten 150 km syd for
Bariloche for at køre gennem den Patagoniske ørken
og gennem indianerlandsbyer, inden det når El Bolson.
Det var her Butch Cassidy and the Sun Dance Kid
gemte sig i begyndelsen af dette århundrede, da de
blev lidt for ”eftertragtede” i Nordamerika. De tilbragte
adskillige år i dette område inden lovens lange arm
igen indfangede dem. Flere røverhistorier om dem
og Patagonien kan læses i bogen “Mit Patagonien”
af Bruce Chactwin.

San Martin de los Andes
Beliggende i en smuk dal omgivet af bjerge ved den
østlige ende af Lácarsøen. Byen er adgangsstedet
for besøg i Lanín Nationalpark. Byen har kun 17.
000 indbyggere og er ligesom Bariloche præget af
alpin byggestil med nydelige blomsterhaver. Herfra
går udflugterne til Quila Quila, hvor man stadig kan
se Caciques indianere og herfra videre mod Chile
ad vejen til Hua Hua passet. Mod syd ligger den berømte rute langs de 7 søer på vejen mod San Carlos
de Bariloche.

De syv søer og San Martin de los Andes
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I denne del af Argentina hvor Andesbjergene møder
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Cuyo og Andesbjergene
Cuyo! ”landet af sand” på Mapuche. Navnet henfører til det tørre land,
der ligger ved foden af Andesbjergene
Grønne dale mellem imponerende bjerge og bakker.
Det er nøgleordene for denne region, hvor Andesbjergene når sit højeste punkt ved det mytiske Aconcagua
- Sydamerikas højeste bjerg. Cuyo betyder ”landet af
sand” på Mapuche, og navnet henfører til det tørre
land der ligger ved foden af Andesbjergene. At det i
dag er anderledes skyldes et system af vandingskanaler, der sammen med et fortræffeligt klima nu har
givet det tilnavnet ”solens og den gode vins land”.
Klimaet er specielt. Himlen er næsten altid blå og
landet ligger i læ for regnen pga. de høje Andesbjerge. Intet ville gro hvis det ikke var for kunstvanding
i oaserne, hvor Mendoza og San Juan er de største.
Landet blev oprindelig koloniseret fra Chile, og befolkningen adskiller sig fra dem man finder på Pampassen og i Buenos Aires provinsen.
Indianerne, der engang beboede disse sletter, kendte til kunstvanding. Deres besiddelser var så interessante, at det lokkede spanierne til at krydse gennem

Byerne i området langs grænsen til
Andesbjergene hører til blandt de
ældste i Argentina.
Uspallata passet og hermed blev regionen grundlagt,
som en del af den nye verden tilhørende vicekongen i
Peru med Buenos Aires som en ubetydelig provinsby.
Vindyrkningen kom først senere, og sammen med
oliven og frugt er dette blevet til en af de vigtigste
landbrugsregioner i Argentina.

Hvad man kan se
Der er en klar grænse mellem hvad vi, som besøgende fra Danmark, finder interessant i forhold til
den lokale mening om deres egne attraktioner. Har
man hele Sydamerika foran sine fødder, så er kunstige reservoirs i præ-cordilleraen nok ikke ens første
valg af udflugtsmål.
Om end skønt beliggende, kan badehoteller og
windsurfing i kunstige omgivelser syntes en lille smule
ude af proportioner, når man befinder sig midt i et så
spændende land.
En anden stor attraktion i området er canyons, og
af disse findes der en række geologisk spændende
områder, hvor de forskellige lagdannelser vidner om
de sidste mange millioner af års historie. Klipperne
er malet i flotte jordfarver fra lys okker til mørkerød
rust, og spor i stenene vidner om at mennesker har
levet her, siden de første kom til Sydamerika. Disse
canyons er i dag nationalparker og kræver ofte, at
man deltager i en tur eller følges med en parkbetjent.
Atmosfæren og oplevelsen er stor, men inden man
begiver sig ud på en lang rejse til et af stederne, skal
man være opmærksom på de store afstande.
Byerne i området langs grænsen til Andesbjergene
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hører til blandt de ældste i Argentina, men da vi er i
et geologisk meget ustabilt område, så har flere af
disse været jævnet med jorden indtil flere gange siden deres grundlæggelse. Det betyder at de ikke er
gennemgribende koloniale, men besidder deres egen
charme med deres parklignende byplanlægning som
en arabisk oase, der står i skærende kontrast til den
omgivende ørken.

San Rafael
Beliggende mod syd i Mendoza-staten. Området er
ligesom ved Mendoza et ørkenområde, hvor vandet
fra Diamante og Río Atuel i dag giver livsgrundlag

for druerne til nogle af Argentinas bedste vine: Suter,
Bianchi og Lavaque. Området har forsøgt at trække
turister til og der findes et stort udbud af sportsaktiviteter og aktiv ferie i Præ-Cordillera området med
alt fra hangliding, white-water rafting, trekking mm.

Mellem San Juan og Mendoza
Vinmarkerne strækker sig så langt øjet rækker for
pludselig at forsvinde til fordel for den golde ørken. I
Argentina siger man, at når man er mellem San Juan
og Mendoza, så er man halvfuld. ”Estoy entre San
Juan y Mendoza”.

Mendoza
Mendoza er bestemt en af Argentinas venligste byer.

Mellem Præ-Cordilleraen og den store østlige ørken, finder vi Mendoza. Byens rødder går tilbage til
1561 og hermed er den en af Argentinas ældste byer.
Et jordskælv i 1861 der med efterfølgende brande
lagde byen i ruiner gør, at det billede man i dag ser,
er en moderne by, en oase-by med brede bou-levarder og skyggefyldte alléer blandt haver og vingårde. Boulevarderne er livlige undtagen i siestaen,
hvor byen nogle timer går i stå. Mendoza er bestemt en af Argentinas venligste byer. Gadebilledet
er præget af træer og som alt andet i byens planlægning, ja så har dette en mening. Området er tørt
og støvet og beboerne bruger træerne til at regulere byens mikroklima. Langs alle de større gader
løber der ”acequias”, der er vandingskanaler som
er med til at give det livgivende vand til træerne.
Efter jordskælvet i 1861 indså man at der måtte laves
bredere boulevarder, således at hvis der kom yderlige
jordskælv, havde byens beboere et sted at flygte hen.
Træerne langs boulevarden skulle tage af for sammenstyrtede bygninger, og de mange åbne pladser, byens
små åndehuller, var tiltænkt som tilflugtssteder hvis
man i en periode skulle bo under åben himmel. Byens
lunge, Parque San Martin, er endnu en del af samme
strategi. Vindene kommer næsten altid fra Andesbjergene og derfor ligger parken mod øst. Vindene passerer gennem den 420 ha. store park og kommer ud i
byen renset for støv og tilsat en behagelig fugtighed,
der får byens klima til at være noget nær det perfekte.
Byens hjerte er Plaza Independencia, der optager ikke
mindre en 4 gader. I weekenden er der ofte koncerter her.

To gader fra hver af pladsens hjørner finder man endnu
4 mindre pladser. Den smukkeste er Plaza España,
der for nylig har fået ny belægning, og det er stedet
at opholde sig lørdag morgen hvor der er et stort
hippie-marked. Langs Avenida San Martin, der løber
nord-syd gennem byen, finder man mange udendørs
caféer. Det er her man mødes med ”Mendocinos”
især om søndagen hvor det er tid til at promenere.

Parque San Martin
Beliggende mod øst strækker den sig over et areal
på ikke mindre end 420 ha. og huser 50.000 træer af
over 700 forskellige arter. I parken findes en større sø,
110 forskellige lokale og eksotiske dyr, og fra toppen
af Cerro de la Gloria skuer et monument af General
San Martin ud over byen. Den imponerende port til
parken blev oprindelig designet til en Tyrkisk sultan,
men er importeret fra England.

Las Leñas
Dette er et af Sydamerikas mest ekslusive skisportssteder. Med dets 33 nedfarter blev det i 1983 designet
til hovedsageligt at tiltrække udenlandske gæster.
Det ligger 400 km sydvest for Mendoza og godt 70
km fra Malargüe i en højde af 2200 og har pister
med en højde på op til 3430 meter. Stedet er åbent
fra juni til oktober.

LAS LEÑAS
Sne
Tør pulversne med en gennemsnitsdybde på
635 cm
Pister
40 separate pister. Længste er syv km. Fald
på 1.200 m.
Lifte
syv stolelifte og fire træklifte med en kapacitet
på 9200 skiløbere pr. time. (skisportsstedet
har kun plads til 2700 overnattende gæster)
Hoteller
Alt fra deluxe hoteller med fremragende udsigt
og alt hvad der dertil hører, til mindre chalets.

Ana. På flere af bodegaerne kan man se hvordan man
laver vin, ligesom flere af bodegaerne har samlinger
af gamle redskaber og vin-museer.

Vin
De fleste vinkældre i og nær ved Mendoza tilbyder
ture og vinsmagning. En af de ældste og største er
Bodega Giol. Vi kan i øvrigt nævne Bodega Peñaflor, Bodega la Rural, Bodega Toso og Bodega Santa
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San Juan

Solen skinner over byen, der har fået tilnavnet Solens Residens
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.

San Augustín de Valle Fertíl
Beliggende 314 km nord for San Juan. Byens 6000
indbyggere er fortrinsvis beskæftiget ved landbrug,
ligesom der findes miner hvor man graver efter kvarts,
glimmer, marmor, granit, guld og jern. Byen har i de
seneste år udviklet sig til et mindre turistcentrum med
sin beliggenhed tæt ved bl.a. Valle de Luna. Klimaet
er tempereret, og der er mere regnfuldt her end i San
Juan. Der findes flere små hyggelige hoteller.

utroligt smukke farvede lagdelte klipper i form som
skorstene, kirker, munke, fugle og sågar de tre konger på kamel. Med lidt held kan man se kondorerne,
som yngler på toppen af de over 180 m høje klipper.

La Rioja
Hovedstad i provinsen af samme navn. Provinsen
er sammen med Catamarca blandt de to fattigste
provinser i Argentina, og havde det ikke være fordi
Argentinas tidligere præsident Carlos Menem kommer
fra denne provins, var de begge hensygnet i nepotisme og korruption, der syntes at trives i området.
Byen har en behagelig kolonial atmosfære, hvor man
kan fornemme fordums charme. Den centrale plads
er Plaza 25 de Mayo hvor man finder rådhuset, katedralen og det kommercielle centrum.

Ischigualasto Provincial Park
Bedre kendt som Valle de la Luna eller Månedalen,
et navn som den erfarne rejsende i Sydamerika må
have stødt på et par gange. Geologisk hører området
sammen med Talampaya Canyon i La Rioja provinsen.
I disse omgivelser, der engang var en frodig tropisk
have, vandrede dinosaurerne i forhistorisk tid. Det
bevidner fund af over 100 forskellige forsteninger af
disse, heriblandt verdens ældste kendte dinosaurus
skelet, der er mere end 230 mil. år gammelt. Vand
har gennem tiderne eroderet området, hvorved en
række interessante figur-lignede klippepartier er opstået. Den kendteste formation er ubåden, to høje
med sten på toppen.

La Rioja Talampaya Provincial Park
Fortsætter man mod nord ind i La Rioja kommer
man til Puerta de Talampaya, endnu en canyon der
udmærker sig ved forskellige klippeformationer, der
sætter fantasien i gang. Ved indgangen til parken
findes et mindre besøgscenter, hvorfra turen starter
mod den lodrette klippe i det fjerne. Tæt på er der en
vej gennem den skovklædte kløft, hvor man finder
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Cajamarca
Don Fernando Mendoza de Mate de Luna grundlagde
Catamarca i 1683 efter at fjendtlige indianere havde
ødelagt den første by Londres. San Fernando del Valle
de Catamarca, hovedstad i Catamarca provinsen,
den ældste by i Argentina, er ironisk nok forblevet
en glemt provinsby, selv om den hvert år tiltrækker
mange turister. Byen består af fire brede avenuer og
alt af interesse er inden for gåafstand.

Nordvest
Det varme klima og befolkningen får virkelig den
besøgende til at føle sig velkommen
En af Argentinas mest attraktive regioner med dens
snævre dale og små byer med smuk kolonial arkitektur. En region hvor inkaernes rødder er vævet tæt
sammen med det moderne Argentina. Områdets dale
er fyldt med arkæologiske vidnesbyrd fra forskellige
kulturer, der har levet her siden de første mennesker
koloniserede området.
De besøgende spindes ind i den mystiske omklamring af den friske luft og den gennemsigtige atmosfære
i selskab med de farvefyldte klipper og irregulære
formationer i dalene og på punaen med det karakteristiske dyreliv. Det varme klima og befolkningen
får virkelig den besøgende til at føle sig velkommen.

Fra Alto Peru til Buenos Aires
Det bedste udgangspunkt for at udforske denne region er byen Salta, der blev grundlagt i 1582. Den

frugtbare dal har, siden spaniernes ankomst til Argentina, været en del af det spor der førte gennem
forskellige indianske kulturer, fra Alto Peru til Buenos
Aires. Salta er dog ikke alene. Her finder man også San

Et godt udgangspunkt for at udforske regionen er byen Salta, grundlagt i 1582. Dalen har, siden spaniernes kom til Argentina, været en
del af det spor der førte gennem
forskellige indianske kulturer, fra
Alto Peru til Buenos Aires.

Salvador de Jujuy, hovedstaden i provinsen af samme
navn, opkaldt efter en inka høvding som sagnet siger,
skulle have levet her. Byen fremstår i dag charmerende med dens karakteristiske koloniale arkitektur
og de termiske bade med terapeutiske potentialer.
Hovedstaden i provinsen Tucumán, San Miguel de
Tucumán, var stedet, hvor Argentina den 9. juli 1816
første gang blev deklareret uafhængig. Byen fremstår i dag som en perlerække af koloniale bygninger,
som man må besøge. Heriblandt katedralen og San
Francisco kirken, der sammen med byens parker har
givet den navnet ”Provinsens Have”.

Nordregionen tabte pusten
På mange måder er nordvestområdet Argentinas
vugge. Før spanierne ankom til Sydamerika var denne
del af det nuværende Argentina den tættest befolkede
del af landet. Spanierne var i mange år tilbageholdende med at bosætte sig i området på trods af de
gode jorde, da jagten efter ædle metaller og skatte
begrænsede sig til området omkring Potosí i Bolivia,
hvorved denne region kom til at ligge i udkanten af
spaniernes magtcirkler. Langsomt skred koloniseringen dog frem fra nord med Tucumán, Córdoba og
Salta, La Rioja og Jujuy, mens områderne omkring
Mendoza og San Juan blev koloniserede fra Chile.
Alle rigdommene skulle ifølge et spansk dekret ud
gennem vicekongens hovedstad Lima frem for at
følge den naturlige vej til mundingen af Rio Plata og
Buenos Aires, der i disse dage kun var en ubetydelige bebyggelse. Det var først i 1776, godt hundrede
år efter grundlæggelsen af Tucumán, at retningen
skiftede mod Buenos Aires, da det blev legalt at udskibe varer denne vej. Nordregionen tabte pusten og
rigdommen koncentrerede sig om hovedstaden, og i
dag har nordvest Argentina meget mere til fælles med
livet på højlandet i Peru og Bolivia end på pampassen i Argentina og dens alt opslugende hovedstad.

u
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Tucumán
Her stod Argentinas vugge. Et hvidkalket hus 1½ gade fra Plaza Independencia markerer stedet, hvor en
række alvorlige mænd underskrev deklarationen den
9. juli 1816 som forsagede den spanske konge. Deres portrætter pryder væggene og et “sound and light
show” genopliver denne vigtige begivenhed. Byen har
en række bygninger fra 16- og 17- hundredetallet,
hvoraf man bør bemærke katedralen og San Francisco
kirken, der begge ligger ud til Plaza Independencia.
Den vigtigste afgrøde i området er sukker og i en
af byens seværdigheder Casa de Obispo Colombres
beliggende i hjerte af den store 9 de Julio Park, har
man bevaret den første primitive “tapiche” - sukkermølle; Et monument over ”post-løsrivelses industrien”.

Tafí del Valle
Subtropisk vegetation og frugtbart jord var grundlaget for en selvstændig indiansk kultur, hvor kartofler
og lamaer udgjorde livsgrundlaget. Dette var også
bevæggrund nok for de mere velbeslåede dele af
befolkningen fra Tucumán, der byggede huse for
at slippe væk fra varmen og fugtigheden om sommeren i byen. Dalen mistede sin betydning i forrige
århundrede, indtil en ny vej til området gav mulighed
for at bringe varer til markedet og turister til området.

Quilmes ruinerne
Dette var en gammel indiansk bebyggelse der til-hørte
Quilmes Indianerne, som udgjorde en del af Calchaquies kulturen i Santa María dalen. Komplekset ligger
på østsiden af Sierra del Quilmes, hvor hovedbosættelsen fandtes omkring et naturligt amfiteater. Den
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centrale del af byen var beskyttet af et fort på begge
sider, og et kig fra luften vil afsløre de usædvanligt tykke
husvægge på to-tre meter, hvilket understreger deres
betydning som værn mod fjender. Husenes tage var
båret af stammer fra kaktus med flettede grene tilsmurt
i mudder. Det menes, at byen i sine velmagtsdage gav
husrum til op mod 5000 indbyggere.

findes mange industrialiserede vingårde og andre,
der stadig producerer vin efter de gamle forskrifter. Cafayate tiltrækker også mange kunsthåndværkere. Byens kirke er en af de få jordskælvsikre
religiøse bygninger med fem midterskibe. Andre interessante steder er kunsthåndværksmarkedet på
torvet, vinmuseet samt det arkæologiske museum.

Cachi

Salta

Efter et besøg i Cachi er det uundgåeligt, at dit
hjerte vil banke for byen – byen er fortryllende; støttet op af de snedækkede Andesbjerge og omgivet
af højtbeliggende vinmarker, der producerer vin I
verdensklasse.
Cachi, der blev grundlagt af jesuitterne, ligger i
smukke omgivelser i Calchaquies dalene. Centralt i
byen ligger en kirke fra midten af det 18. århundrede
samt et arkæologisk museum med mumier og fascinerende begravelsesurner. I det hele taget er Cachi
en interessant by med hvidkalkede huse, brosten og
spændende turistattraktioner i området.

Med en atmosfære som i det sydlige Spanien er Salta
den koloniale perle i Argentina, hvor den spanske
indflydelse er bedst bevaret. Hvidkalkede vægge,
røde tegltage, udskårne døre, kunstfærdigt smedede
gitre foran vinduerne og blomsterfyldte patioer. Med
et snært af elegance og rødder dybt plantet i landets historie finder man de store huse, der ånder af
fortidens velmagt.
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. Da minerne i Bolivia var tømte
mistede byen langsomt sin betydning og først med
jernbanens ankomst kom der igen gang i området,
hvor sukker nu fik stor betydning.
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.
Skal man fremhæve et par af de bedste eksempler på

Molinos
Molinos er den rene idyl med en samling af markante koloniale bygninger og smukke soltørrede
murstenshuse omgivet af blomstrende mesquite
træer, der står på de vindblæste bakker. Atmosfæren er om muligt endnu mere afslappet end i den
nærliggende by Cachi.

Cafayate
I Cafayate produceres vin, og mange vinmarker
ligger kun 3 blokke fra det centrale torv i byen. Der

er smalle og brostensbelagte og husene er bygget i
traditionel stil af mudder hentet ved den nærliggende
flod. El Cabildo bliver her virkelig brugt til rådhus. Dets
klokketårn er berømt ud over landets grænser for den
menneskestore figur af San Francisco Solano, der
to gange i døgnet ved midnat og til middag kommer
frem for at velsigne byens befolkning.

Tren a las nubes

koloniale bygninger, bør man besøge Iglesia Matriz
kirken bygget mellem 1855 – 1878 og Cabildo - det
gamle rådhus som er det karakteristiske hvide hus
på plazaen, der med sine buegange giver den karakter. Huset er i dag ramme om to museer. 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.

Larmadalen
Dette er en af de mest attraktive regioner omkring Salta. På vejen mod syd passerer man Río las Conchas
med dens formidable klippeformationer, ”El Sapo, El
Fraile & El Obelisco” (frøen, munken, og obelisken).
Cafayate står i vinens og kunsthåndværkets tegn.
Med områdets tørre, varme og solrige klima er stedet
ideelt for dyrkningen af vindruer til vinproduktion. Flere
af landets største vinhuse har vingårde i Cafayate
området. Dette er et populært turistområde, uden
dog at være overrendt.

Jujuy
San Salvador de Jujuy er i modsætning til Salta på én
gang mere moderne og mere indiansk. Kun få byg-

ninger i det centrale Jujuy omkring Plaza Belgrano
vidner om byens koloniale fortid. Det er først og fremmest landskabet og landsbyerne langs Quebrada de
Humahuaca (Humahuaca slugten), der trækker de
besøgende til området. Kommer man til byen bør
man besøge Katedralen, der kan dateres tilbage til
1763. Den erstattede en tidligere, som blev ødelagt
af Calchaquí indianere. En af dets uforlignelige attraktioner er dens spanske barokke prædikestol, bygget og lamineret i guld. Uden for kirken under dens
skyggende kolonnade ved en af sideindgangene har
lokale indianere og driftige unge mennesker, fundet
plads til et lille kunsthåndværkermarked.

Toget til skyerne er et af områdets monumentale bygningsværker og en kæmpe ingeniørpræstation. Turen
begynder i 1187 meters højde i Salta og ender ved
La Polvarilla viadukten godt 214 km væk.
På denne tur har jernbanen passeret ikke mindre
end 21 broer, 21 tunneler, 13 viadukter, 2 zigzag hvor
toget må bakke ind på et sidespor for at komme videre
op samt 2 spiraler, hvor toget kører ind under sig selv.
Turens højeste punkt er 4220 meter - en stigning på
godt 2 km. Højdepunktet er La Polvarilla viadukten,
der med sine 224 meters længde og 63 meters højde
får passagererne på toget til at føle, at de svæver i
luften. Kun et lille tyndt rækværk vidner om at man
befinder sig på en bro, men så skal man blot læne
sig ud af vinduet og se ned. Indianere med mørke og
vejrbidte ansigter kommer op til toget, hvor de tilbyder
kunsthåndværk fremstillet af de sparsomme materialer, som ”Punaen” (højlandet) tilbyder. Det er strikkede
trøjer lavet af lamauld samt karakteristiske mineraler
fra området. Toget kører kun hver lørdag i perioden
marts til november og er ren luksus i forhold til, hvad
man kunne forvente sig. Her finder man turistguider,
intern video, telefon, læger, bar og restaurant. Turen
tager godt 15 timer.

Humahuaca-slugten
Små landsbyer der har bevaret deres særpræg i
det skiftende landskab udgør vejen gennem dalen.
Landsbyen Purmamarca har dybe spanske koloniale
rødder. Byen er grundlagt omkring torvet med kirken
og El Cabildo – byens rådhus, der her er lille men typisk. Plazaen fyldes ofte af kunsthåndværkere, der
med deres tilstedeværelse er med til at skabe den
atmosfære der bevarer byens charme. Den vigtigste
attraktion er dog ikke landsbyen men ”De Syv Farvers
Bakke”, der som en regnbue af sten spreder sig ud
over klippen bag byen. Stedet er bedst at betragte ved
aftenstide når farverne står klarest. Fra det indianske
fort i Tilcara har man en god udsigt over Humahuaca
slugten. Byen rummer et par museer og den har tiltrukket mange kunsthåndværkere.
Humahuaca landsbyen er dalens største attraktion.
Det er en traditionel landsby grundlagt for 400 år siden beliggende ned mod Rio Grande. Byens gader
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Kør-selv i det nordlige Argentina

Kør-selv gennem Argentina i ejen lejet bil. Kør ud i det blå og oplev smukke koloniale
byer og kontrastfyldte landskaber.
Turen fra Cachi til Cafayate
I forlader Cachi, hvor udkanten af byen stadig er prydet af gamle vingårde. Det næste landskab, I støder
på, er den golde ørken med de skulpturelt formede
kaktusser og de udtørrede træer. De mest frodige
egne er ryddet for at give plads til vinmarkerne, som
kunstvandes med den sparsomme mængde vand,
der kommer fra de omkringliggende bjerge og flyder
mod bunden af Colchachidalen.
Vejen er grusbelagt, og i den tørre periode rejser
der sig en søjle af støv bag bilen. I krydser gennem
landskabet og pludselig åbner udsigten sig mod et af
turens højdepunkter: byen Molinos, der ligger på den
anden side af floden. Kirketårnet og en række hvide,
lave huse skærer gennem det smukke landskab.
Vi anbefaler, at I gør et stop i Molinos og spiser frokost
på den gamle kro. Her kan I også besøge kirken og
det lille etnografiske museum, der fortæller om dalen
og om Molinos, som har fået sit navn efter møllerne,
der malede kornet fra dalen. I forlader Molinos og
fortsætter gennem et barsk landskab og den smalle
dal ved Quebrada de Fletcher, der klemmer sig sammen omkring vejen. Godt 28 kilometer før Cafayate,
når I asfalten igen, og vejen prydes atter af vinmarker.

Turen fra Cafayate til Salta
Turen fra Cafayate til Salta er asfalteret og slynger
sig smukt gennem landskabet. Først gennem vinmarkerne, og når de tynder ud klemmer bjergene
sig sammen omkring vejen og klipperne farves i alle
nuancer af rødt. I befinder jer nu i Las Conchas Gorge, der på mange måder er Grand Canyons ukendte
fætter. Landskabet åbner sig igen på den sidste del
af turen mod Salta, og man passerer gennem et frodigt landskab.

Turen fra Salta til Cachi
I forlader Salta by og kører mod Cerrillos, El Carril,
Pulares. Snart kører I ind i Quebrada de Escoipe i
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begyndelsen af Calchaquíes dalene. Her lægger man
især mærke til den røde jord og grønne vegetation,
som står i kontrast til den dybblå himmel. Vi anbefaler en gåtur op ad den snoede bjergvej til Cuesta del
Obispo, hvor der venter jer en imponerende panoramaudsigt. I fortsætter ad Tin Tin vejen, der er kendt
for sin bemærkelsesværdige optiske illusion midt på
vejen. Langs vejen ligger Los Cardones nationalparken

med hundreder af kaktusser kaldet cardones. Længere fremme ser I Nevado of Cachi, et 6.270 meter
højt bjerg med evig sne på toppen. Endelig når man til
byen Cachi, der i sin tid blev grundlagt af jesuitterne.

Vandfaldet Cataratas del Iguazú

Missiones
Man kender stedet fra Hollywood filmen "The Mission"
med Robert De Niro som slavejægeren, der foretager
bodshandling at bestige de store vandfald Iguazú
I det nordvestlige Argentina løber Iguazúfloden
sammen med Paranáfloden, og danner en naturlig
grænse til Brasilien og Paraguay.
Området er kendt under navnet Mesopotamien
ligesom assyrernes gamle land, der også var omgivet af floder.
Landskaberne forbløffer til stadighed den besøgende med deres farver og udtryk lige fra de rullende
bakker ved Entre Rios, de våde marsklandskaber
ved Corrientes, til de røde bakker ved Missiones.
Det subtropiske klima bliver modereret af vindene
fra Atlanten, den store regnmængde og den frodige
vegetation. Hertil kommer et varieret dyreliv, der er
med til at gøre denne del af Argentina til den mest
tryllebindende oplevelse.
Det er her, man finder det mest spektakulære vandfald i verden, ”Cataratas del Iguazú”, der med sine 275
fald over en strækning på 3 km og en højde på op til
70 meter falder ned i en grøn slugt på grænsen mellem Brasilien og Argentina. På Guarani betyder Iguazú
”Det store vand”. Det meste af faldene findes på den
Argentinske side, hvor de danner en naturlig grænse til
Brasilien gennem Garganta del Diablo, Djævlens gab.
Faldene er omgivet af den tætte tropiske regnskov,
hjemsted for mindre pattedyr og mere end 400 forskellige arter fugle og mange farverige sommerfugle.
Dette område er en af verdens mest storslåede naturattraktioner og besøges af tusinder af turister hvert år.
Ved Missiones finder vi et andet af områdets store attraktioner, Jesuit ruinerne San Ignacio bygget i 1700 tallet af jesuitermunke. Efter deres fordrivelse fra hvad eftertiden har beskrevet som
paradis eller flirt med kommunismen, opslugte

junglen deres bygningsværker frem til 1897, hvor
de blev genopdaget for i dag at være deklareret
et mindesmærke for menneskeheden af UNESCO.

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. Snyd ikke
dig selv for hele eventyret - en oplevelse, der sætter sig fast for altid og gør dig ydmyg overfor naturen. Her ryster jorden under dig, og du fornemmer
menneskets lidenhed. Hverken ord eller fotos yder
faldene respekt nok!

Iberá marsklandet, et fugtigt område på over 700.000
hektar kendt som fiskernes paradis, er en sand edens
have af dyreliv. På Guarani betyder Iberá ”Det skinnende vand”, en beskrivelse der passer perfekt på, hvad
den besøgende kan opleve i dette område. Sumpen og
lagunerne giver et perfekt levested for yacares, aber,
hjorte, capivara og over 400 arter af fugle. Området er
meget vådt og flere steder kan kun besøge med kano.

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, et
af verdens 3 store vandfald, der er både større, bredere og mere vandfyldt end de to andre.
ARG E NTIN A
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Gennem Misiones
Turen fra Puerto Iguazú mod Posadas følger Paranáflodens løb gennem et frodigt landskab. Området er et vigtigt landbrugsområde, hvor den typiske
produktion er Yerba Mate, den bitre te, som argentinerne nyder konstant
Efter jesuitternes indvandring og fordrivelse kom
andre folkeslag fra hele verden til området og slog
sig ned. Vi finder grupper af skandinaver, russere, og
ikke mindst tyske immigranter, der specielt præger
området omkring Eldorado, hvor byggestilen trods det
forholdsmæssige flade landskab og varmen henleder
en på tyroler-tanker.

Missionerne
Man kender stedet takket være Hollywoods skildring i filmen ”The Mission” med Robert Di Nero
som slavejægeren, der vender om fra sit tidligere
liv ved i en bodshandling at bestige de store vandfald Iguazú. Han sluttede sig senere til Jesuitternes
projekt med at kolonisere Guaraní indianerne, som
viste sig at være i besiddelse af sans for kunst, etik
og musik. Den spanske trone forlangte Jesuitterne
udvist da deres form for beskyttelse af de indfødte
ikke levnede mulighed for at bruge indianerne som
slaver. Krigen kom, indianerne tabte og deres byer
sank igen hen i glemsel.
Filmen er måske ikke helt tro mod det virkelige hændelsesforløb og det samlede politiske billede af historien, men tilbage står at vi i dag kan nyde ruinerne
af Guaraní indianernes smukke bygningsværker i
Argentina og Paraguay.
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San Ignacio mini
Argentinas mest berømte Jesuitmission er San Ignacio Miní, der er beliggende godt 50 km uden for
Posadas i retningen mod Iguazú vandfaldene. Byen
er lige som sine 30 søsterbyer grundlagt efter det
samme princip med en bred avenida, der fører op til
den centrale plads hvor omkring vi finder byens vigtigste bygninger – kirken, præsternes huse, skolen
og byens kontorer for kunsthåndværk. Da San Ignacio Miní var på sit højeste omkring år 1733 rummede
den formentlig omkring 4000-5000 indbyggere. Den
var beboet frem til 1817, hvor den blev beordret nedbrændt af en diktator fra Paraguay. Den omgivende
jungle opslugte byen for siden at blive genopdaget i
1897 og endelig restaureret i 1943. Byen er velbevaret
med vægge op til 10 meters højde.
Den besøgende ved ruinerne får et godt indtryk at
kirken og enkelte af de røde sandstensportale
med deres udskårne basrelieffer står som flotte monumenter over indianernes dygtighed. San Ignacios arkitektur kan henføres til stilen der er kendt
under Guaraní barok. Designet kan formentlig
henføres til en italiensk jesuitermunk og arkitekt.
San Ignacio Miní kan besøges som en dagsudflugt
fra Iguazú vandfaldene.

Posadas
Posadas er hovedstaden i provinsen Misiones. Byen
ligger godt 330 km fra Puerto Iguazú. Den ligger ned
til Paranáfloden, centrum for det område hvor vi i dag

finder ruinerne af Jesuitter munkenes og Guaraní
indianernes gamle kunstfærdige byer.
Posadas er en relativ moderne by med en smuk central
plaza dækket med træer. I byen findes kun få levn fra
fortiden. Er man i byen, bør man dog se museet for
religiøs kunst der huser fund fra Jesuitter missionerne,
heriblandt skulpturer fra de store Jesuitter missioner.
Skal man nævne et af de mere underlige museer, så
har Argentinas nationaldrik mate sit eget museum i
byen. Ud over turisme kommer provinsens vigtigste
indtægter fra produktionen af mate, der ikke alene
drikkes i Argentina men også i de omkringliggende
lande. Posadas er forbundet med dens søsterby
Encarnación i Paraguay via en moderne hængebro
over Paranáfloden.

Iguazú
Det er her, man finder det mest spektakulære
vandfald i verden, ”Cataratas del Iguazú.”
Mere end vandfald
Selve byen Puerto Iguazú ligger 18 km fra vandfaldet
og er en typisk grænseby med mange mennesker
på gennemrejse. Ikke særlig spændende og i dag
næsten gået i stå. Der går bybusser til og fra vandfaldene dagen igennem, ligesom man herfra kan nå
over til både den brasilianske side af faldene og til
byen Ciudad del Este i Paraguay. Denne er meget
populær blandt brasilianerne og argentinerne, fordi
man her kan købe toldfrie varer, især billig elektronik
fra Sydøstasien. Transfer fra den internationale lufthavn ved Cataratas de Iguazú til vandfaldene tager
ca. 50 minutter.
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. Vandfaldene
betragtes fra en sti, der løber langs med faldene til
bunden, hvor en lift kører op til niveau, hvorfra bussen returnerer til byen eller til hotellet.

Den argentinske side
Man ankommer først til besøgscentret, hvis bygninger rummer store paneler der fortæller om den vigtige biodiversitet omkring vandfaldene og den fugtige
subtropiske regnskov der omgiver dem.

For at komme til gangbroerne, hvorfra der er et
pragtfuldt udsyn over faldene, stiger man ombord i
et gasdrevet tog. Første stop er de øvre fald, hvorfra
man bevæger sig fra den ene åndeløst smukke udsigt til den anden.

Iberá marsklandet, et fugtigt område på over 700.000 hektar kendt
som fiskernes paradis, er en sand
edens have af dyreliv. På Guarani
betyder Iberá ”Det skinnende vand”
Herfra kan man prøve udflugten Macuco. Man sætter
sig først op i en jeep, der bringeren til bådpladsen et
godt stykke neden for floden. Her stiger man ombord i
en stor gummibåd, der sejler helt op under vandfaldet,
idet man bliver sat af neden for San Martin Vandfaldet.
Ad trapperne bestiges faldene inden man igen når
tilbage til udgangspunktet.

Yacutinga lodge
Yacutinga Lodge er en kærkommen lejlighed til at fordybe
sig i nationalparken, der omgiver et af verdens største naturvidundere, Foz do Iguaçu og samtidig stifte bekendtskab
med den subtropiske jungle - et ophold der på mange måder kan erstatte den lange tur til Amazonas.
Yacutinga Lodge og Wildlife & Nature Reserve ligger i
Iguazu Nationalpark i det nordøstlige hjørne af Argentina
på grænsen til Brasilien - en region med store floder og
frodig grøn jungle. Reservatet er på 570 hektar og er en
del af en 270.000 hektar beskyttet regnskov delt mellem
Argentina og Brasilien og kendt som »den grønne korridor«. I den subtropiske regnskov er der identificeret over
2000 forskellige plante- samt 4000 dyrearter.

Næste stop er Djævlens Gab, hvor man står af toget og bevæger sig ud over faldene og de 1100
meter frem til et kig direkte ned i de frådende vandmasser, lukt ned i gabet af djævlens malstrøm
hvor 1700 m3 vand i sekundet buldrer ned i dybet.
En larmede helikopter ses ofte over vandfaldet og
fristelsen til at opleve faldene fra oven er stor, men
nyd udsigten fra et postkort og lad dyrelivet og miljøet i fred. På den argentinske side respekteres dette.

Den brasilianske side
Her ankommer man også til et stort besøgscenter,
der ligger ved indgangen til parken. Herfra foregår
transporten i specialbusser til faldene og gangbroerne,
der tager den besøgende på en tur på ca. 1 km ud
over de enestående vandmasser. Fra enden af gangbroerne er der endnu et frygtindgydende møde med
Djævlens Gab, men nu fra en anden vinkel. I forhold
til den argentinske side får man et større overblik over
de samlede fald fra denne side.

Et rigtigt jungleeventyr
junglens trætoppe. Lodgen består af 10 separate,
rustikke bygninger kaldet »sommerfugle«. Hver
»sommerfugl« består af 4 suiter med veranda og
eget badeværelse med varmt vand. Om vinteren
opvarmes værelserne af en hyggelig kamin.

have en skadelig indvirkning på naturen er forbudt.
Lodgen indsamler truede planter, som kombineres
med et avlsprogram, hvor man forsøger at genudsætte dyr og planter, der er naturlige for området.
På lodgen bruges naturligt drikkevand fra egen brønd
og solopvarmet badevand. Vandet i swimmingpoolen
er regnvand, der bliver indsamlet fra taget og renset i naturlige filtre ligesom spildevandet også gør.
Maden er naturligvis dyrket økologisk, frugterne
er fra junglen, mælk og æg er produceret på lodgen og resten kommer fra lokale landmænd i området. Ja, der er virkelig tænkt på økologien.

Højt til loftet med en speciel atmosfære
Yacutinga Lodge er bygget af store sten og træ, der er
samlet i området fra naturligt fældede træer. Lodgen følger
landskabet og er bygget i harmoni med den omgivende
jungle. Hovedbygningen skal opleves. Her er højt til loftet
og en speciel atmosfære. Går man fra hovedbygningen
ned ad den brede trætrappe, kommer man til en have,
hvorfra de selv-guidede ture udgår på en »cat-trail«, der
er en gangbro i trætopshøjde. Herfra kan man observere

Jagt forbudt
Yacutinga er i sandhed bygget med øje for bevarelse af naturen med et minimum »impact«. Her er
kun ansat lokal arbejdskraft, og herved uddannes
den lokale befolkning i naturbevarelse, samtidig
med det giver brød på bordet i en ellers fattig egn
af Argentina. Al jagt og andre aktiviteter, der kunne
ARG E NTIN A
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Iberá Marsken
Området med dets uforglemmelige landskaber er som skabt
til adventure- turisme

På Guarani betyder Iberá ”Det skinnende vand”. Dette
er Sydamerikas 2. største vådområde efter Pantanal.
Den store variation af træer er uendelig, men det er dog
vandplanterne der er de mest fremherskende og som
giver landskabet karakter. Heriblandt findes Irupé, en
smuk blomst og symbolet på marsken. Den er samtidig
føde for capivara, en form for odder og verdens største

Irupé lodge

gnaver. Området med dets uforglemmelige landskaber er som skabt til adventure- turisme: På safari med
kano, til hest og på gåben ind i området indhylles den
besøgende af stedets mystik og magi. Turen i området
tager ofte udgangspunkt i en af de lokale haciendaer,
hvorfra turene udgår i jagten på stedet uforlignelige
dyreliv. Her møder man store krokodiller, kæmpe fisk

og mange fugle.
De mest regnfulde måneder er marts, april og september hvor området breder sig ud i de omkringliggende
landskaber. De mere end 1 million hektar marskland
udgøres af laguner, marsk og sumpe og der er i alt 7
større laguner og 43 mindre.

Oplev marskens skønhed

Irupé Lodge har otte værelser og en familiesuite med plads til fem personer
I udkanten af landsbyen Colonia Carlos Pellegrino
ligger Irupé Lodge, opkaldt efter en sjælden vandplante i vådlandet. Irupé Lodge har otte værelser og
en familiesuite med plads til fem personer, alle rummelige og indrettet med en rustik og samtidig moderne arkitektur, der passer til de naturlige omgivelser.
Alle værelserne nyder god af udsigten til Iberá søen.
De fire standardværelser har vinduer ud mod Iberá
søen, air condition, varme, loftsvifte, hårtørrer og
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biologisk nedbrydelige amenities. Værelserne er beliggende i hovedbygningen med direkte adgang til
pejsestuen med wifi, biblioteket og den udendørs
veranda, hvor udsigten også kan nydes. De fire superior værelser har derudover en mindre opholdsstue,
minibar, sikkerhedsboks, badekar og balkon ud mod
søen. Superior værelserne er beliggende i separate
huse omgivet af vegetationen, men med panoramiske
vinduer til Iberá søen.

Lodgen har desuden en udendørs pool nær søen og
parken der er på 1,5 hektar, hvor fugle nyder frugttræerne og søen.
En træbro forbinder hovedbygningen med søen, hvor
man ofte kan spotte kapivarfamilier, der leger og alligatorer der solbader.

Patagonien

At sige man ville tage til
Patagonien var som at sige,
at man længtes efter
Timbuktu.

Man kan mene at Patagonien ikke behøver nogen
introduktion. Dette vilde og isolerede landområde er
gennem tiderne blevet en del af enhver „lænestolseventyrers” drøm. At sige man ville tage til Patagonien var som at sige, at man længtes efter Timbuktu.
Patagonien fylder ikke mindre end ca. 1/3 af Argen-

tina. Her findes åbne landskaber så langt øjet rækker,
her findes nogle af den sydlige hemisfæres højeste
bjerge, fossile skove og kystlinjer, der fik Darwin til
at forske, og her findes indtil flere gletsjere, der er
blandt de smukkeste i verden.
Hertil kommer et dyreliv med store pattedyr til lands

og i vandet for slet ikke at tale om legenderne, der
ikke kun tilhører forhistorisk tid men også rækker til
konger og sagnomspundne figurer som Butch Cassidy og Sundance Kid.
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Patagonien Atlantic
Forunderlige pattedyr og havfugle halvvejs mellem fantasi
og virkelighed flokkes om den barske patagoniske kyst
Pingviner, hvaler, sæler og søløver
Langs Atlanterhavskysten i det nordlige Patagonien
finder vi Peninsula Valdés, et magisk sted hvor den
sydlige rethval hvertcccc år mellem maj og november
kommer til kysterne ved Nuevo- og San José golferne for at føde. Forunderlige pattedyr og havfugle
halvvejs mellem fantasi og virkelighed flokkes om
den barske patagoniske kyst for at komplementere
deres livscyklus. Kolonier af sæler leger på småøer
og sandbanker.
På Peninsula Valdés finder vi den eneste koloni af
søelefanter i verden. 180 km længere mod syd, ved
Punta Tombo, støder vi igen på en rekord.
Her finder vi verdens største koloni af Magellanpingviner uden for Antarktis. Over 1 mil. pingviner
kommer her mellem september og marts sammen
med tre forskellige arter af skarve, rhea (sydamerikansk struds), guanacos (lamaer), sæler og den patagonisk hare. Det er dog ikke kun dyrene, der gør
dette område til et specielt sted. Ikke langt fra Trelew
finder vi byen Gaiman, en walisisk koloni bygget i det
forrige århundrede. Dette er et stykke Wales med te
og kager blandt et folk, som har lyst til at dele deres
traditioner med de besøgende. Dette er i sandhed
en forunderlig verden.

Trelew
Hovedindfaldsvejen til Peninsula Valdés. Lufthavnen
har forbindelse til både Buenos Aires og til Ildlandet
mod syd.

Gaiman
16 km fra Trelew ved bredden af Chubut-floden er
Gaiman en af hovedattraktionerne i området. Med
dens huse og kirker i walisisk stil fra 1900 tallet besidder stedet en egen charme, som befolkningen
hjælper på vej med te og kager fra “moderlandet”.

Punta Tombo
120 km syd for Trelew finder vi Punta Tombo, verdens største koloni af Magellan pingviner. Her kom-
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mer pingvinerne mellem september og marts for at
føde deres unger.

Puerto Madryn
67 kilometer nord for Trelew ligger Puerto Madryn,
en havneby i det sydlige Argentina og områdets
vigtigste turistby. Byen ligger ved Golfo Nuevobugten og er kendt for sine smukke strande. Desuden bærer byen stadig præg af dens grundlæggere, som emigrerede fra Wales.
Fra Puerto Madryn udgår ture (fra juni til december) til det berømte naturområde på Valdés-halvøen. Her kan man blandt andet se større pingvinflokke og komme helt tæt på havets giganter,
hvalerne, der kommer her for at føde.

Peninsula Valdés
Kystens største halvø lænket til fastlandet af en smal
landtange omgivet af Golfo Nuevo og Golfo San José.
På halvøen finder vi kolonier af søløver, søelefanter,
hvalrosser, imponerende dyr tilhørende de tunge
drenge blandt pattedyrene.

Puerto Piramides
Dette er den eneste by (landsby) på Peninsula Valdés
halvøen. Den er ikke særlig stor, faktisk kun 4 blokke.
Engang var den udskibningshavn for salteksporten
fra området, i dag en stille rolig turistby og udgangs-

punkt for hvalsafari ture, der afgår herfra i perioden
april til december.
Om dagen er stranden fyldt af af endagsturister, men
når de er taget tilbage til Puerto Madryn, så er det
straks en anden og mere intim oplevelse. Har man
besluttet sig for at blive i byen, så har man stranden
for sig selv om aftenen og vil man på hvalsafari, så
kan det anbefales, at man gør det om eftermiddagen
og tidligt på aftenen. Fra byen kan der deslige arrangeres ture i havkajakker, og er man til sandboarding,
så kan dette også lade sig gøre.

Comodora Rivadavia
Kendt som oliebyen. Efter krigen i Sydafrika kom de
første sydafrikanere til byen, og i deres søgen efter
vand fandt man olie i stedet. De lagde grunden til
mange store estancias (gårde) i området og den dag
i dag ejes de af efterkommere efter de første indvandrere, der stadig taler afrikaans.
Byen er udgangspunkt for ture til Sarmiento, hvor man
finder en “forstenet skov” hvis stammer er over 65 mil.
år gamle og op til 30 meter høje og 2 meter tykke.

Patagonien og Andesbjergene
Los Glaciares National Park er kun begyndelsen på en
række steder, man må besøge på vej mod Tierra del Fuego,
ildlandet, og verdens sydligste by Ushuaia

i Lago Argentino. UNESCO har deklareret dette som
en del af vores naturhistoriske menneskearv.
Lago Argentina og Lago Viedma´s forunderlige turkise vand tager deres farve efter de mineraler og sedimenter, som gletsjerne fører med sig, når de kælver
store stykker is dannet af sammenpresset sne der
falder oppe på Andesbjergene. Gletsjere er her nok
af og hver med deres egen kendetegnende skønhed.

El Chaltén
Stille fortryllende skove som er over tusinde år
gamle, flyder tyst ud i de skjulte søer. Fra toppen
af nogle af verdens smukkeste bjerge manifesterer
naturen sig i granittoppe og ismarker, hvis tunger i
form af bræer ender i søer af lige så stor skønhed.
Los Glaciares National Park er kun begyndelsen på en
lang række steder, man må besøge på vej mod Tierra
del Fuego (ildlandet) og verdens sydligste by Ushuaia.

El Calafate
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 gletsjerne eller for at
krydse grænsen til Chile og et andet vidunder i området, Torres del Paine Nationalpark.

Los Glaciares Nationalpark
Parken med dens særprægede flora og fauna er en af
Argentinas største og siges at være en af de virkelig
uberørte steder, der er tilbage på det sydlige kontinent.
Fra Patagoniens ismarker flyder flere gletsjere ned

I hjertet af austral-patagoniens bjergkæde og ved
foden af det mytiske bjerg Fitz Roy finder man El
Chaltén, un lille turistlandsby i den nordlige del af
nationalparken Los Glaciares.
Bag de kolossale granitbjergvægge som dominerer landskabet finder man den berømte Campo de
Hielo Patagonia Sur, den vigtigste kontinale ismasse
på vores planet næstefter Antarktis. Herfra udgår
de store gletsjere som for eksempel Perito Moreno.
Bjerget Monte Fitzroy også kaldet Monte Chalchén
er 3405 meter højt.
Man finder en lang række muligheder for aktiviteter
og sport her i området. Der er trekking i alle sværhedsgrader, hesteridning, camping, fotoekskursioner,
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Fra Patagoniens ismarker flyder
flere gletsjere ned i Lago Argentino.
UNESCO har deklareret dette som
en del af vores naturhistoriske menneskearv.

kan nyde udsigten til bjergene samt Argentino-søen i
Los Glaciares nationalparken. Der er deusden en isbar,
hvor man kan nyde en iskold drink med gletsjer is i.
Fra turist informationen i El Calafate kører der shuttle
busser ud til museet beliggende ca. 6 km. fra El
Calafate centrum

bjergbestigning og kurser i dette, fugleobservation,
fiskeri eller ophold på en estancia, den argentinske
farm.

Minitrekking på Perito Moreno gletsjeren
Udflugten starter med busafgang fra hotellet, hvorfra
turen går 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 fotografere og guiderne vil
fortælle om naturfænomenerne.

Petito Moreno gletsjeren
Gletsjeren er en af de få stadig tiltagende gletsjere
i verden og samtidig en af de nemmeste at komme
tæt på. Fra toppen af Andesbjergenes evige snekappe flyder den 60 meter høje og 4 km bredde frosne
flod af is mod Canal de los Témpanos (Isbjergskanalen) og Magallan 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 sønderrivende
larm bryder sammen i et inferno af smeltevand og
isblokke. Denne livscyklus syntes dog afbrudt siden
1987, hvor dette skete sidst.
Kun 78 km fra El Calafate har man et pragtfuldt udsyn over Perito Moreno fra Magellan Halvøen. Fra en
række stier og plateauer har man et pragtfuld udsyn
over gletsjeren og man kan i sikker afstand nyde synet
af isblokke så store som huse kælve fra bræen. Der
findes 2 campingpladser tæt ved gletsjeren, ligesom
et enkelt hotel der dog forudsætter at man bor der
minimum i en uge.

nu er rig mulighed for at lade sig imponere over omgivelsernes storslåethed. Stilheden brydes af smæld
fra isen der indimellem brækker af og dumper ned i
fjorden. Dette er den største af de kontinentale gletcjere på det sydlige kontinent med sine ikke mindre
end 595 km2. På returrejsen stoppes der ved Onelli
bugten, hvorfra man på en gåtur gennem skoven på
1/2 km når en sø af samme navn. Herfra kan nydes
ikke mindre en 3 gletsjere: Assiz, Onelli og Bolado.
Turen tager ca. 8 timer.

Upsala gletsjeren

Gletsjer-musset

Gletsjeren besøges på en bådtur der starter fra Puerto
Bandera ca. 50 km fra El Calafate. Der sejles mod
nord ad de mange forgreninger af Lago Argentino for
at komme til Upsala Gletsjeren, den største af dem
alle. Både er ikke det eneste som sejler på søen.
Undervejs møder man mystiske isbjerge i smukke
farver varierende fra brillant hvid til dyb blå og turkis,
der skubbet af vinden sejler mod den brede del af
søen. Båden stopper 600 m fra gletsjeren, hvor der

Gletsjer museet i El Calafate åbnede i 2011 og er det
første af sin slags i Argentina. Udvendigt minder bygningens design om en gletsjer og der er tænkt på miljøet i dets opførsel. Indenfor vil man lære om gletsjerne
i Los Glaciares nationalparken samt i Chile og deres
udvikling, påvirkning og fremtidsudsigter. Museet har
flere informative sale samt en 3D biograf, hvormed hele
familien vil opnå viden om disse naturfænomener. Desuden er der en souvenir shop samt en bar, hvor man

Omkring 6 km før gletsjeren går man ombord i
båden Tehuelche for at sejle ca. 30 minutter tværs
over Brazo Rico. Her begynder kronen på værket,
en smuk gåtur på ca. 3 timer over isen, efter en kort
instruktion af guiderne. Man får et flot panorama udsyn over gletsjeren og efter turen over is går vi tilbage
gennem skoven, hvorefter der bliver sat en times tid
af til at nyde sin medbragte frokost. Der ankommes
til El Calafate sent på eftermiddagen.

Estancia Alice
En dejlig, personlig modtagelse venter vores gæster
i restauranten, der byder på lækkert hjemmelavet
brød, kager, marmelade og te eller kaffe. Eventyret
starter ved den gamle fåreklipningsstald, hvor vandreturen begynder ad stier der leder til ”Laguna de los
Pajaros” - fuglelagunen - og søen ”Lago Argentino”.
Ekspeditionen til vores naturreservat inkluderer synet
af over 40 trækfuglearter, der besøger stedet fra begyndelsen af foråret og ofte bygger rede i reservatet
ved lagunen. Turen fortsætter til en gammel indiansk
teltplads, hvor arkæologer fra universitetet i La Plata
har udgravet og studeret deres kultur.
Det er muligt at se Kelpie hunde drive fåreflokken
fra deres græsning til stalden, hvor klipningen af dem
foregår. Turen slutter med en fremragende patagonisk
grill-middag med lammekød, friske salater og hjemmelavet dessert på den hyggelige restaurant med
den fantastiske udsigt over søen og Andesbjergene.

u
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Tierra del Fuego
Tierra del Fuego er befolket af missionærer, guldgravere
og skibbrudne i deres forsøg på at krydse Kap Horn og endelig er der de oprindelige beboere, indianerene

Presidio y carcel de residentes
Dette var et frygtet fængsel frem til 1947. Det har huset
farlige kriminelle sammen med politiske fanger. Dette
var et af livsgrundlagene for byen, idet fangerne hjalp
i skovene og vagterne på fængslet boede i byen. En
del af fængslet er stadig bevaret intakt.

Panoramaudsigt
Fra toppen af bakken har man en fantastisk udsigt
ned over byen.

Attraktioner ved Ushuaia:
Tierra del Fuego Nationalpark
Denne åbner sig kun 5 km uden for Ushuaia. Dette er
bestemt ikke isdækket ørken men derimod et frugtbart land rigt på blomster, planter og fugle der med
de skiftende årstider iklæder sig forskellige dragter.
Hovedattraktionen er bestemt sommeren, der dækker landskabet med blomster. På gode dage kan
man se kondorer blandt de 200 forskellige fugle der
holder til i parken.

Toget til verdens ende

Tierra del Fuego på kontinentets absolut sydligste
del, mellem Magellan Strædet og Kap Horn, er befolket af missionærer, guldgravere og skibbrudne fra
de mange skibe, der har lidt en krank skæbne i deres
forsøg på at krydse Kap Horn og endelig indianere
hvis land dette engang var. Efterkommere af disse
mennesker befolker dette legendernes land.

et mildt klima pga. det nærliggende hav. Om vinteren
er det de mange skisportssteder der trækker mens
sommeren byder på naturoplevelser i de mange nationalparker. Endelig skal man ikke glemme stedets
status som et “Tax Free” område, der lokker med
billig spiritus, tobak, elektronik mm.

Ushuaia

Museet ved verdens ende

Byen der er kendt som verdens sydligste by er beliggende ud til Beagle Kanalen med ryggen til Andesbjergene. Byen er en stille by, domineret af træhuse i

Her kan man få et indblik i den nyere lokalhistorie
ligesom man kan stifte bekendtskab med den oprindelige indianske befolkning.

I dag kun åbent for turister som vil nyde det specielle
landskab med 15 km i timen og en række panoramiske stop. Tidligere var togets eneste passagerer
straffefanger fra Ushuaias berygtede fængsel, der
brugte jernbanen til og fra arbejde på savmøllen. I
1947 lukkede banen sammen med fængslet. Med
plads til 36 passagerer, kører dette lille tog trukket
af den oprindelige dampmaskine.

Beagle kanalen
Vogter af vinde og skibsforlis. Kortere bådudflugter
på kanalen kan foretages fra Ushuaia for at få en fornemmelse af det stormomsuste vand. Man passerer
Lapataia og Ensenada bugterne samt Redonda og
Estorba øerne, gennem Beagle kanalen, helt frem til
Pajaros og Lobos øerne.

Falklandsøerne
Langt flere pingviner end mennesker

Disse øer, der ligger 500 km øst for den Patagoniske
kyst, forekommer måske ikke umiddelbart som selve
paradiset, men for eventyr-turister som elsker at udforske jomfruelige områder med masser af uspoleret
dyreliv er det netop, hvad det er.
Langt flere pingviner end mennesker, næsten 500.000
par i forhold til indbyggertallet af mennesker på 2967,
samt masser af andre immigrerende fugle og pattedyr, har gjort Falklandsøerne til et attraktivt turistmål
for dem
søger det usædvanlige og uafhængige.
34
A RG Eder
NT I NA

Trods den lille befolkning har øerne haft en turbulent
historie, hvor diskussioner om landet og kampe har
fundet sted siden 1766. I dag påberåber Argentina sig
ejerskabet over øerne, som de kalder Islas Malvinas,
og arbejder på at få FN til at indføre både engelske og
spanske navne. De to største og mest beboede øer af
de 200 øer er East Falkland og West Falkland. Hovedstaden Stanley ligger på den østlige ligesom den internationale lufthavn. Der er fire andre lufthavne på andre
øer, hvoraf nogle kun er indenfor rækkevidde med fly.

Den mest populære grund til at besøge stedet er det
smukke landskab og dyrelivet. Beskyttelse af miljøet
bliver vægtet meget højt. Det er især fugle livet og
havdyrene, der trækker – for eksempel er der 4 pingvin
arter, 4 sæl-arter, albatrosser, høge, falke, gæs, ænder, delfiner samt mange flere dyr, hvoraf nogle kun
findes i dette område. Vi kan tilbyde en spændende
tur på 8 dage rundt på øerne med guide.

ANTARKTIS

Antarktis

Verdens mest oversete kontinent
Beliggende kun 500 km syd for Tierra del
Fuego starter Antarktis, verdens mest oversete kontinent. Dette siges at være et af
de smukkeste steder i verden med den intense hvide ørken, der smelter sammen
med den blå himmel, det ravgule lys og de
røde morgener.
De første mennesker som udforskede
området var jægere på jagt efter de sæler,
som det næsten lykkedes dem at udrydde.
Siden kom ekspeditionerne og kapløbet
om Sydpolen, men gennem de seneste år
er det nu ikke kun videnskabsfolk der har
mulighed for at besøge området.
Sommeren igennem afgår der forskellige ekspeditioner og krydstogtsskibe fra
Argentina alene med det formål at besøge
området.

Fra midt oktober indtil tidlig marts er det muligt at nå
Den Arktiske Halvø med krydstogtsskib
Fælleseje
Argentina ejer et lagkagestykke af sydpolen, men
ejer dog ikke det hele. Gennem traktater har “verden” udlagt kontinentet til forskning til fælles gavn
for menneskeheden. Mange nationer, inkl. USA, Storbritannien, Argentina, Chile, Kina, Brasilien, Rusland
og Peru har opsat videnskabelige baser. De fleste
findes på Syd Shetland beliggende på vestsiden af
den Antarktiske halvø. De største af dem er som små
landsbyer med skole, kirke, posthus og landingsbaner. De mindste med ned til kun et par mand bliver
lukket ned om vinteren. Ved kysten er klimaet relativt
mildt med en gennemsnitstemperatur på -5 grader.

Krydstogt
Fra midt oktober indtil tidlig marts er det muligt at nå
Den Arktiske Halvø med krydstogtsskib. Størstedelen
af disse starter fra den Argentinske havn Ushuaia i
Tierra del Fuego. Når sommeren går på hæld og den
korte sæson på halvøen slutter, indhylles området
igen i en tilstand af nedkølet tomhed.

Russiske krydstogtskibe
I dag findes der ingen restriktioner for besøgende på
Antarktis, og de besøgenes antal har været stigende
siden 1992 hvor de første russiske isforstærkede
krydstogtskibe fra Murmansk blev introduceret. De
russiske skibe og deres besætning har års erfaring
fra isfyldte farvande.

sikkerhed ved landgang og omkring gummibådene
der benyttes ved landgang. Ingen mad eller drikke er
tilladt på land og her gælder virkelig sloganet: “Tag
kun fotografier og efterlad kun fodspor”.

Beskrivelse af krydstogtet
Et typisk krydstogt fra Argentina bruger 2 dage for at
krydse Drake Passagen for at nå den Arktiske halvø
eller Syd Shetland. Her vil man ligge i læ og havet er
forholdsmæssigt roligt. Herfra har besætningen et
nøje planlagt program at følge, der naturligvis tager
hensyn til andre skibe i området. Turene involverer en
række landgange med gummibåde. Enkelte af landgangene foregår på øer der er så små, at de mellem
10-14 passagerer får en til at føle, at man står som
sild i en tønde. Enkelte landgange varer 5 min. og
andre op til 3 timer. Når man først er gået i land vil
der hele tiden være både, der sejler de passagerer
der har fået nok tilbage til krydstogtskibene. Ikke alle
udflugter fra skibet betyder at man går i land. Nogle
gange glider man ind og ud mellem isbjergene eller
blot undgår en landgang, fordi bølgerne går for højt.
Det er ikke altid det går efter planen i et område af
verden hvor vejret, havet og isen på få øjeblikke kan
få billedet til at skifte og få vidtrækkende konsekvenser for de efterfølgende dage.

Endelig vil størrelsen på skibet også have betydning.
Dette er ikke et krydstogt i den kendte stil. Natteliv
og smoking er erstattet af eksperter, der holder foredrag med overskrifter såsom ”Den Sydlige Halvkugles søfugle” eller ”Historien om Antarktis opdagelse”.
Påklædningen er til vinter i Skandinavien, idet temperaturen ligger omkring frysepunktet om dagen. Det
synes dog ofte koldere på grund af vinden. Medbring
derfor det varme undertøj de store trøjer og ikke
mindst vindjakker.
De første isbjerge sejler gerne forbi allerede om eftermiddagen på andendagen i Drake Strædet. Nogle
er flade istoppe, andre er som en triumfbue eller af
form som en 90 meter høj svane. Turen går endnu længere mod syd gennem de snævre stræder og kanaler
ved Neumeyer og Lemaire, der adskiller hovedlandet
fra Syd Shetland. Man ser nu hvaler, stolte pingviner,
Leopard og Weddell sæler og de store stormsvaler.
Kysterne er enkelte steder sorte, hvilket bevidner om
fortidens vulkanaktivitet på Deception-øen, hvor man
kan tage sig en svømmetur i de varme kilder eller besøge hvalstationen, der nu er halvt begravet i aske.
På returrejsen passerer enkelte af skibene South
Georgia, der rejser sig af det Arktiske hav. Engang
hjemsted for hvalfangere, nu kun beboet af store
mængder af pingviner og søløver.

Bekymringer for miljøet
For de besøgende betød flere skibe nye muligheder
og faldende priser. Heldigvis har foreløbige undersøgelser også vist, at turismens tilstedeværelse indtil
nu ikke har haft nogen bevislig effekt på miljøet. Besætningen har dog været medvirkende til dette, idet
alle passagerer bliver grundigt sat ind i hvordan man
skal og hvordan man ikke skal møde stedets flora og
fauna. Hertil kommer alle de specielle forhold omkring
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Eksperter i eventyr

