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U R UG UAY

U

ruguay er et lille land i latinamerikansk målestok, hvilket kun øger muligheden for at
få det fulde udbytte af alle Uruguays skønne destinationer. Uruguay er et dejligt rejseland, hvad
enten man er til byliv, strandliv eller det fredsommelig liv på landet. Du kan slappe af langs den
flotte kyst, lægge kræfter i det daglige arbejde
på en landejendom, observere fugle- og dyrelivet
i kystlaguner eller deltage i verdens længstvarende karneval. Landet er opkaldt efter Uruguay
floden, der på den vestlige side danner grænsen
mod Argentina og mod vest er landet flankeret
af den store nabo Brasilien. Det sydlige Uruguay
åbner sig op ud mod Rio de la Plata floden og Atlanterhavet, som til sammen danner en 500 km
lang kyststrækning bestående af lækre strande,
sandklitter, kystbyer samt marine liv.

Uruguays 3,5 mio. indbyggere bebor et
område, der er mere end fire gange så stort
som Danmark. Knap halvdelen af befolkningen
bor i den smukt beliggende hovedstad, Montevideo. Man behøver dog ikke rejse langt væk
fra kystområderne, for at opleve de bakkede og
frodige landskaber med vin, oste og kvægproduktion. Estancia’erne er de perfekte steder at
få at indblik i livet på landet, den flotte natur
og den berømte gaucho kultur. Uanset hvor
man befinder sig i Uruguay, så vil man møde en
meget åbensindet befolkning, der med stolthed tager imod og viser deres smukke land
frem.
Jesper Hannibal
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INDHOLD

Introduktion til Uruguay
Uruguay er ofte den lidt oversete lillesøster til Argentina og Brasilien, men landet
er fortryllende afslappet og imødekommende. De landlige gårde byder indenfor
med vandreture og især rideture, mens der dyrkes gode vine og oste. Skal der ske
lidt, så tager man til metropolen Montevideo med verdens længstvarende karneval
eller shopper og fester i Punta del Este. Ellers kan man slappe af på de mange
strande i vores vintermåneder. Afstandene er korte, så det er let at kombinere naturen med bylivet.

Side 4-5

Hovedstaden Montevideo
Montevideo ligger ud til Rio de la Plata floden med kystpromenade og moderne
hoteller. Dykker man ned i den gamle bydel vil man opleve historiske bygninger,
det gamle marked med grill restauranter, Uafhængighedspladsen og tango
musik om aftenen. Omkring Montevideo finder man flere gode vingårde, som
bestemt er et besøg værd, når man er i det stolte vinland, Uruguay.

Side 6-7

Vestlige Uruguay; Colonia og omegn
Colonia er en charmerende perle af en by, beliggende ud til floden med lave
pastelfarvede huse. Forlader man Colonia, vil man opleve at have landet for sig
selv, da landskabet strækker sig milevidt, brudt til tider af gårde eller små landsbyer. Vin og ost producerer de på landet, landskabet kan udforskes til hest og
nordpå er der Gaucho festival.

Side 8-9

Vin og oste i Uruguay
Man kan ikke sige Uruguay uden at nævne nationaldruen Tannat. Så tag med ud
på landet og besøg de mange vingårde, lær om fremstillingen, druerne og smag på
de dejlige vine. Derudover har de tidlige italienske og tyske immigranter også etableret en god oste produktion på landet, så smagsløgene keder sig ikke i Uruguay.

Side 10-11

Østlige Uruguay; gårdene og strandene
Det østlige Uruguay byder på gode natur-oplevelser med særprægede palmer,
et rigt fugleliv i indsøer og dejlige gårde med mulighed for vandring i nationalparken Quebrada de los Cuervos. Men derudover så er det østlige Uruguay mest
kendt for sine strande, fra de hippe i Punta del Este til de afslappede ved Capo
Polonio og omegn. Dyp tæerne i havet og oplev en ny side af Uruguay.

Side 12-15

U R U G UAY
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URUGUAY
- Stemningsfyldt & Sofistikeret

Gaucho'en er blevet et nationalt symbol i Uruguay. Selve navnet ’gaucho’
stammer fra sproget Guaraní og betyder forældreløs eller vagabond.
Spaniernes ankomst til Uruguay
Uruguay blev opdaget i 1516 af Spanien og vandt sin selvstændighed knap tre hundrede år senere i 1826. Landets ideelle placering for
transport til søs betød, at både portugisere og spaniere kæmpede
om kontrollen over visse områder i landet. Uruguay oplevede en stor
bølge af europæisk migration i starten af det 19. århundrede, hvilket
har betydet at 90 % af landets befolkning er af europæisk afstamning, mens 10 % er af afrikansk afstamning eller mulatter. Uruguay
har en særlig kulturel identitet, der adskiller sig fra de fleste andre
latinamerikanske lande, hvor tidligere indflydelse og traditioner har
fusioneret. Indianske levn, forter og skibsvrag fra kolonitiden samt
den legendariske gaucho kultur er blevet kombineret med en rig arkitektonisk kulturarv.
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Overnat på landet omgivet af vinmarker

Gaucho traditioner og gaucho festivaller finder man i Uruguay

Alsidige Uruguay

Gaucho Kulturen

Indenfor Uruguays grænser kan man opleve det meste med kulturelle
og historiske byer, smarte sommerstrande, vådland, bakker, oprindelig skov, palmelunde, sten- og sandstrande, floder, kystlaguner,
åbne græsstepper samt savanne. Den alsidige fauna er hjemsted for
en mangfoldig diversitet af mere end 400 fuglearter og vildtliv, såsom
den udrydningstruede kapivar, pampas dådyr, skildpadder, søløver
og hvaler. Hertil kommer de mange kvæg, får og heste, som græsser på pampas’en og som klart overgår antallet af Uruguayere. Det
er værd at tage ind i landet og opleve dagligdagen på landets indre
græsstepper. Klimaet er varmt tempereret og den sydlige placering
på kontinentet gør, at der er et subtropisk og fugtigt klima med nedbør fordelt ligeligt henover året. Om sommeren, ligger gennemsnitstemperaturen på 23-35°C og om vinteren mellem 5-15°C.

I forgangne tider var gaucho'en en mand med fortræffelige ridefærdigheder, som foretrak det ensomme liv på pampas’en, hvor han
levede af omgivelserne, opsporede forsvundet kvæg for landherrerne, som han til tider også tilbød beskyttelse. Sidenhen udviklede
gaucho kulturen sig og nomadelivet sluttede dermed. Gauchoen
bosatte sig i nærheden af de store kvægfarme, hvor han dog fortsat
arbejdede med det han kendte bedst, nemlig kvæg og heste. Gaucho'en er blevet lig med symbolet på en macho mand, da han opfattes som modig, med æren i behold og med en længsel efter frihed.
Derudover blev gaucho'ens status udbredt igennem de historier, der
blev fortalt om ham i Uruguayske noveller og sange. Gaucho'en er
genkendelige på sin tøjstil bestående af hat, poncho, bukser stoppet
ned i støvlerne og sølvkniven i bæltet. Da gaucho'en stadig levede
nomadelivet kunne han ikke opbevare kød og derfor blev de indfangede dyr fra pampas’en grillet over bål. Denne måde at tilberede kød
er blevet en af Uruguays nationalretter og på de fleste restauranter i
enhver Uruguaysk by er det muligt at få parrilla; alt slags kød grillet
over kul.

Uruguay tager imod sine besøgende og byder på oplevelser med en
alsidig flora og fauna, gaucho- og tango-traditioner, spansk og portugisisk kulturarv, traditionelle måltider bestående af rigelige mængder skaldyr og kød akkompagneret af fremragende vine, især Tannat
sorten, samt en usædvanlig venlig befolkning, der hilser velkommen.

Selv om gaucho kulturen er blevet en salgsvare til turister, så lever den
rigtige gaucho stadig og det er muligt at spotte ham ude på pampas’en
ridende i sadlen på hans bedste ven, hesten. I marts måned fejres
gaucho kulturen med en festival, Fiesta Patria Guacha, som byder på
rodeo, heste shows, folklore musik og masser af grillet kød. Gauchoer
fra det meste af Uruguay tager til den nordlige by Tacuarembo for at
deltage i festivalen klædt i deres traditionelle tøj. På festivalen deltager
desuden ca. 3.000 heste.

Uruguays østlige hjørne er berømt for sine strande - fra de afslappede til de berømte

U R U G UAY
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Montevideo
- Charmerende og stemningsfuld

Montevideos centrale plads med den gamle byport om aftenen

Montevideo kan nås med færge fra Buenos Aires på tre timer og der
er fly direkte fra Montevideo til Europa.
Hovedstaden Montevideo

Tango i Montevideo

Uruguays hovedstad er smukt beliggende ned til floden Rio de La
Plata. Dens beliggenhed kan føres tilbage til grundlæggelsen som
fæstning i 1726, hvor de spanske soldater bevogtede skibenes indsejling til Rio de la Plata floden. Da de stensatte fæstningsmure efterhånden faldt sammen begyndte Montevideo at antage det europæiske udseende, som kan opleves i dag. I Montevideo findes der en
afslappet og livsglad stemning blandt befolkningen og byen præges
af en konstant pulseren. Det er en hyggelig hovedstad med udstrakte
grønne områder, golf klubber, flotte parker, åbne pladser, mange
kulturelle attraktioner og en lang strandpromenade. Montevideo har
en usædvanlig og spændende moderne arkitektur, samt en charmerende gammel bydel.

Tag på en aftenudflugt i Montevideo, som står i tangoens navn.
Besøg nogle af de forskellige tanguerias i byen. Et af berømteste steder er Funfun, der var Carlos Gardels tilholdssted og hvor han til tider
optrådte.
Carlos Gardel blev født i Uruguay, og han er svær at komme udenom,
når snakken falder på tangoens gamle sangere. Oplev tango danserne med et glas vin i hånden og nyd musikken eller deltag selv i
dansen. Aftenen kan sluttes af på Abasto, der er et typisk marked
med mulighed for at danse milonga.

Fra Montevideo, strækker strandene sig mod øst så langt som til Carrasco, som er en af de mest fashionable forstæder. Husene er bygget i forskellige arkitektoniske stilarter med gader flankeret af træer.
I oplandet omkring Montevideo er der rig lejlighed for at komme ud
og besøge nogle af de mange vingårde, som på grund af klimaet
dyrker smagfulde vine. Den karakteristiske uruguayske Tannat druesort stammer oprindeligt fra Frankrig, men har tilpasset sig bedre til
klimaet og jordbunden i Uruguay, hvorved den er blevet nationaldruesorten i Uruguay.
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Udover tango, kan man også opleve Uruguays traditioner og musik.
hvor I vil høre rytmerne fra genrerne Candombe, Tango, Milonga og
traditionel folkemusik. El Milongon er stedet, hvor der danses med
sænkede lys, borde med stearinlys, hvor der serveres aftensmad
med et lokalt glas vin til. Derefter er der ofte shows, som fortæller om
landets historie gennem folklore musik og fører jer videre gennem
Candombe, den afrikansk-montevideoeske kultur og trommer, som
fortæller en historie. Der sluttes af med tango og milonga med live
orkester, der akkompagnerer danserne. Alle er velkomne til at danse
med mod slutningen.

Seværdigheder i Montevideo
Byporten og Sarandi gaden: Byporten er den tidligere indgangsport til det gamle centrum og Sarandi gågaden forbinder byporten og
Uafhængighedspladsen. Gaden summer af energi, når der afholdes
kunst- og håndværksmarked hver søndag og der er musik og teater
optrædener om eftermiddagen. Gågaden er fyldt med bog- og antikvitetsbutikker, gallerier, restauranter, cafeer og barer.
Joaquin Torres Garcia museet er beliggende på Sarandi gaden.
Plaza de la Constitución: Grundlovspladsen, hvorfra tidligere regeringer styrede landet. Metropolitana katedralen og regeringsbygningen Cabildo er placeret på hver sin side af pladsen, omkring hvilken man tydeligt ser bygningernes inspiration fra den franske Belle
Epoque. Montevideo oplevede i den periode opførelsen af store bygninger med fokus på elegance og luksus. Sidenhen har hovedstaden
oplevet flere indflydelser og forvandlet sig til en kosmopolitisk storby.
Mercado del Puerto: Havnens marked, som engang var Latinamerikas største, er bestemt et besøg værd! Smedejernsbygningen, der
huser markedet blev bygget i England i 1868 og minder om en gammel europæisk jernbanestation. Det er ikke længere kontinentets
største marked, men der er rigeligt med markedsstemning ved de
utallige rækker af boder og gode grill restauranter, som serverer masser af kød. Lørdag eftermiddag er det et livligt og farverigt sted at
besøge når byens kunstnere, kunsthåndværkere og gademusikanter
samler sig rundt om markedet.

Der er mange fine koloniale bygninger i Montevideo

Regeringspaladset: Den neoklassiske græske bygning med facade,
indervægge, kupler og søjler belagt med marmor er et imponerende
bygningsværk, som huser de to kamre for senatorer og parlamentets
medlemmer. Det tog næsten 30 år at færdiggøre projektet med tre
midterskibe og mange annekser, en overetage med bibliotek og kontorer samt en stor kælder. Det største midterskib består af to hvælvinger og majestætiske kupler.

Mercosur bygningen er et vartegn i Montevideo

Folk i Uruguay er passionerede omkring nationalsporten fodbold

Uruguay har et månedslangt karneval

Gå på antikmarked i Montevideo
U R U G UAY
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Vestlige Uruguay
- Charmerende landsbyer og rurale oplevelser

Colonias gamle huse er fint restaurerede og gør byen yderst charmerende

Colonia er smukt beliggende ved floden og en af Uruguays mest charmerende byer, som let kan kombineres med ophold på en vingård.
Colonia del Sacramento
Colonia blev grundlagt af portugiseren Manuel Lobo tilbage i
1680 med henblik på at smugle varer tværs over Rio de la Plata
floden til Buenos Aires. I 1762 erobrede spanierne den betydningsfulde by indtil skattereformer betød, at udenlandske varer
kunne fragtes direkte til den argentinske hovedstad. I en årrække
fortsatte Colonia med at være skiftevis under portugisisk og
spansk herredømme og byens udseende afspejler smukt de to
landes koloniale indflydelse. I 1995 kom Colonia på UNESCO’s
liste over Verdens Kulturarv.
Colonia har formået at bevare tidligere tiders fortryllelse med
huse bygget af ler, sten og teglsten i spansk og portugisisk stil.
Husene er blevet restaureret og malet i livlige farver, der minder
om det gamle Lissabon. Nu til dags gemmer der sig hyggelige
gæstgiverier og små hoteller bag de farverige mure. Byens åbne
plaza i den gamle bydel indbyder til at slappe af og blot suge
byens liv til sig over et godt måltid mad på en af de mange restauranter og udendørs cafeer. En nostalgisk atmosfære skabes af
byens brostensbelagte stræder med gadelygter placeret over hus
dørene og blomsterkasser i vinduerne. Det ensomme fyrtårn bygget af sten fra et kloster våger over flodens snoninger rundt om
den historiske bydel.
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Colonia er en perle, som tiltrækker alle slags besøgende og fortryller dem med sin charme. Byen har også flere strande, der er
værd at besøge på en solskinsdag. I omegnen af Colonia finder
man byer med et europæisk islæt, grundlagt af tyske og schweiziske immigranter, der er kendt for deres osteproduktion.

Seværdigheder i Colonia:
Historiske centrum & Real de San Carlos: Det historiske centrum blev grundlagt som en militær bastion og er nu kendt for
dens velbevarede arkitektoniske stilarter. En vandretur i det historiske centrum kan anbefales samt besøg ved Santa Teresa fortet.
Det er muligt at tage en bådtur op til Carmelo eller El Tigre, hvor
man kan besøge Real de San Carlos tyre-arenaen, den præsidentielle ranch San Juan de Anchorena eller de nærliggende vingårde.
Sukkenes gade: Calle de los Suspiros, er beliggende mellem
museer og ruiner af gamle vægge, som plejede at omkranse centrum. Den smalle pittoreske gade belagt med brosten er omgivet
af farverige og ler- og stenhuse, der kunne føre tankerne hen på
en eventyrskulisse. Det er en af de mest fotograferede og malede
gader i Uruguay.

Salto
I den nordøstlige del af landet er Salto beliggende i smukke
omgivelser ved den nordlige del af Uruguay-floden. Det er denne
flod, der skaber dette områdes smukke solnedgange, hvor eftermiddagens strålende skønhed forstærkes af farverne fra Saltos
udstrakte appelsin- og citronlunde. Salto blev grundlagt i 1837
og udgør en turistmæssig attraktiv og landbrugsmæssig produktiv region. I den stenrige undergrund er der forekomster af hård
basalt og agater samt utallige varme kilder, hvis vand er ideelt
til medicinsk og rekreativ anvendelse. Området omkring Salto er
kendt for sine termiske kilder og spa ophold, hvor der er fokus på
afslapning og selvforkælelse.

Estancia'er nær Colonia

Colonia fremviser mange levn fra fortidens storhedstid

Carmelo
Carmelo er en sød lille by og her er rig mulighed for at besøge
vingårde og smage på oste, opleve fine hvide sandstrande og
Sydamerikas eneste svingbro, der roteres manuelt, så bådene fra
marinaen kan passere igennem. Besøg det nationale monument,
La Calera de las Huerfanas, jesuit-ruiner hvor Uruguays første
vinstokke blev plantet.

Estancia Finca Piedra
Den 100 hektar store smukke estancia har egen bæk, store sten
og en kælen vind. Haciendaen rækker ind i de åndeløst smukke
Mahoma bjerge og byder på gastronomisk oplevelser (økologisk
fra egen gård) med vin fra egen fransk vingård. Her er jacuzzi,
pool og 12 store værelser, der giver en rigtig Uruguay oplevelse.
Opholdet byder på ture på hesteryg, mountain bike, hestevogn,
faldskærmsudspring, rodeo og gård aktiviteter. Men kan også
opleve et tango eller gaucho show. Estancia’en har desuden en
lille butik med typiske ting fra området.
Estancia La Vigna
Denne varme og eksklusive lille estancia er dedikeret til produktionen af fåre- og gedeoste. Stedet er en typisk blanding af oprindelig landejendom og et lille hotel. Der er fire værelser omkranset
af skønne landskaber med økologiske køkkenhaver og frugttræer. Der er god personlig service og hjemmelavede delikatesser i
restauranten, et galleri med mulighed for undervisning og en vin
butik med smagsprøver på produktionen. Landskabet og området kan opleves ved at deltage i det daglige arbejde på stedet,
fisketure eller udforske den omkringliggende fauna til fods, hest
og cykel.

Stranden i Colonia ned til floden Rio de la Plata

Estancia Finca Piedra

De gamle bil modeller pynter Colonias bybillede

Estancia La Vigna

U R U G UAY
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Oste & Vine i Uruguay
- Smag på Uruguays fristelser

Der findes flere vingårde, som også tilbyuder overnatningi Uruguay

Den franske Tannat druesort er blevet Uruguays nationaldrue og er for
Uruguay, hvad Malbec druesorten er for Argentina.
Uruguays vine og oste
Da forfædrene først ankom til dette område, sagde de ifølge
legenden, at de endelig havde fundet hvad de søgte, nemlig god
jord, et bakket landskab og et tilpas klima. De to ferskvandsfloder, Rio Uruguay og Rio Parana, har skabt et mikroklima ideelt til
vindyrkning. Druerne modnes ca. 20 dage tidligere end i andre
regioner på samme breddegrad grundet de kølige nætter og
varme dage.

Vingårde ved Colonia

Bodega Irurtia
Denne vingård er Uruguays største og er beliggende i Carmelo ca.
20 km fra Colonia. Gårdens bestyrere er hver især ansvarlig for
ca. 40 hektar vinmarker og bor i huse langs markerne med egne
frugthaver. Vingården selv er ret eklektisk med en stor cement
bygning med åbne rum til de almindelige vine og ståltanke. I kælderen produceres de mousserende vine efter traditionelle metoder og lagres på 350 franske og amerikanske egetønder. Bodega
Irurtia producer godt og vel 3 millioner liter vin, hvoraf 65 % er
mousserende vine.
Bodegas Cordano
Bodegas Cordano er et af de mindre men hyggelige vin steder
i regionen. Bodegas Cordano er anden generation af Cordano
familien beliggende i en ombygget butik med vinsmagning.
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Finca Narbona
Fantastisk vingård beliggende på Ruta 21 mellem byerne Carmelo
og Nueva Palmira langs Rio de la Plata floden.
Her produceres den superbe Tannat vin samt udsøgte oste, økologisk
frugt og friske grøntsager. Men Narbona er også et stykke historie
i sig selv at opleve. Juan de Narbona fra Buenos Aires forelskede
sig i stedet tilbage i 1732 og opbyggede en fantastisk farm, med
både vinkælder kapel, bageri, restaurant og meget mere. Man har
bevaret de gamle bygninger og følelsen af at rejse 200 år tilbage
i tiden mens man forkæles med moderne komfort. Hotellet har et
dejligt rustikt præg og tilbyder flere aktiviteter; Hesteridning, vandreture, fugleobservation, vin og oste samt udflugter i lokalområdet.
Bernardi & Zubizarreta
Bernardi er det perfekte sted at starte en rundtur på områdets
vingårde, da det er en af Uruguays første vingårde. Her kan man
lære om vinens historie i landet og udviklingen af druerne i det
smukke landskab.
Zubizarreta vingården, er også en af de ældre vingårde i området
med et jesuit kapel, som gav navn til en af de seneste vine, Vieja
Calera.

Vingårde ved Montevideo
Establecimento Juanico & Bouza
Establecimento Juanico er en historisk vingård fra 1830, som ligger 30 min. kørsel fra Montevideo. Den nyeste teknologi og de
gamle traditioner går hånd i hånd på denne vingård. Et besøge
indeholder ofte en rundtur i vinmarkerne, et besøg på vingården og de antikke stenbygninger samt de underjordiske kældre.
Besøgende kan nyde en frokost, få lejlighed til at smage udsøgte
vine og eventuelt købe et par flasker i vingårdens butik.
Bodega Bouza
Besøg Bodega Bouza, som ligger ved Melilla åens start i Montevideo provinsen. Bouza er en familieejet vingård, der blev startet
af kærlighed til og en passion for landskabet og dets produkter.
Bouza tror på, at arbejde i mindre skala producerer bedre resultater og er omhyggelig med at anvende dette på alle vinfremstillingens trin, fra plantning til det færdige produkt. Et besøg indeholder selvfølgelig smagsprøver fra deres sortiment af vine, som
kun kan købes fra deres private boutique.

Vinens historie i Uruguay
Tannat, Tannat, Tannat
Vinens oprindelseshistorie består af en
kombination af jesuit missioner, spanske
og italienske immigranter og en vinsort fra
Frankrig.
Uruguays vin-arv går tilbage til de første
spanske og italienske immigranter, som bragte vinstokke med fra Europa for ca. 250 år
siden. I det 18. århundrede slog jesuitterne
sig ned i det, der i dag kendes som Colonia
provinsen i Uruguay.
I 1741 byggede jesuitterne et kapel (La
Calera de las Huerfanas) sammen med Belen gården, som de administrerede med bl.a.
kvægdrift, frugttræer og vindyrkning. Efter
at jesuitterne blev smidt ud af landet af den
spanske krone, overtog Don Juan de San
Martín (faderen til Argentinas nationalhelt)
gården og dens 1500 vinstokke. Herfra blev
vinen født i Uruguay. Ikke langt fra hvor jesuitterne oprindeligt plantede de første vinstokke, finder man i dag Zubizarreta vingården.
I 1874, importerede en fransk-baskisk immigrant ved navn Harriague vinstokke fra
den obskure franske variant kaldet Tannat,
som indtil da kun var blevet dyrket i Madiran.
Den mørke intense rødvin med ekstrem tannisk natur kunne være så besk, at den skulle
ældes nogle år, før den blev drikkelig. Men
drikkelig blev den! Det siges at ordet Tannat
stammer fra ordet tannin, garvesyre.
På en rundvisning ser man både vinmarker og vinkældre
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Rurale østlige Uruguay
- Fredfyldte gårde i fortryllende omgivelser med masser af aktiviteter

Det østlige Uruguays landskaber

Treinta y Tres provinsen

Det østlige Uruguay er rigt på smuk natur såsom de 340 km
lange strande, sandklitter, skove og laguner, der strækker sig
nordøst for Montevideo op til den brasilianske grænse. Dette
område er en af Uruguays nationale skatte, rigt på varieret flora
og fauna. Nær den brasilianske grænse mellem de åbne landskaber og ubesøgte strande er bakketoppene flankeret af forladte forte og skibsvrag fra koloniherrernes kamp for kontrollen
over området.

Treinta y Tres provinsen er kendt for Quebrada de los Cuervos nationalparken, der er det sydligste sted med Atlanterhavsskov. Yerbal Chico strømmen gennemskærer de stenede
bjerge i den snævre kløft. Det er muligt at trekke i nationalparken, hvor nedstigningen ned igennem kløften byder på højere
luftfugtighed og tættere vegetation. I nationalparken er det
muligt at opleve 70 % af Uruguays oprindelige flora og over
100 fuglearter.

Lavalleja provinsen
Lavalleja provinsen er mest kendt for sit skønne kuperede
landskab med bakker, palmelunde, græssletter samt frodig
fauna, som gennemskæres af de krystalklare strømme. Salamanca grotten kan besøges hvis man følger en sti gennem palmelundene. Grotten kan udforskes med lommelygter og man
kan observere grottens indbyggere, flagermus.
Estancia i Lavelleja provinsen: Balcon del Abra
Vil man virkelig nyde det smukke landskab i Lavalleja provinsen, er det muligt at overnatte på et af de fire værelser på landejendommen Balcon del Abra, som ligger smukt. Det er muligt
at udforske området til fods, på hesteryg, cykel eller tage på
en fugletur. På estancia’en kan man efter en dag fyldt med
oplevelser nyde hjemmelavet mad bestående af alt godt fra
den økologiske køkkenhave og gode vine.
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Estancia i Treinta y Tres provinsen: Pinos de la Quebrada
Det er muligt at overnatte på denne ekstremt idylliske landejendom, hvorfra man kan nyde det 445 hektar store og smukke
landskab, ture til nationalparken og livet på en gård. Gården
ligger i nærheden af en lille flod, let bakkede områder, frodige
dale og en pinjeskov, som er hjemsted for flere dyre- og fuglearter. Området og nationalparken kan udforskes til fods, på
hesteryg, cykel eller i bil og det er muligt at fiske i Olimar floden. Inden døre er der 6 store værelser med eget bad, mulighed for at læse en bog foran pejsen, konkurrere i spillerummet
samt tage en dukkert i den udendørs pool.
Estancia ved Capo Polonio: Guardia del Monte
Guardia del Monte er beliggende nær den store Castillos
lagune. Landskabet omkring gården inkluderer desuden
smukke landskaber med vigtige lagune- og sumpøkosystemer
med et rigt fugleliv og oprindelige skove, hvor vigtige træsorter

kan opleves. Dette sted er en del af Humedales del Este vådområdet, som er erklæret for biosfærereservat. Det er muligt
at svømme, fisk og sejle i kano på lagunen. I den gamle hovedbygning fra år 1800 kan man opleve landlig komfort, en hyggelig patio med vinranker, hjemlig hygge ved ildstedet og venlig
betjening af ejeren Alicia.

Rocha Provinsen
Rocha provinsen byder på isolerede strande, vandrende sandklitter, palmelunde, skove, samt vådland og er kendetegnet
ved en usædvanlig naturbeskyttelse. Det kendte vådland,
Humedales del Este er klassificeret som et biosfærereservat
af UNESCO, Området består af næsten 2000 hektarer med
oversvømmede områder, sumpe, strandsøer, åer og bække,
som udgør et økosystem med blandt andet 400 fuglearter
såsom kolibrier, flamingoer, isfugle, fluesnappere og nandustrudser. Den største sorthalsede svanebestand på planeten
trækker til dette område, som også er stedet for den største
butiá palmelund i verden. De smukke palmetræer genspejler
sig i de udstrakte vandløb, der præger landskabet omkring
lagunerne Laguna de Castillos og Laguna Negra. I Rocha provinsen blomstrer økoturisme og landturisme i takt med den
rige flora og fauna. På kysterne ved Chuy er det muligt at finde
den største samling skibsvrag i Uruguay.

Ridetur i Rochas palmelunde er et must

vandreture i Qubrada de los Curvos nationalparken

Estancia i Rocha provinsen: El Charabón
Stedet er opkaldt efter en baby nandu struds og det er faktisk muligt at opleve to eksemplarer af arten, dog i en voksen
udgave. De ti værelser og stedet tilbyder komfort og ro i fantastiske omgivelser. Udsigten over det skønne landskab, den
lækre hjemmelavede mad i restauranten og de guidede ture
med ejeren gør det til et skønt sted at besøge. Det er muligt at
deltage i det daglige liv på ejendommen, tage på rideture eller
slappe af samt nyde omgivelserne og poolen.
Estancia i Rocha provinsen: VIK estancia
Denne landejendom er en af de mest eksklusive i Uruguay
beliggende ca. 20 km fra Punta del Este. Fokus er på kombinationen af exceptionelt design, god personlig service, miljøvenlige fremgangsmåder og en unik samling af international
samt nutidig uruguaysk kunst. Beliggende midt imellem det de
åbne græssletter og de dejlige strande, er der noget at finde
for enhver smag. Estancia'en er bygget i en traditionel spansk
kolonistil med hvide adobe-vægge og rødt tin- tag designet
af arkitekten Marcelo Daglio. Der er tolv suiter med en størrelse på mellem 500 og 900 m2. Hver suite er indrettet af en
Uruguaysk kunstner, som har designet kunst specielt til disse
suiter. Det er muligt at udforske landskabet på hesteryg, i bil
eller på cykel. Der er en stor swimming pool, hvorfra man kan
nyde det omgivende landskab. Der er en vinkælder, restaurant,
barbecue område, fitness, spa, pool, åbne gårdhaver og spilværelse med blandt andet bordtennis. Der er også muligt at
lære at spille polo på estancia Vik's egen polo bane.

Uruguay er et fladt land med højeste punkt omkring 600 m.

Man kan også slappe af på gårdene
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De østlige strande
- Om sommeren er det strandene, der trækker turister til landet

Uruguays strande

Uruguays østlige kystbyer bliver i deres sommermåneder forvandlet fra søvninge kunstneriske byer til strandbyer med noget
for alle. Der spejdes efter hvaler i Cabo Polonio, mens det er søløver og kendisser i Punta del Este. Surferne besøger Punta del
Diablo og La Paloma, ornitologer nyder godt at det rige fugleliv i
de mange kystlaguner, familier nyder stranden og vandet i Piriápolis, og de festglade strandløver tager til Punta del Este. Dette
område ligger slumrende hen det meste af året, for så at vågne op
til en utrolig sommeraktivitet mellem jul og karneval.

Punta del Este
Punta del Este er badebyen, som alle strømmer til i sommer
månederne for at nyde det pulserende strand- og natteliv. I
begyndelsen af det 19. århundrede var Punta del Este en ørkenregion, som kun blev besøgt af fiskere og sømænd. Nu til dags, er
denne kystby kendt som Sydamerikas Saint Tropez med smukke
strande, højhuse, marina med eksklusive yachter, flotte huse
beliggende ved stranden, Ralli museet, hoteller og smarte restauranter. Det er et Sydamerikas mest glamourøse resort steder og
det dyreste sted at besøge i Uruguay. Det er let at spotte internationale og latinamerikanske kendisser her.

De små fiskerlandsbyer med gode strande
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Punta del Este består af en halvø med strandene Mansa og
Brava, men byen har også opslugt steder som Punta Ballena og
Salonas.
Overfor den aflange halvø Punta del Este, ligger Isla de los Lobos
øen. Øen er det sydligste punkt i Uruguay, som tidligere var kendt
for de mange skibbrud indtil 1960, hvor fyrtårnet blev rejst. I dag
er hovedattraktionen, de tre søløvearter samt pelssælen, som
udgør Sydamerikas næststørste søløvekoloni.
En anden attraktion er Casapueblo, kreeret af kunstneren Carlos
Paez Vilaro. Det spektakulære hvide bygningskompleks består af
mange forskudte etager med altaner, som putter sig ind i bakkeskråningen med udsigt til havet. Det er både et hotel, et museum
og et galleri, men selve bygningen er en seværdighed i sig selv.

Punta del Diablo
Punta del Diablo har i de seneste år transformeret sig fra at være
en søvnig fiskerby til et af Uruguays primære udflugtssteder ved
kysten. Den smukke kystlinje er intakt og byen har bibeholdt
dens hyggelige atmosfære med fiskeri og kunsthåndværk, men
er samtidig blevet tilsat en knivspids liv og energi. Byen akkom-

Kom tæt på dyrelivet ved Uruguays kyster

La Barra kvarterets bugtende bro, er blevet et kendetegn i sig selv

moderer gæster på små hyggelige posada’er og i rustikke hytter,
da det ikke er her man finder 4* og 5* hoteller. Los Botes er den
mest traditionelle strand, hvorfra fiskerbådene sejler ind, for at
sælge deres fangst til turisterne. Om sommeren, kan man opleve
fiskerbådenes flyvende hale bestående af cirklende havmåger.
Rivero stranden er det perfekte sted at fange en god surf bølge,
besøge barerne langs strandens kurver og nyde smukke solnedgange. La Viuda stranden har gode bølger og er et populært valg
blandt ungdommen. Ikke langt fra stranden kan man opleve den
sorte lagune, som er hjemsted for mange fuglearter.

La Paloma
Fredsommelige La Paloma er beliggende på en lille halvø og er
mindre udviklet, billigere og mindre befolket af turister om sommeren end Punta del Este. Der er attraktive sandstrande, gode
surf muligheder samt meget af hvad man kan finde i Punta del
Este, på nær det travle natteliv. Om sommeren, er det stranden,
det tiltrækker de besøgende og det er ofte muligt at opleve gratis
koncerter på stranden i weekenden, hvormed strandstemningen
er hyggelig.

Valizas
Valizas er en lille fiskerlandsby, som tiltrækker kunstere og strandløver. Fra byen kan man vandre, køre eller ride til Capo Polonio.
Derudover kan man opleve fugle, laguner og rejefiskeri området.

Fascinerende Caspueblo er både museum, galleri og hotel

Cabo Polonio
Cabo Polonio ligger meget afsides og isoleret af omkransende sandklitter 10 km. fra hovedvejen, hvorved byen kun
kan nås til fods, på hesteryg eller i firhjulstrækker. Dette øger
kun fiskerbyens charme, som putter sig ind til sandklitterne.
Her kan man finde ro og nyde udsigten ud over havet. Fyrtårnet står på en stenet klippehalvø og sørger for en prægtig
udsigt hen over områdets sandklitter, ø formationer og søløve
kolonier. Cabo de Polonio er det primære observationssted
for marineliv, som afhængigt af sæsonen besøges af henholdvis søløver, pelssæler, hvaler, pingviner samt elefantsæler,
som boltrer sig i det blå hav.

La Pedrera
La Pedrera er en lille badeby smukt beliggende på et klippefremspring lige ned til stranden ved samme navn. Her er der mulighed
for at slappe af og nyde udsigten ud over havet, som om vinteren
og hen på foråret besøges af rethvaler. Dette er stedet for lange
gåture langs stranden, leje en hest og ride på stranden eller kaste
sig over de mange fiske-gourmet restauranter, der tilbyder alt
godt fra bugtens fiskerbanker, der er blandt de bedste i verden.
Surf mulighederne er optimale på Playa de Barco stranden og
stedet besøges ofte af kunstnere og børnefamilier, som nyder El
Desplayado strandens stille vand.

La Mano skulpturen er blevet et symbol på Punta del Esta
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