
8/11 17 

Danmark-Buenes Aires 

I flyver fra hhv. Aalborg, Billund og 

København med KLM via Amsterdam. 

Vores danske guide er med fra Ålborg. 

 

9/11 17 

Buenos Aires 

Der er ankomst til hovedstaden i 

Argentina om morgenen 

Efter udlevering af bagage, er der 

transfer til vores hotel, som ligger i 

Buenos Aires centrum.  

Hotel: 3* hotel i centrum 

 

10/11 17 

Buenos Aires 
Efter morgenmaden går det på 

byrundtur med vores danske guide 

samt en lokalguide.  

I besøger de mest kendte steder. La 

Boca – det farverige arbejderkvarter, 

den store kirkegård med bl.a. Eviata 
Perons grav.   

Eftermiddagen er på egen hånd.   

Om aftenen besøges et ”rigtigt” 

argentinsk tango show. 

Hotel: 3* hotel i centrum 

 

11/11 17 
Buenos Aires 

Efter morgenmaden går det på 

Hhldagstur til Tigre flodens delta.  

I bydelen Tigre skiftes vejene ud med 

kanaler, hvor der sejles gennem dette 
flotte område.  

Turen tilbage til byen foregår med 

tog. 

Hotel: 3* hotel i centrum 

 

12/11 17 

Buenos Aires 

Efter morgenmaden er der intet 

programsat den sidste dag i den 

spændende by. 

Hotel: 3* hotel i centrum 
 

13/11 17 

Buenos Aires – Den danske 

Pampa/Tandil 

Tidligt om morgen går det med bus til 

Tandil, hvor I er fremme over middag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter indkvarteringen på hotellet er 

der byrundtur med besøg på museet 

for Hans Fugl – den første dansker på 

pampaen.  

Hotel: 3* hotel i Tandil 

 

14/11 17 

Den danske Pampa -  Tres Arroyas 

Turen går mod Tres Arroyas.  

Der er besøg i Den Danske Kirke og 
kirkegård.  

Der er kaffebord på Det Danske 

Plejehjem.  

Derefter går mod El Dorrego til Asado 

(grillaften) med tango dans sammen 

med lokale danske.  

Hotel: 3* hotel i El Dorrego 

 

15/11 17 

Mod Iguazu 

Efter morgenmaden, er der bus fra 

Dorrego til Bahia Blanca og derfra 

med fly til Buenos Aires og videre til 
Iguazu, hvor vi har 3 overnatninger. 

Hotel: 3* hotel i Iguazu 

 

15/11 17 

Iguazu 
Straks efter morgenmaden starter 

eventyret.  

 

I dag skal vi se de store vandfald fra 

den Argentinske side – det er her man 

kommer tættest på vandfaldene. 

Hotel: 3* hotel i Iguazu 

 

16/11 17 

Iguazu 
I dag skal vi se vandfaldene fra den 

brasilianske side. Her har man mere 

det store overblik. 

Hotel: 3* hotel i Iguazu 

 

17/11 17 

Iguazu – Rio de Janeiro 

Efter morgenmaden kører vi til 

lufthavnen, hvor vi tager fly til Rio de 

Janeiro.  

Her er transfer til hotellet 

Hotel: 3* hotel i Rio 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

18/11 17 

Rio de Janeiro – Corcovado og 

Tijuca Forrest 

Dagen byder på en formiddag tur til 

Corcovado bjerget med den berømte 

Kristus statue, som for nylig er kåret 

som et af den moderne verdens syv 

vidundere. 

Herfra går det til Tijuca skoven som er 

den største byskov i verden.  

 

Undervejs kommer I forbi de berømte 

strande, Copacabana og Ipanema. 

Hotel: 3* hotel i Rio 

 

19/11 17 

Rio de Janeiro – Sukkertoppen og 

Santa Teresa 

Tur til Sukkertoppen, som er en stor 

granitklippe, hvorfra der er en 

fantastisk udsigt over Rio`s skyline.  

Herefter skal I opleve det klassiske 

Rio i bydelen Santa Teresa. Her kan 

man stadig se spor efter den 

portugisiske kolonitid. 

Hotel: 3* hotel i Rio 

20/11 17 
Hjemrejse 

Efter morgenmaden er dagen på egen 

hånd. 

Først på eftermiddagen går det til 

lufthavnen hvor turen går hjem mod 
Danmark. 

21/11 17 

Hjemme 

Efter et skift i Amsterdam er i løbet af 

formiddagen hjemme i København, 

Billund eller Ålborg efter en helt 
fantastisk tur. 

 

Der tages forbehold for ændringer i 

programmet 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

ARGENTINA OG BRASILIEN MED DANSK GUIDE 

 


