
med direkte såning hos de proff e landmænd. Men 
der er også landbrug, som satser på økologisk 
produk  on. Det kommer vi  l at se i Brasilien.

Brasilien er større end Australien, og derfor bliver 
det kun et lille udsnit af det store land, vi kan nå at 
se på studieturen. 
Vi starter i millionbyen Rio de Janeiro, som blandt 
andet byder på den verdensberømte strand Copa 
Cabana. Vi bliver indkvarteret på et hotel, der ligger 
lige ud  l den brede boulevard, der går langs hele 
stranden i den ende, som hedder Leme. Dagen e  er 
skal vi på heldags sightseeing i bus og opleve nogle 
af byens største seværdigheder - for eksempel Cristo 
Redentor, den meget berømte kristus-statue, som 
står på det 710 meter høje bjerg Corcovado, hvorfra 
vi kan se ud over den enorme by. E  er frokost på en 
historisk restaurant besøger vi om e  ermiddagen 

Studietur  l Brasilien og Argen  na 
18. november  l 1. december 2020

I samarbejde med Eff ek  vt Landbrug og kontakter 
i Sydamerika er der sammensat et spændende 
program med vægt på natur, planteavl og husdyr i 
Brasilien og Argen  na. Turen er således designet  l 
landmænd og deres ægtefæller/samlevere. 

Som rejseleder deltager  dligere chefredaktør 
Niels Damsgaard Hansen på hele turen. Han sørger 
sammen med de lokale guider for oversæ  else ved 
besøgene og er behjælpelig med råd og vejledning 
fra  lmelding  l studieturen slu  er.

For de to sydamerikanske lande gælder, at de er 
særdeles store e  er danske forhold. I markbruget 
er der meget stærk fokus på at hente høje 
udby  er med moderne dyrkningsteknikker og 
lave omkostninger. Det vil sige, at handelsgødning, 
planteværn og GM-afgrøder bliver brugt sammen 

Kort over ruten med fl y 
(tyk blå) og bus (tynd blå) 
i Brasilien og Arge  na



Sukkerbjerget, der også har en storslået udsigt over 
byen og dens strande.
Næste dag kører vi ud på landet mod nordvest. Det 
er en fl ot, naturskøn tur i det bakkede landskab med 
en helt anden type planter og træer, end vi kender 
hjemmefra.
Vi skal besøge den historiske Alliança Agroecologi-
cal farm – hvor der er opdræt af får, malkebøfl er og 
økologiske grønsager. I  dernes morgen var der en 
stor produk  on af kaff e på farmen, og vi ser nogle af 
de faciliteter, der blev brugt  l håndtering af kaff en.
Her får vi også frokost og kommer rundt på gården 
for at se nærmere på hvordan, der produceres.
E  er dagens spændende program går turen  lbage 
 l Rio de Janeiro for at spise a  ensmad.

Undervejs oversæ  er vores lokale guide  l engelsk, 
som også bliver oversat  l dansk.
Vi slu  er af med en formiddag  l fri disposi  on - 
for eksempel  l at bade på den skønne strand eller 
en gåtur i gaderne. Om e  ermiddagen kører vi  l 
lu  havnen og fl yver  l Foz do Iguazu. 
Næste dag starter vi med at besøge verdens 
næststørste vandkra  værk, det imponerende 
Itaipu. Dere  er oplever vi de storslåede vandfald fra 
den brasilianske side og får mulighed for at fl yve i 
helikopter (ikke inkluderet og kun, hvis vejret  llader 
det) for at opleve vandfaldene i fugleperspek  v.  Vi 

overna  er i Brasilien for sidste gang. 
Næste morgen kører vi østpå for at besøge et 
brasiliansk landbrug om formiddagen. E  er frokost 
krydser vi grænsen  l Argen  na og kører direkte  l 
hotellet. 
For at være forrest i køen kører vi dagen e  er 
 dligt  l den argen  nske na  onalpark, som er 

bevaret regnskov med gangbroer ud  l blandt andet 
Djævlens Gab - hvor vandfaldet starter. Når vi har 
set det og gået lidt langs vandfaldene, der strækker 
sig over cirka en kilometer, skal vi ud at sejle på 
fl oden i store gummibåde. Vi kommer på meget 
tæt hold af de imponerende vandfald. I båden 
kan man ikke undgå at blive ret våd. Men da det 
er højsommer, er det også meget varmt - og man 
tørrer hur  gt igen. E  er den gigan  ske oplevelse 
kører vi  lbage  l hotellet med svømmepøl, hvor vi 
kan få en dukkert før a  ensmaden.
Næste morgen starter busturen mod Buenos Aires, 
hovedstaden i Argen  na. Første stop er den meget 
store teplantage Las Marias, hvor vi skal høre om 
produk  onen af Mate, som de fl este argen  nere 
drikker fra morgen  l a  en. E  er det besøg kører vi 
i mange  mer sydpå for at nå  l byen Federacion. 
Der bliver en let a  ensmad, som indtages i bussen 
under kørslen. 
Næste morgen har vi ca. seks  mers kørsel, før vi 

Kort over ruten 
på dagsturen fra 
Rio de Janeiro



er fremme ved Tigre, hvor vi kommer på sejltur i 
deltaet med masser af beboede småøer og ingen 
biler. Derfra kører vi på sightseeing i Buenos Aires - 
blandt andet med oplevelse af Evita Perons gravsted 
og præsidentpaladset med mere. Om a  enen skal vi 
opleve et fejende fl ot tangoshow. 
E  er det kører vi ud på pampassen, hvor vi besøger 
fl ere landbrug med fl ere forskellige produk  oner 
som dyrkning af soja, majs, hvede og frø. Vi ser også 
en feedlot med opfedning af kvæg og besøger en 
mælkeproducent.
Vi har også en a  ale med det danske andelsselskab 
DLF, der er verdens største inden for frøavl, om et 
besøg hos dem og en frøavler nær Pergamino. 
Mange af de professionelle landmænd i Argen  na 
har meget store brug e  er danske forhold, men 
der fi ndes også mindre, eff ek  ve landbrug. Dog 
er det sådan, at fl ertallet af de mindre landbrug 
bor  orpagter deres jord på et-årige kontrakter. Det 
gør mange af de større også, og derfor bliver en 

temmelig stor andel af jorden i Argen  na drevet af 
maskinsta  oner med høj kapacitet. 
Udover alle de faglige besøg bliver der også  d 
 l at opleve fl ere af de turista  rak  oner og den 

storslåede natur, de to lande byder på. 
Skri  lig  lmelding helst på hjemmesiden www.
rejsogoplev.dk eller med  lmeldingsblanke  en 
bagerst i de  e program. Send blanke  en  l Niels 
Damsgaard Hansen på mail niels@rejsogoplev.dk

Indbetaling af depositum 15.000 kroner, der 
blandt andet dækker fl ybille  erne, skal ske 
senest 1. september 2020. De  e er også 
sidste frist for  lmelding. Tilmelding er først 
bindende e  er betaling af depositum. Se i øvrigt 
de nærmere be  ngelser for rejsen bagerst på 
 lmeldingsblanke  en. 

Kort om turen, som er inklusive følgende:
 14 dage inklusive ud- og hjemrejse
 Flyvning fra Billund/København  l Rio de Ja-

neiro. 
 Flyvning fra Rio  l Foz do Iguazu
 Flyvning fra Buenos Aires  l Billund/Køben-

havn (begrænset antal pladser fra Kbh.)
 11 a  ensmad inkl. tangoshow i Buenos Aires
 12 overnatninger på turistklasse hoteller
 11 frokoster (på restaurant eller sandwich/

madpakke i henhold  l programmet)
 Bus i Brasilien
 Bus i Argen  na
 Lokale guider, der enten snakker dansk eller 



engelsk, som here  er oversæ  es  l dansk af 
Niels Damsgaard Hansen

 Entré  l arrangementer nævnt i programmet
 Bådtur ved vandfaldene og Tigre deltaet

Prisen inkluderer ikke:
 Rejseforsikring (erhvervsrejseforsikring er 

nødvendig for alle, der har landbrug som 
erhverv - spørg om hvad du/I har brug for af 
forsikring)

 Transport  l og fra danske lu  havne
 Drikkevarer  l frokost og a  ensmad
 Drikkepenge undervejs

 Personlige udgi  er undervejs
Prisen ved mindst 25 deltagere er:

 29.995 kroner i delt dobbeltværelse
 34.750 i eneværelse (begrænset antal plad-

ser)
 Forudsætning for disse priser er de nuværen-

de valutakurser på de relevante valutaer

Yderligere oplysninger:
Hvis du er interesseret eller vil have yderligere 
oplysninger kontakt gerne Niels Damsgaard Hansen 
ved at skrive  l mail niels@rejsogoplev.dk eller ring 
51 41 71 58 



Det foreløbige program dag for dag 
- alle  der er lokale
Onsdag 18. november 
05.00 Check in Københavns Lu  havn
07.00 Afgang m BA 811 mod London 
08.10 Ankomst  l London Heathrow

ALLE skal huske at være ved gaten  l fl yet mod Rio 
de Janeiro senest kl. 10.20
11.20 Flyvning videre med BA 249 mod Rio de   
 Janeiro 
20.10  Ankomst  l Rio de Janeiro i Galeao A.C. Jo-  
 bim Intl. lu  havn
21.30 Transfer  l og indkvartering hotel Windsor   
 Leme i øst-enden af den berømte    
 Copa Cabana strand 

Torsdag 19. november 
Morgenmad på hotellet
Om formiddagen besøg med vores lokale 
guide på Corcovado bjerget. Cristo Redentor 
er navnet på den meget berømte kristus-
statue, som står på det 710 meter høje bjerg 
Corcovado, og som ser ud over den enorme 
by Rio de Janeiro.
Frokost i den berømte restaurant Confeitaria 
Colombo (drikkevarer ikke inkluderet)
E  ermiddagen bliver brugt  l guidet besøg på 
Sukkerbjerget, hvor der også er en fænome-
nal udsigt over den store by.
Ud på e  ermiddagen er vi  lbage ved hotellet 



 

med mulighed for at slappe lidt af eller gå på 
stranden.
Fra hotellet går vi  l en restaurant for at spise 
a  ensmad (drikkevarer ikke inkluderet)
E  er middagen tager vi  lbage  l hotel 
Windsor Leme

Fredag 20. november
Morgenmad på hotellet
Denne dag skal vi ud på landet vest for Rio de 
Janeiro. Det bliver en fl ot, naturskøn køretur 
i det bakkede landskab med en helt anden 
type planter og træer, end vi kender i vores 
noget køligere land.
Vi besøger Alliança Agroecological farm, hvor 
der er opdræt af får, bøfl er/kvæg og økologisk 
plantage.
Her får vi også en dejlig frokost med mere og 
kommer rundt på gården for at se nærmere 
på hvordan, der produceres.
E  er busturen hjemover mod Rio de Janeiro 
spiser vi a  ensmad på en restaurant (inklude-
ret uden drikkevarer) 
E  er middagen tager vi  lbage  l hotel Wind-
sor Leme

Lørdag 21. november
Morgenmad på hotellet
Formiddag i Rio de Janeiro på gåben og bad-
ning fra stranden
Let frokost på restaurant (inkluderet uden 
drikkevarer)

13.00 Transfer  l Rio de Janeiro - Galeao (GIG) 
lu  havn og check-in

15.50 Afgang med fl y  l Foz do Iguacu
18.05 Ankomst  l Foz do Iguacu og transfer  l hotel

Golden Park i Foz do Iguacu
A  ensmad på hotellet (inkluderet uden drik-
kevarer)

Søndag 22. november
Morgenmad på hotellet
Kørsel  l besøg Itaipu vandkra  værk
Herfra kørsel  l Na  onalparken på den brasili-
anske side af vandfaldene
Vi oplever vandfaldene fra den brasilianske 
side - entre  l Na  onalparken inkluderet
Frokost på restaurant Porto Canoas i Na  onal-
parken (drikkevarer ikke inkluderet)
Eventuel mulighed for helikoptertur ud over 
vandfaldene (ikke inkluderet), hvis helikop-
terne fl yver (vejret kan gøre, at de ikke kan 
fl yve).
Tilbage  l  hotel Golden Park (samme som 
lørdag)
A  ensmad på restaurant (drikkevarer ikke 
inkluderet)

Mandag 23. november
Morgenmad på hotellet
Landbrugsbesøg øst for Foz do Igaucu
Frokost undervejs (inkluderet uden drikkeva-
rer)
Midt på e  ermiddagen krydser vi over græn-
sen  l Argen  na
Check in på Falls Iguazú Hotel & Spa i Puerto 
Iguazu med dejlig, stor svømmepøl
A  ensmad på hotellet (drikkevarer ikke inklu-
deret)

Tirsdag 24. november 
Morgenmad på hotellet
Vi kører fra hotellet for a besøge vandfaldene 
inklusive Djævlens Gab i den argen  nske del 
af Na  onalparken (entre inkluderet)
Frokost på restaurant El For  n Restaurant i 
Na  onalparken (drikkevarer ikke inkluderet)
Sejltur Gran Aventura (inkluderet) i gummi-
båd på fl oden
Vi overna  er en nat mere på Falls Iguazú Ho-



tel & Spa i Puerto Iguazu, Argen  na
A  ensmad på hotellet (drikkevarer ikke inklu-
deret)

  
Onsdag 25. november  

Morgenmad på hotellet
06.00  Vi kører fra hotellet med bagagen (afstand ca.

380 km  l Las Marias) 
Ankomst  l teplantagen Las Marias, hvor vi 
også spiser frokost (inkluderet uden drikkeva-
rer) 
Vi kører mod Federacion (afstand ca. 510  km) 
A  ensmad i bussen (madpakke inkluderet 
med drikkevarer)
Ankomst før midnat  l hotel nær ved eller i  
Federacion 

Torsdag 26. november 
Morgenmad på hotellet  

07.00  Vi kører fra hotellet mod Tigre Deltaet 
(afstand ca. 462 km)  
Frokost i Tigre (inkluderet uden drikkevarer)
Sejltur i Tigre Deltaet, hvor der er bosat 
mange argen  nere, som kun kan komme  l 
deres huse med båd 
Kørsel mod Buenos Aires 
En rundtur med præsidentpaladset, kirkegår-
den med Evita Perons gravsted mv.
Check in hotel El Conquistador -  d  l et bad 
og omklædning mm 

19.45 Kørsel  l tangoshow 
20.15 Tangoshow med middag og drikkevarer 

inkluderet



Fredag 27. november 
Morgenmad på hotellet 
Vi kører med bagagen fra Buenos Aires mod 
Pergamino (afstand ca. 230 km) 
Besøg på landbrug
Frokost (inkluderet uden drikkevarer)
Kørsel videre mod Pergamino
Besøg på landbrug 
Ankomst  l hotel Raices i Pergamino
A  ensmad på restaurant Gervasio  (inklude-
ret uden drikkevarer)

Lørdag 28. november  
Morgenmad på hotellet 
Afgang fra hotellet med bagagen og kørsel ca. 
100 km
Besøg DLF/PGG Wrightson Seeds ved Perga-
mino 

Kørsel mod Chacabuco (afstand ca. 100 km)
Frokost (inkluderet uden drikkevarer)
Ved byen Rojas besøg hos den lokale New 
Holland forhandler 
Kørsel videre
Besøg landbrugsvirksomhed eller landbrug
Kørsel videre
Ankomst  l hotel Postal i Chacabuco
A  ensmad på restaurant El Viejo Lobo (inklu-
deret uden drikkevarer)

Søndag 29. november
Morgenmad på hotellet 
Afgang fra hotellet med bagagen mod Sala-
dillo (afstand ca. 153 km)
Frokost med madpakke i det fri (drikkevarer 
ikke inkluderet)
Besøg feedlot “Don Ramon” nær Saladillo 



Indkvartering hotel Esquina del Sol
Vi kører ind  l den mindre by Saladillo, hvor vi 
oplever en typisk mindre provinsby
Kørsel  lbage  l Hotel Esquina del Sol
A  ensmad på restaurant i gåafstand fra hotel-
let (inkluderet uden drikkevarer)

Mandag 30. november
Afgang med bagagen pakket  l hjemrejsen 
Besøg mælkeproducent ved Lobos, hvor ejer 
Gustavo Bruno tager imod os.

11.00 Kørsel videre mod Ezeiza og Buenos Aires
interna  onale lu  havn  

12.00 Ankomst  l lu  havnen og check in 
Mar  n Jespersen tager afsked
Frokost på egen hånd i lu  havnen (ikke inklu-
deret)

14.15 Afgang med BA 244 mod London Heathrow

Tirsdag 1. december
06.35 Ankomst  l London Heathrow

08.45 Afgang med BA 814 mod Københavns 
Lu  havn

11.40  Ankomst  l Københavns Lu  havn



Tilmeldingsblanket for tur til Brasilien og Argentina 18. november - 1. december 2020

Navn(e) (VIGTGT!: nøjagtigt som i det anvendte pas):

Adresse:

Evt. navn og adresse til fakturering:

Mobil:             Fastnet: 

E-mail:

Dobbeltværelse sammen med:

Eneværelse (tillæg 4.755 kr. pr. person):

Mit navn, adresse, email og mobilnr. må gerne være på deltagerlisten (sæt kryds):

Prisen for turen er 29.995 kroner i delt dobbeltværelse. Prisen kan ændre sig, hvis der sker væsentlige æn-
dringer i valutakurserne i forhold til Nationalbankens kurs for relevante valutaer 4. maj 2020 (mere end 
+-5 %). Prisen kan også forhøjes, såfremt turen gennemføres med færre end 25 deltagere - de tilmeldte 
bliver spurgt om dette.

Har I/du ikke har en rejseforsikring (erhvervsrejseforsikring, hvis rejsen betragtes som erhvervsrejse), så 
spørg gerne Niels Damsgaard Hansen på tlf. 51 41 71 58. Det er meget vigtigt at have en gyldig rejseforsi-
kring! Hvis du/I kommer til skade uden at være forsikret, kan det blivet MEGET dyrt.

Afbestillingsforsikring koster seks procent af det, der ønskes refunderet ved afbestilling som følge af 
sygdom mv. Hvis du/I ønsker sådan en, skal den betales sammen med indbetaling af depositum. Spørg 
herom.

Depositum 15.000 kroner pr. person indsættes på reg. nr. 5470 kontonr. 1819422 ved tilmelding og 
senest 15. september 2020. Før modtagelse af depositum er tilmelding ikke gældende. Restbeløbet skal 
betales senest 10. oktober 2020. 

Du får faktura med bekræftelse af din tilmelding, når depositum er indbetalt. Er turen overtegnet eller 
afl yses den, får du din depositum retur. Ved annullering efter bekræftelse af bestilling er der et annul-
leringsgebyr på kr. 4.500,- pr. person og evt. afbestillingsforsikring er tabt. Ved annullering senere og in-
dtil 9. oktober 2020 er depositum tabt. Ved annullering fra og med 10. oktober 2020 eller ved manglende 
eller for sent fremmøde på afrejsedagen mistes 100 procent. Deltagerne er selv ansvarlige for at afgive 
korrekte oplysninger om navne, adresser med videre.

Yderligere oplysninger hos Niels Damsgaard Hansen, e-mail niels@rejsogoplev.dk 
eller mobil 51 41 71 58

         SIDSTE FRIST FOR TILMELDING 15. september 2020


