XXII FIGO 2018
RIO DE JANEIRO / 14.-19. oktober 2018

DFKO’s rejseudvalg

Rejsekatalog med Præ- & Posttours
Teknisk arrangør: Rejsebureauet Jesper Hannibal ApS * Fredensgade 36B * 8000 Aarhus C
Kontakt: Jesper Hannibal * tlf. +45 70 270 370 * e-mail: info@jesperhannibal.dk

BRASILIEN og ARGENTINA
I forbindelsen med XXII FIGO 2018 i Rio i oktober 2018, arrangeres der af DFKO’s Rejseudvalg i
samarbejde med Jesper Hannibal Rejser en rejse til kongressen.
Rejsen kan udbygges med en spændende pre og/eller post tour.
Grundturen er fra den 13. oktober – med hjemkomst den 20. oktober 2018.
Præ-turen går til det dyrerige Pantanal, historiske Salvador og til Brasiliens Polynesien, Praia Do
Forte. Afrejse den 05. oktober 2018.
Post-turen går til den smukke havneby Parati, verdens største vandfald Foz de Iguaçu og til
Argentinas hovedstad og tangoens hjemstavn, Buenos Aires. Starter den 19. oktober med
hjemkomst den 27. oktober.
Præ- og Post Tours + Kongressen
Man kan naturligvis samle det hele til en rejse, der kombinerer Pantanal, Salvador og Praia Do Forte
før kongressen med Parati, Iguacu og Buenos Aires efter kongressen. Denne rejse strækker sig fra
05. oktober til 27. oktober.

Brasilien - Introduktion
Brasilien er en skatkiste af kendte rejsemål. Fra underskønne Rio - ”Cidade Maravilhosa”,
som Gud brugte den 8. dag på at skabe, og kolonitidens Salvador til verdens største
vandfald Foz do Iguaçu og det frodige Pantanal.
Brasilien taler til sanserne. Vi kender rytmerne fra sambaen, bossa novaen og lambadaen underlægningsmusikken til det evige brasilianske karneval, og vi har set det sprudlende og
afklædte folk, der et sted mellem by og strand lever livet. Karneval og fodbold går hånd i
hånd, og i virkeligheden kommer vi ikke tættere på den brasilianske livsstil, end når vi,
ikke kun som betragtere, men som aktører, lukker glæden ind og bliver en del af den.
Brasilien er også duft og smag. Det er duften af brasiliansk kaffe og frisk lime i en
caipirinha, og smagen når man sætter tænderne i et perfekt stykke grillet kød på et
Churrascaria. Brasilien er farver. Ikke kun en palet af forskellige hudfarver der spænder fra
gult over hvidt til mørkebrunt, og ikke kun den gule, blå og grønne farve som i flaget. Det
er også naturens egne farver. Som de grønne i Amazonas og Pantanal, de mange gule
farver i det sand der udgør tæppet på verdens længste ubrudte kystlinje, og spektret af
blåt der farver vandet langs landets uspolerede kyster.
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PRÆ-TOUR
Fredag
05 oktober 2018
Lørdag
06 oktober 2018

Afrejse mod Brasilien, São Paulo
Afrejse sidst på dagen fra Danmark (København/Billund) mod Sao Paulo med et skift i
Europa. Ankomst i Sao Paulo tidlig morgen.

Fra São Paulo til Pantanal
Fra Sao Paulo flyver I til Pantanal. I lufthavnen bliver I hentet af en chauffør, der skal køre
jer til jeres lodge. Særligt de sidste 30 kilometer er en smuk køretur, og der er god
mulighed for at se vilde dyr.

På safari ved jeres lodge
Fremme på jeres lodge skal I på safari på nogle af stierne, der omgiver hotellet.

Pantanal
Pantanal byder på fantastisk natur og et imponerende dyreliv. Faktisk byder Pantanal på
alt det, man drømmer om at se i Amazonas – og så lidt til. Både i mængde og størrelse
overgår dyrelivet i Pantanal det i Amazonas. Caimaner stikker øjnene op over
vandoverfladen fra vandhuller, verdens største gnaver capivaren, også kaldet flodsvinet,
piler afsted mellem træerne, og nu vi er i gang med verdens største, så er det også her, vi
finder verdens største tapir, verdens største stork, verdens største papegøje og et væld af
andre dyr, der kan sættes kæmpe foran.
Naturen er overvældende i Pantanal. Alt fra store vådområder og smukke vandfald til
bjerge og klippehuler. Der er noget for enhver smag i Pantanal.

Puival Eco Lodge

Puival Eco Lodge ligger godt 110 kilometer fra lufthavnen i Cuiaba. Puival er indrettet på
en lille forhøjning i landskabet i en tidligere gård, og i den våde periode ligger stedet som
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en lille ø omgivet af pantanallen. Dermed er man omgivet af den frodige natur og det
vilde dyreliv.Puival Lodge har gode guider, der i samarbejde med stedets pantaneros
(lokale cowboys), tager besøgende ud i det omkringliggende landskab til fods, til hest og
til vands.

Søndag
07 oktober 2018

Pantanal til hest
Der sadles op på heste fra hotellets egen stald, der består af små seje pantanal heste.
Akkompagneret af dygtige guides og pantaneros som tager dig på ridetur gennem
Pantanallen for at observerer fugle og fauna.

Safari på stierne ved logdet
Senere går I sammen med en guide på opdagelse på stierne langs lodget

Mandag
08 oktober 2018

Morgensafari, bådsafari og natsafari
I dag skal I tidligt afsted for at opleve dyrenes aktivitet om morgenen i Pantanal.
Senere skal I på tur i båd på en af de lokale laguner, hvorfra der er gode muligheder for at
observere fugle og fauna. Mens I er på vandet, er der også mulighed for at fiske efter
piranhas.
Når det er blevet mørkt skal I på ”jagt” efter nataktive dyr. Turen foregår oftest i en bil
udstyret med spot, som kan indfange de for os ellers usynlige nataktive dyr.

Tirsdag
09 oktober 2018

Safari med bil langs Transpantaneira
I et af lodgets safarikørertøjer går det langs med Transpantaneraen i jagten på områdets
spændende dyreliv og fauna.

Fra Pantanal til Salvador
Senere på dagen køres I fra jeres lodge til lufthavnen, hvorfra I flyver til Salvador Da Bahia
via Brasilia. Vel fremme bliver I hentet i lufthavnen og kørt til jeres hotel i Salvador.

Salvador Da Bahia - Introduktion
Det var til Salvador, de store slavetransporter fra Afrika ankom. Her på Lago de
Pelourinho, eller Gabestokspladsen, blev de nyankomne slaver lænket sammen i rækker og
solgt. I dag er 70 procent af befolkningen efterkommere efter slaverne, og de har i
beundringsværdig grad værnet om den afrikanske kultur i mad, musik, religion og dans.
Dette er i sandhed et Afrika i eksil, i en by som kunne være taget ud af det barokke
Portugal.
Den gamle bydel i Salvador do Bahia er en perle at gå på opdagelse i. Efter mange års
forfald er bydelen langsomt, men sikkert, ved at vende tilbage til fordoms pragt. I dag er
området erklæret totalt fredet af UNESCO som en del af verdens kulturarv.
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Fera Palace Hotel
Et af Salvadors ældste hoteller, der efter at have gennemgået en renovering er bragt
tilbage til fordoms pragt. Hotellet er kun beliggende nogle få meter fra Lacedra
Elevatoren der forbinder den øvre og den nedre bydel. Man er derfor tæt på Marcado
Modelo og den gamle bydel Pelegrinho. Hotellet har på taget en lille pool og en lounge,
hvorfra der er udsigt til vandet og over Salvador.

Onsdag
10 oktober 2018

Torsdag
11 oktober 2018

Fredag
12 oktober 2018

Historisk byrundtur i Salvador
På denne udflugt skal I besøge Salvadors vigtigste, historiske seværdigheder. Gå gennem
de brolagte gader i Pelourinho-distriktet, Salvadors gamle bydel, med de smukke, gamle
huse, kirker og museer. Besøg det forgyldte São Francisco kloster, katedralen samt
Pelourinho-torvet, som tilbage i slavetiden var udstyret med en gabestok. Dyk ned i
Salvadors historie på denne historiske byrundtur.

Skonnert Cruise med frokost
I dag skal i på Cruise i Alle Helgenes Bugten med skonnert. På sejladsen besøges Frades,
Brødrenes Ø, med dens frodige bevoksning og smukke badestrande. Har man lyst til en
svømmetur, er strandene det perfekte sted. Videre fra Frades sejler skonnerten til øen
Itaparica, hvor I tager en stille gåtur i gaderne, der er præget af portugisisk arkitektur og
en boheme-agtig atmosfære. Derefter sejler I tilbage til Salvador.

Fra Salvador Til Praia Do Forte
I bliver kørt fra Salvador Da Bahia til Praia Do Forte.

Praia Do Forte - Introduktion
For enden af Kokosvejen, Rodovia do Côco, finder man Praia do Forte, der for et årti siden
blot var en lille glemt fiskerlandsby i Bahia. Byen har fået tilnavnet Brasiliens Polynesien.
Byens hovedgade er en blanding af oprindelig fiskerby og en ikke helt poleret resort-by.
Den brede hovedgade er for nyligt blevet brolagt i ægte brasiliansk stil, og de traditionelle
fiskerhytter er mange steder omdannet til pousada’er, restauranter og fancy butikker.
Tæt på vandet snævrer gaden ind ned mod den meget lille, men også meget kønne kirke,
og bugten, der åbner sig med de farvestrålende fiskerbåde på det gule sand under de
slanke palmer, rammer det hele ind til et billede af en international resort-by, der fint kan
bestå sammen med en hverdag der stadig er ægte.
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Tivoli Praia Do Forte Resort

Dette hotel glider naturligt ind i landskabet mellem palmerne og stranden. Værelserne
ligger ugeneret for hinanden og med udsigt til vandet eller haven. En central nerve i
komplekset findes omkring swimmingpoolen, hvor der er restaurant, cafe og teater. På
området findes oplyste tennisbaner, barer, frisørsalon, samt et lille rejsebureau, der tager
sig af lokale udflugter. På stranden kan man låne og leje alt inden for vandsport.

Lørdag
13 oktober 2018
Søndag
14 oktober 2018

Praia Do Forte på egen hånd
Dagen er fri til at udforske Praia Do Forte på egen hånd og nyde stranden, vandet og
poolen.

Fra Praia Do Forte til Rio
Fra Praia Do Forte bliver I kørt til Salvador Da Bahia, Airport. Herfra flyver I til Rio, hvor I
ankommer om eftermiddagen.
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KONGRESSEN

Rio - Introduktion
Når man siger ordene Copacabana, Ipanema, Sukkertoppen og ikke mindst Rio de Janeiro,
så er der nok ikke den person, som ikke starter deres egen film på nethinden. Det er ikke
uden grund, at Rio de Janeiro kaldes for ”Den Vidunderlige By” eller ”Cidade Maravilhosa”.
Brasilianerne siger selv, at det tog 7 dage for gud at skabe verden, og at han på 8.dagen
skabte Rio de Janeiro - og sikke et vidunderligt arbejde han har udført! Rio er beliggende
ud til langstrakte strande, omgivet af bjerge med runde kvindelige former og beklædt med
frodig jungle. Her imellem rejser byen sig mod himlen for at finde plads til alle os, som vil
smage på paradiset.

Søndag
14 oktober 2018

Ankomst til Rio
For deltagere i Præ-touren, så vil transferbussen passere RioCentro, hvor kongressen
finder sted, så man kan nå at registre sig. Her vil man i det omfang det er muligt også få
udleveret billetter til Åbnings show samme aften.

Hotel Windsor Marapendi
Windsor Marapendi byder på overnatning i Rio de Janeiro’s livlige Barra da Tijuca-distrikt.
Dette 5-stjernede hotel er ideelt beliggende ved stranden på den stilfulde Barra da Tijuca
Beach. På hotellets øverste etage er der en pool med en smuk udsigt over stranden.
Derudover er der sauna og fitnesscenter.
Fordelen ved Windsor Marapendi er beliggenheden direkte ved stranden, så man kan bade,
og der er flere hyggelige restauranter i gåafstand. Derudover er det kun en kort taxatur
fra undergrundsbanen, der fobinder Barra med Ipanema, Copacabana og down town.

Officiel åbning af XXII FIGO 2018
Kongressen åbnes officielt denne aften, og der vil være mulighed for at tage en af
Kongressens transfer busser til og fra åbningen, ligesom det er muligt de følgende dage i
forbindelse med Kongressenr.
Oplysninger om disse kommer først når I er tæt på afrejsen.
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Kongressen
15- 19 oktober 2018

Deltagere i kongressen skal selv tilmelde sig kongressen på følgende hjemmeside:
https://www.figo2018.org/
På hjemmesiden kan man finde alle informationer om Kongressen
FIGO kongressen foregår på messecentret Rio Centro, der bestemt ikke, som navnet kunne
antyde, ligger i centrum. Komplekset ligger i et industrikvarter et godt stykke fra alting.
Der ligger en række hoteller i umiddelbart nærhed af messecentret, men derudover er der
ingen attraktioner i området. Vi har derfor valgt, i lighed med tidligere Kongressenr, at
tilbyde hoteller ved vandet I Barra de Tijuca, der ligger cirka 8 kilometer fra
messecentret. Der kommer formentligt transferbusser til og fra hotellet, og ellers kan man
aftale med hotellet at blive hentet og bragt af en taxa til en fast pris.
RioCentro:

I baggrunden kan skimtes havet og hotellerne langs stranden i Barra

Uofficielt program
For alle der ikke deltager i kongressen, og for dem som ønsker at tage evt en enkelt
fridag, vil der blive arrangeret forskellige udflugter.
- de endelige muligheder vil komme senere når vi har et overblik over deltagere og behov.
Udflugterne vil bl.a være en Jeep-tur til Rio største seværdigheder:
Turen går først til Corcovado og den verdensberømte Kristus-statue. Her fra toppen af
bjerget har man en fantastisk udsigt over Rio de Janeiros bakkede landskab og den
omgivende Tijuca skov, verdens største urbane skov. Efter besøget går turen videre til
Praia Vermelha. Herfra tager man kabelbanen i to etaper op til toppen af Pão de Acucar,
Sukkertoppen, hvorfra man får den bedste udsigt udover bugten, strandene, Niteroi og
småøerne
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POST-TOUR
Fredag

Fra Rio De Janeiro til Parati langs en af verdens smukkeste
kystruter

19 oktober 2018

Efter kongressens afslutning kører I fra Rio til Parati langs kysten. Bjergene afgrænser
kystruten smukt, og på vejen er der små fjorde med sandstrande og idylliske små
palmeøer.

Parati - Introduktion
Cirka 250 kilometer sydvest for Rio ligger den charmerende havneby Parati. I lang tid lå
byen uden den store kontakt til omverdenen, og derfor står byen i dag som et monument
for det, der var engang. Langs de smalle, brostensbelagte gader står små hvidkalkede huse
side om side, og på byens centrale pladser dominerer smukke bygninger fra kolonitiden.
Byens største kirke ligger på en fredfyldt plads ned til kanalen, men det er en anden og
lidt mindre kirke, der er blevet et vartegn for byen med dens placering i første række ud
mod stranden og havet. Når man ser det lille marked og havnefronten, opdager man, at
det ikke er den enkelte bygnings skønhed, men helheden, der får byen til at fremstå som
noget nær et levende kunstværk.

Hotel Pousada da Condessa
Dette er et hyggeligt pousada, der både ligger tæt på det historiske centrum og stranden.
Hotellet har en dejlig have med pool, og hotellets restaurant serverer brasilianske retter
og retter med skaldyr. Værelserne er pænt indrettet i lyse farver.

Byrundtur i Parati
Paratis rødder rækker dybt ned i den brasilianske historie. Områdets rigdom i kolonitiden
skyldes guld og ædelsten, der passerede gennem Kongernes bugt og Parati, inden det blev
skibet til Portugal. Noget af denne rigdom dryppede på Parati. På en guidet gåtur gennem
byens hyggelige gader vil guiden fortælle om byens historie og dens legender, og man
besøger huse, kirker og museer.

Lørdag
20 oktober 2018

Parati i Jeep
Med jeep skal i på opdagelse i området omkring Parati. Første stop er Serra da Bocaima, og
begyndelsen på "Guldstien", som er en af de mange stier, der gik gennem bjergene til
Minas Gerais. En kort gåtur ad stien fører til Tobogã-vandfaldet, som mange laver udspring
fra ned i dammen, der er naturligt dannet nedenfor faldet. Dernæst fortsætter I 10
minutter til Tarzã-vandfaldet, der ligeledes er et godt sted at svømme. I forlader Serra da
Bocaina, for at besøge et destilleri, hvor man producerer cachaça – den berømte,
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brasilianske sukkerrørsbrændevin. Hos Engenho D´Ouro kan I smage de forskellige
brændevin, som fremstilles. Turen fortsætter til restauranten Villa Verde, der er
specialiseret i pasta og kød. Tæt ved restauranten ligger et vandfald, hvor man kan tage
en dukkert. Herfra fortsætter udflugten til Murcaycana, der er en lokal gård. Her kan I
nyde lidt af de lokale retter før eller efter turen til Pedra Branca vandfaldet. Dagens sidste
stop er en tropiske have, der rummer 300 forskellige arter af bromelia.

Søndag
21 oktober 2018

Fra Parati til São Paulo
Køreturen fra Parati til Sao Paulo er en fornøjelse. Den første del af vejen følger kysten og
her kan man nyde paradisiske udsigter over havet. Senere på turen krydses der gennem de
smukke skovbeklædte bjerge, der er en del af Serra de Mantiqueira. Det sidste stykke af
turen vil I får fornemmelsen af, at I bevæger jer mod Sydamerikas største by med alt, hvad
dertil hører. Fra Sao Paulo flyver I til Foz de Iguacu. Vel fremme bliver I hentet af en
chauffør i lufthavnen, der kører jer til San Martin.

Foz de Iguaçu - Introduktion
Er man førstegangsrejsende i Argentina og Brasilien er der én ting, som man ganske enkelt
ikke må snyde sig selv for: Et besøg ved Sydamerikas største vandfald, Cataratas de Iguazú.
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 kilometer. Området
omkring og faldene er samlet i Iguazú Nationalpark.
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.

Hotel San Martin
Hotellet ligger tæt ved indgangen til nationalparken, cirka halvvejs mellem byen og
faldene. Dermed er man i gå afstand til den brasilianske side af vandfaldene og bor lige
ved siden af den spændende fuglepark, som er et besøg værd. Hotellet er bygget i
moderne kolonistil og har en fin lille restaurant, tennisbaner og swimmingpool i den
dejlige have, der strækker sig ned til floden. Den store have er skøn, og der er et par
stier, hvor man kan vandre på egen hånd.

Mandag
22 oktober 2018

Tirsdag
23 oktober 2018

Foz de Iguaçu fra Brasilien
Da hotellet er beliggende kun 300 meter fra nationalparkens indgang, er det oplagt, at I
selv får mulighed for at udforske vandfaldene på Brasilien siden. Tæt ved hotellet er der
desuden en fuglepark, der er værd at besøge.

Foz de Iguaçu fra Argentina og videre til Buenos Aires
I dag skal I besøge den argentinske side af Iguazú vandfaldene. I ankommer til
besøgscentret, der fortæller om den vigtige biodiversitet omkring vandfaldene og den
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subtropiske regnskov, der omgiver dem. For at komme til gangbroerne, hvorfra der er et
pragtfuldt udsyn over faldene, kører man med et gasdrevet tog. Første stop er de øvre
fald, hvorfra I bevæger jer fra den ene åndeløst smukke udsigt til den anden. Via
trapperne når I bunden af faldene på en rundtur, der tager cirka 1 time. Næste stop er
Djævlens Gab, hvor I står af toget, og bevæger jer ud over faldene og kigger direkte ned i
de frådende vandmasser.
Efter besøget ved vandfaldene bliver I kørt til lufthavnen i Puerto Iguazu. Herfra flyver I til
Buenos Aires. Fremme i Buenos Aires bliver I hentet i lufthavnen og kørt til jeres hotel.

Argentina - Introduktion
Argentina er som tangoens klassiske trin, tilsat en portion uberegnelige sving og en masse
passion. Landet har alt, man kan forvente af et rejseland, og så lidt til. En rejse gennem
sølvlandet, som navnet på landet rettelig kan oversættes til, fører den rejsende fra
metropolen Buenos Aires og de buldrende vandfald ved Iguazú til den vilde galop på
pampaens vidtstrakte marker med Gauchos og møre bøffer.
Dertil tilføjes landet en masse autenticitet fra landets stolte mennesker. Man siger dog,
som en spøg, at argentinerne er italienere, som taler spansk, ville ønske de var
englændere, men opfører sig som franskmænd.
Rejser man hertil, så føler man sig hurtig hjemme. Det er, som at komme til et land, man
har været i før - uden dog præcist at kunne sætte en finger på, hvad der fremkalder denne
følelse. Alt virker så kendt og dog alligevel så fremmed.

Buenos Aires - Introduktion
Buenos Aires, Argentinas hovedstad, der aldrig sover. Dette er tangoens, fodboldens,
gauchoernes og “asado’ens” hovedstad, der aldrig stopper med at tryllebinde den
besøgende med sin atmosfære. Byen er Sydamerikas mest europæiske by – fra de parisiske
kvarterer til den mere nutidige arkitektur.
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Byen, der på én gang både er Argentinas finansielle og kulturelle centrum, rummer cirka
en tredjedel del af Argentinas befolkning. Den er opdelt i forskellige kvarterer, som den
besøgende må opleve. Med udgangspunkt i nøgleord fra Buenos Aires, som tango, Evita og
Juan Perron, Boca Juniors, Maradona og kvinderne fra Plaza de Mayo, kan oplevelserne
tage sin begyndelse.

Hotel Kenton Palace
Hotellet er beliggende på Defensa gaden, som hver søndag omdannes til et håndarbejdsog antikmarked. Det er tæt på Plaza Dorego, hvor tangoen lever, og Plaza de Mayo, hvor
præsidentpaladset Casa Rosada ligger. Hotellets hyggelige restaurant går helt ind i
gårdhaven, og når vejret tillader det, så er der åbent tag. Hotellet er et rigtig godt valg i
et spændende kvarter, hvor der er flere caféer og hippe restauranter.

Onsdag
24 oktober 2018

Byrundtur i Buenos Aires
Buenos Aires er en pragtfuld by. På denne byrundtur oplever I det bedste af den magiske
argentinske hovedstad. I kører ad verdens bredeste boulevard 9 de Julio til Teatro Colon,
som i teaterverdenen er berømt for sin enestående akustik. På byens centrale plads, Plaza
de Mayo, har de vigtigste begivenheder i Argentinas historie fundet sted. På pladsen ligger
domkirken og La Casa Rosada, hvor præsidenten har sit virke. Husets balkon er kendt som
Evitas balkon, for det var her den berømte præsidentfrue hilste på den jublende
befolkning. Byens ældste del, San Telmo, er kendt for sine mange tangobarer og
antikviteter. I bydelen La Boca oplever man argentinsk lidenskab i højeste gear. Spanske
og italienske immigranter byggede huse i flere etager af bølgeblik og malede dem i
strålende farver ved hjælp af rester af skibsmaling. Husene er stadig beboede, og
tangomusikken strømmer ud fra alle sprækker. Tæt herpå finder man fodboldklubben La
Boca, Diego Maradonas gamle hjemmebane.

Tango Show m. middag på La Ventana
Når man besøger Buenos Aires, kommer man ikke udenom et tango show. Et af de bedste
og mest traditionelle shows er La Ventana. La Ventana foregår i en historisk boligblok, der
er blevet restaureret, så den i dag fremstår, som det perfekte sted for tango showet.
Stedet er beliggende i San Telmo distriktet - lige i tango territoriets hjerte.
Udover det store show, der består af intet mindre end 32 kunstnere (to orkestre, fire
dansepar, to sangere og osv.) nyder man et glimrende treretters måltid, selvfølgelig med
argentinsk vin.

Torsdag
25 oktober 2018

Fredag
26 oktober 2018

En dag på Pampassen
Kom tættere på Pampassen med dette endagsbesøg på en typisk estancia – en
landejendom. Her byder dagen på smukke landskaber og et indblik i de lokale skikke og
traditioner. Ved ankomsten til estanciaen bliver I budt velkommen med en typisk
empanada og et glas argentinsk vin. Derefter følger et mindre folklore show med dans.
Højdepunktet for mange er Gauchoernes show. Her viser de garvede cowboys, hvad de
kan. Det inkluderer blandt andet opvisning i ridning samt en af Gauchoernes typiske lege,
kaldet "sortija" – en form for ringridning – eller Pato - en form for polo. Imens showet er i
gang, forberedes en typisk argentinsk asado med det bedste kød fra pampassen. Hertil
serveres selvfølgelig gode vine.

Buenos Aires på egen hånd
Det er stor tango dag i Buenos Aires. Lige uden for hotellet summer gaden af liv, og på
hele gaden helt op til Plaza Dorego er der små boder og musik, og kommer man først op til
pladsen, så er der tangodansere, antikviteter og munter stemning.

Afrejse fra Buenos Aires til København via Paria
Senere på dagen bliver I kørt til lufthavnen, hvorfra jeres hjemrejse starter. I flyver fra
Buenos Aires sidst på dagen og kommer til Europa om formiddagen den følgende dag.
Herfra flyver I videre til Danmark.
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REJSEPLAN KORT RESUMÉ
Rejseplan
DATO

BESKRIVELSE

STED

fredag
05 oktober
lørdag
06 oktober

Fly fra København til Paris
Fly fra Paris til São Paulo
Fly fra São Paulo til Cuiaba Mt
Transport til Pantanal
På safari
Pantanal til hest
Safari på stierne ved lodget
Morgensafari på stierne ved lodget
Bådsafari
Nat Safari
I safari bil langs Transpantaneira
Transport til Cuiaba Mt
Fly fra Cuiaba Mt til Brasilia
Fly fra Brasilia til Salvador Da Bahia
Transfer Lufthavn Til Hotel
Historisk Byrundtur I Salvador

København
Overnatning ombord på flyet.
Paris - São Paulo
Cuiaba Mt
Puival Eco Lodge.
Pantanal

Skonnert Cruise m. frokost

Salvador Da BahiaFera Palace Hotel.

Transport til Hotel

Salvador Da BahiaTivoli Praia Do Forte Resort.
Praia Do Forte
Praia Do Forte
Tivoli Praia Do Forte Resort.

søndag
07 oktober
mandag
08 oktober
tirsdag
09 oktober

onsdag
10 oktober
torsdag
11 oktober
fredag
12 oktober
lørdag
13 oktober
søndag
14 oktober

mandag
15 oktober
tirsdag
16 oktober
onsdag
17 oktober
torsdag
18 oktober
fredag
19 oktober
lørdag
20 oktober
søndag
21 oktober
mandag
22 oktober
tirsdag
23 oktober
onsdag
24 oktober
torsdag
25 oktober
fredag
26 oktober
lørdag
27 oktober

Fridag

TYPE

Pantanal

Puival Eco Lodge.

Pantanal

Puival Eco Lodge.

Pantanal

Fera Palace Hotel.

Brasilia
Salvador Da Bahia
Salvador Da BahiaFera Palace Hotel.

Transport til lufthavn
Fly fra Salvador Da Bahia til Rio
Transfer Lufthavn Til Hotel
Officiel åbning af FIGO
Kongres

Praia Do Forte
Rio

Windsor Marapendi.

Rio

Windsor Marapendi.

Kongres

Rio

Windsor Marapendi.

Kongres

Rio

Windsor Marapendi.

Kongres

Rio

Windsor Marapendi.

Transport til Hotel
Byrundtur Parati (m. cachaca smagning)
Parati i Jeep

Rio
Parati
Parati

Pousada da Condessa.

Transport til São Paulo
Fly fra São Paulo til Foz de Iguaçu
Transfer Lufthavn Til Hotel
Foz de Iguaçu fra Brasilien

Parati
Foz de Iguaçu

San Martin.

Foz de Iguaçu

San Martin.

Foz de Iguaçu fra Argentina og Transport til lufthavn
Fly fra Iguazú til Buenos Aires
Transfer Aeroparque Lufthavn Til Hotel
Buenos Aires Byrundtur
Tango Show m. middag på La Ventana
En dag på Pampassen (med frokost)

Foz de Iguaçu
Buenos Aires

Kenton Palace.

Buenos Aires

Kenton Palace.

Buenos Aires

Kenton Palace.

Dagen på egen hånd
Transfer Fra Hotel Til Ezeiza Lufthavn
Fly fra Buenos Aires til Paris
Fly fra Paris til København

Buenos Aires
Paris

Overnatning ombord på flyet.

Pousada da Condessa.

København
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PRISER:
Kongressen FIGO 2018, Rio 13.okt – 20.okt
Delegeret i enkeltværelse: kr. 19.900,Medrejsende i delt dobbelt: kr. 6.200,-

Præ-Tur til Pantanal og Bahia +
Præ-tur sammen med Kongressen FIGO 2018, Rio 05.okt – 20.okt
Pris pr person for Præ-turen alene:
Enkeltværelse :
kr. 20.000,Delt dobbelt:
kr. 15.350,Turen starter i São Paulo og slutter i Rio.

Post-Tur til Parati, Vandfald og Buenos Aires, Rio 13.okt – 27.okt
Post-tur sammen med Kongressen FIGO 2018, Rio 13.okt – 27.okt
Pris pr person for Post-turen alene:
Enkeltværelse :
kr. 12.500,Delt dobbelt:
kr. 9.800,Turen starter i Rio, og slutter i Buenos Aires.

Kongressen FIGO 2018, Rio + Præ- og Post 05.okt – 27.okt
Prisen som ovenfor:

RABATTER:
Ved køb af Kongressrejse og mindst en tillægstur (præ- eller Post), ydes der ern rabat på kr 2.500,- pr værelse,
forstået som enkel eller dobbelt.
Eksp:
Et par rejse til Kongressen og tager en post tur, så betaler de.
19.900 + 6.200 for Kongressen og 2 x 9.800,-for post turen = 45.700 – rabatten 2.500,- = 43.200,-

Prisen er pr. person i de angivne typer af værelser og for det angivne antal rejsende. Prisen er beregnet ved min
16 deltagere
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TILMELDING
Ja tak, jeg vil gerne med på rejsen til Brasilien
Navn:__________________________________________________________________
Vigtigt at navn stemmer overens med navn i pas!

Adresse:_________________________________________________________________
Postnummer:__________ By:_____________________ Land:______________________
Mobilnummer:___________________________
E-mail:__________________________________________________________________
Følgende rejser sammen med mig:
Bemærk venligst, at navne skal være angivet, som de står i passet. Oplys venligst alder, hvis personen er et barn.

Navn:___________________________________________________________________
Navn:___________________________________________________________________
Navn:___________________________________________________________________
Vi ønsker afrejse fra:________________________(skriv byens navn)
Ønsker at deltage på:
❑ Præ-Tour 05.-14.oktober
❑ Kongressen 14.-19.oktober
❑ Post Tour 19.-27.oktober
(Deltager man kun i kongressen, så ligger turen med fly fra 13.oktober–20.oktober)
Indkvartering i
❑ Enkeltværelse
❑ Dobbeltværelse (dobbeltseng)
❑ Dobbeltværelse (twin bed/separate senge)
Depositum oplyses af vort rejsebureau.
Dato:______________________ Underskrift ____________________________________

PASCOPI:
Det er vigtigt, at vi modtager pas kopier (billedsiden) fra alle rejsende sammen med tilmeldingsblanketten.
Se vores generelle bestemmelser på http://www.hannibal.dk/generelle-bestemmelser/
Når tilmelding er modtaget sendes bekræftelse med yderligere detaljer.
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