Studietur til Argentina
15. - 26. januar 2022
I samarbejde med Effektivt Landbrug og kontakter i
Argentina er der sammensat et spændende program
med vægt på natur, planteavl og husdyr i Argentina.
Turen er således designet til landmænd og deres
ægtefæller/samlevere.
Som rejseleder deltager tidligere chefredaktør
Niels Damsgaard Hansen på hele turen. Han sørger
sammen med den lokale guide Martin Jespersen for
oversættelse ved besøgene og er behjælpelig med
råd og vejledning fra tilmelding til turen slutter.
For Argentina gælder, at det er et særdeles
stort land efter danske forhold med nogle andre
klimatiske forhold. Men i markbruget er der som
i Danmark meget stærk fokus på at hente høje
udbytter med moderne dyrkningsteknikker og
lave omkostninger. Det vil sige, at handelsgødning,

planteværn og GM-afgrøder bliver brugt sammen
med direkte såning hos de proffe landmænd.
Starter i Buenos Aires med byrundtur
Vi ankommer til Buenos Aires tidligt om morgenen,
og når vi er ude af lufthavnen, kører vi til vores hotel
lige i centrum af millionbyen ved mundingen af den
store La Plata flod.
Efter lidt tid til at gøre sig klar, går vi hen for at
spise frokost på en fortovsrestaurant på Avenida
9 Julio, der er verdens bredeste boulevard. Derfra
kører vi på sightseeing i Buenos Aires - blandt
andet med oplevelse af Evita Perons gravsted og
præsidentpaladset med mere.
Næste morgen kører vi ud på pampassen, hvor vi
blandt andet besøger flere landbrug med forskellige
produktioner som dyrkning af soja, majs, hvede og
frø. Vi ser også en feedlot med opfedning af kvæg.

Vi har også en aftale med det danske andelsselskab
DLF, der er verdens største inden for frøavl om et
besøg hos dem i Pergamino. Vi besøger desuden
Don Mario, der er en af de største planteforædlere i
Sydamerika med speciale i majs og soja.
De professionelle landmænd i Argentina har meget
store brug efter danske forhold, men der findes også
mindre og effektive landbrug. Dog er det sådan, at
flertallet af de mindre landbrug bortforpagter deres
jord på et-årige kontrakter. Det gør mange af de
større også, og derfor bliver en temmelig stor andel
af jorden i Argentina drevet af maskinstationer med
høj kapacitet.
Udover alle de faglige besøg bliver der også tid
til at opleve flere af de turistattraktioner og den
storslåede natur, Argentina byder på.
Besøg ved de berømte Iguazu vandfald
Det er næsten selvklart, at et besøg i Argentina også
inkluderer et besøg ved vel nok verdens største
vandfald i Iguazu på grænsen til Brasilien.
Vi kører derop i bus med stop undervejs blandt
andet ved et hotel i en by med varme kilder og i en
by, der er centrum for risdyrkning i Argentina.
Der er også stop hos Las Marias, en meget stor
teplantage, hvor der dyrkes både traditionel te og
mate, der drikkes af stort set alle argentinere fra
morgen til aften af de meget specielle kopper med

tilhørende sugerør - som alle pr. tradition inviteres
til at få en tår af.
Den argentinske nationalpark er bevaret regnskov
med gangbroer ud til blandt andet Djævlens Gab,
hvor vandfaldet starter.
Når vi har set det og gået langs vandfaldene, der
strækker sig over cirka en kilometer, skal vi ud at
sejle på floden i store gummibåde. Vi kommer på
meget tæt hold af de imponerende vandfald. Her
kan man ikke undgå at blive ret våde. Men da det er
højsommer, er det også meget varmt - og med let
påklædning tørrer man hurtigt igen.
Efter den gigantiske oplevelse kører vi tilbage til
hotellet med svømmepøl, hvor vi kan få en dukkert
før aftensmaden.
Tangoshow afrunder oplevelserne
Næste morgen starter busturen mod Buenos Aires,
hvor vi ud på aftenen når frem til Federacion og det
samme hotel, som vi boede på, da vi kørte op til
vandfaldene.
Efter en god nattesøvn har vi nogle timers kørsel,
før vi er fremme ved Tigre, hvor vi kommer på
sejltur i deltaet med masser af beboede småøer og
ingen biler. Det er også en helt unik oplevelse.
Om aftenen skal vi til et fejende flot tangoshow
med middag - det kan vist kun opleves på denne
måde i Buenos Aires.

Tilmelding og alt det praktiske
Det nemmeste er at tilmelde sig via vores
hjemmeside www.rejsogoplev.dk
Men det kan også gøres med tilmeldingsblanketten
(bagerst i dette program), som udfyldes og sendes til
Niels Damsgaard Hansen på mail
niels@rejsogoplev.dk
Sidste frist for tilmelding og dermed indbetaling af
depositum 12.000 kroner, der blandt andet dækker
flybilletterne, skal ske senest 9. november 2021.
Tilmelding er først bindende efter betaling af
depositum. Se i øvrigt de nærmere betingelser
for rejsen på tilmeldingsblanketten bagerst i dette
program.
Kort om turen, som er inklusive følgende:
• 12 dage inklusive ud- og hjemrejse
• Flyvning fra Billund/København til Buenos
Aires og retur til samme lufthavn
• 9 aftensmad inkl. tangoshow i Buenos Aires
• 9 overnatninger på turistklasse hoteller
• 9 frokoster (på restaurant eller sandwich/
madpakke/restaurant i henhold til programmet)
• Bus i Argentina
• Lokal guide, der snakker dansk og spansk og

•
•

oversætter ved besøgene, fortæller om forholdene i Argentina med videre.
Entré til arrangementer nævnt i programmet
Bådtur ved vandfaldene og i 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 til og fra danske lufthavne
• Drikkevarer til frokost og aftensmad
• Drikkepenge undervejs
• Personlige udgifter undervejs
Prisen ved mindst 20 deltagere er:
• 27.895 kroner i delt dobbeltværelse
• 32.395 kroner i eneværelse (begrænset antal
pladser)
• Forudsætning for disse priser er de nuværende valutakurser på de relevante valutaer
Yderligere oplysninger:
Hvis du er interesseret eller vil have yderligere
oplysninger kontakt gerne Niels Damsgaard Hansen
ved at skrive til mail niels@rejsogoplev.dk eller ring
51 41 71 58

Det foreløbige program dag for dag - alle tider er lokale
(der kan ske mindre ændringer og landbrugsbesøgene i Argentina er ved at blive planlagt)

Lørdag 15. januar
16.30 Vi mødes til check in i Billund Lufthavn
18.40 Afgang med KL 1348 til Amsterdam
19.55 Ankomst til Amsterdam
16.45 Check in i Københavns Lufthavn
18.55 Afgang med KL 1134 til Amsterdam
20.20 Ankomst til Amsterdam
20.50 Seneste fremmøde ved gaten til flyet til
Buenos Aires
21.20 Afgang med KL 701 til Buenos Aires
Søndag 16. januar
06.55 Ankomst til Ezeiza Lufthavn i Buenos Aires
Transfer med bus til hotellet
Indkvartering på hotel El Conquistador i
Buenos Aires Centrum
12.30 Frokost på fortovsrestaurant på den store
9. juli boulevard i byen centrum
13.30 Sightseeing i Buenos Aires
17.00 Vi er tilbage ved hotellet
19.00 Vi mødes i hotellets foyer
19.30 Aftensmad i restaurant (inkluderet uden 		
drikkevarer)
22.00 Tilbage til hotellet.
Mandag 17. januar
Morgenmad på hotellet
08.00 Afgang fra hotellet (kørsel i alt cirka 500 km)
12.00 Undervejs frokost sandwich eller lignende 		
(inkluderet uden drikkevarer)

13.30 Besøg hos Sean Cameron, Estancia ”Los
Nogales” ved Pieres.
Han driver ca. 2.000 hektar på sin egen,
familieejede estancia og forpagter yderligere 550 hektar af en nabo. Desuden driver
han 3.200 hektar for Ingleby Holding. Alt er
drevet med 100 procent direkte såning siden
1995.
Hovedafgrøderne er hvede, byg, majs, solsikker, hvidkløver, sojabønner og raps. Når
vi kommer i januar, er hvede, byg og raps
sikkert høstet, og næste afgrøde, sojabønner, er sået. Majs og solsikker vil blomstre
på det tidspunkt. Maskinparken består af
lokalt fremstillede såmaskiner med dobbelte
skiveskær, Case IH traktorer og en CASE IH
Axial-Flow mejetærsker. Der er kapacitet til
håndtering og opbevaring af ca. 9.000 ton
afgrøder.
15.30 Vi kører mod Necochea.

16.00 Besøg ved Sitio 0 Quequen, hvor der tages
stikprøver af læssene på de mange lastbiler
med hvede, byg, majs og soja, der udskibes
fra Quequen Havn. Vores guide, Martin Jespersen, har superviseret/designet en del af
det elektroniske system, der måler protein,
fedt og vand mv.
17.00 Vi kører det sidste, korte stykke til Hotel 		
Niken.
17.15 Ankomst til Hotel Niken og mulighed for at
gå de 300 meter til stranden ved Atlanterhavet – hvor man også kan bade (husk badetøj).
20.00 Aftensmad ved restaurant Catena med
udsigt over Quequen floden.
22.30 Tilbage til Hotel Niken.

Tirsdag 18. januar
Morgenmad på hotellet
08.30 Et kort besøg ved Den Danske Kirke i
Necochea. Derfra kører vi forbi den dansk/
argentinske skole Alta Mira, som er lukket
pga. sommerferie.
09.00 Kørsel mod Saladillo (kørsel i alt ca. 410 km)
via Tandil med besøg ved statuen af
Juan Fugl. Han var den første danske
landmand, der såede hvede på egnen, hvis udvikling han i høj grad var
katalysator for.
12.30 Frokost med sandwich eller lignende
(inkluderet uden drikkevarer)
14.00 Vi kører videre mod Saladillo.

17.30 Ankomst til Saladillo med mulighed for at gå
en tur i byens centrum med torvet og den
katolske kirke mv. Derfra kørsel til Hotel Esquina del Sol i byens udkant.
20.30 Middag på restaurant Parrilla El Loro ca. 300
m fra hotellet (inkluderet uden drikkevarer)
Onsdag 19. januar
Morgenmad på hotellet
08.00 Vi kører (afstand i alt ca. 250 km) til et besøg
ved feedlot Don Ramon nær Saladillo. Her
slutfedes kvæg.
10.00 Besøg hos planteforædleren Don Mario
ved Chacabuco. Det er en argentinsk mastodont, som også er meget aktiv i Brasilien.
12.00 Vi kører videre (ca. 120 km) og spiser frokost
undervejs (inkluderet uden drikkevarer).
13.30 Besøg hos maskinstationen Agro Nobal
ejet af Carlos Noia, der foretrækker at køre
med John Deere traktorer.
15.00 Besøg ved PGG Wrightson Seeds Argentina, 		
der er ejet af danske DLF.
18.00 Indkvartering ved hotel Raices.
20.30 Aftensmad på restaurant Gervasio
(inkluderet uden drikkevarer)

Torsdag 20. januar
Morgenmad på hotellet
07.30 Vi kører mod Federacion (afstand 550 km).
12.30 Frokost med sandwich eller lignende
(inkluderet uden drikkevarer)
15.00 Vi besøger landmand, der dyrker ris, har
egen rismølle og derefter byens museum for
risdyrkning.
18.00 Vi ankommer til Hotel Paraiso Termal
i Federacion. Mulighed for at besøge byens
varmevandskilder eller tage en dukkert i
poolen ved hotellet.
20.30 Aftensmad på restaurant nær hotellet.
Fredag 21. januar
Morgenmad på hotellet
07.00 Vi kører mod Puerto Iguazu
(afstand ca. 850 km)
12.30 Frokost med sandwich eller lignende
(inkluderet uden drikkevarer)
Besøg hos Las Marias teplantage, som er
meget stor og selv oparbejder såvel den
velkendte te som den mate, stort set alle
argentinere drikker fra morgen til aften i de
specielle kopper med sugerør.

20.30 Indkvartering på hotel ved Puerto Iguazu.
Aftensmad på hotellet eller restaurant
(inkluderet uden drikkevarer)
Lørdag 22. januar
Morgenmad på hotellet
07.00 Vi kører til Nationalparken ved Iguazu
vandfaldene.
Sejltur i gummibåde med jungletur ned til 		
floden.
13.00 Frokost med buffet i restaurant
(inkluderet uden drikkevarer)
14.30 Vi kører tilbage til hotellet
Tid til at nyde svømmepølen og det gode vejr
19.00 Aftensmad på hotellet eller restaurant
(inkluderet uden drikkevarer)
Søndag 23. januar
Morgenmad på hotellet
08.00 Vi kører mod Federacion
(afstand cirka 850 km). Undervejs kortere 		
stop.
12.30 Frokost med sandwich eller lignende
(inkluderet uden drikkevarer)
20.30 Aftensmad på restaurant i Federacion
Overnatning hotel Paraiso Termal
Mandag 24. januar
Morgenmad på hotellet
07.00 Kørsel mod Tigre (afstand ca. 490 km)

12.30 Frokost med sandwich eller lignende
(inkluderet uden drikkevarer)
14.30 Sejltur ved Tigre Deltaet (ca. 50 min)
16.00 Vi kører til Buenos Aires centrum.
17.00 Indkvartering på samme hotel i Buenos Aires
som ved ankomsten.
19.15 Kørsel i bus til Tangoshow
19.30 Tangoshow ved Madero Tango
23.00 Tilbage til hotellet.
Tirsdag 25. januar
Morgenmad på hotellet
Lidt tid på egen hånd
09.30 Kørsel til lufthavnen
10.30 Check in i Ezeiza Lufthavn i Buenos Aires
Eventuel frokost på egen hånd i lufthavnen
12.35 Afgang med KL 702 mod Amsterdam
Onsdag 26. januar
05.40 Ankomst til Amsterdam Lufthavn
07.50 Afgang med KL 1125 mod Københavns
Lufthavn
09.10 Ankomst til Københavns Lufthavn
08.35 Afgang med KL 1341 mod Billund Lufthavn
09.40 Ankomst til Billund Lufthavn

Tilmeldingsblanket for studietur til Argentina 15.-26. januar 2022
Navn(e) (VIGTGT!: nøjagtigt som i det anvendte pas):

Adresse:
Evt. navn og adresse til fakturering:
Ønsker at flyve fra Billund (sæt kryds):		
Mobil:							

fra København (sæt kryds)
Fastnet:

E-mail:
Dobbeltværelse sammen med:
Eneværelse (tillæg 4.500 kr. pr. person):
Mit/vores navn(e), mobilnr. og email må gerne udsendes til de øvrige deltagere - sæt kryds:
Prisen for turen er 27.895 kroner i delt dobbeltværelse. Prisen kan ændre sig, hvis der sker
ændring i valutakurserne i forhold til Nationalbankens kurs for valuta 10. oktober 2021 (mere end +-5 %).
Prisen kan også forhøjes, såfremt turen gennemføres med færre end 20 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 rejseforsikring! Hvis du/I kommer til skade uden at være forsikret, kan det blivet MEGET dyrt.
Afbestillingsforsikring koster seks procent + statsafgift (ca. 1%) 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 12.000 kroner pr. person indsættes på reg. nr. 5470 kontonr. 1819422 ved tilmelding og
senest 9. november 2021. Før modtagelse af depositum er tilmelding ikke gældende. Restbeløbet skal
betales senest 15. december 2021.
Du får faktura med bekræftelse af din tilmelding, når depositum er indbetalt. Er turen overtegnet eller
aflyses den, får du din depositum retur. Ved annullering efter bekræftelse af bestilling er der et annulleringsgebyr på 7.000 kr. pr. person og evt. afbestillingsforsikring er tabt. Ved annullering senere og indtil
15. december 2021 er depositum tabt. Ved annullering efter 15. december 2021 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.

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING 9. november 2021

