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apollorejser.dk 70 13 33 00

Rabat i skole-
sommerferien

Mallorca
(2 voksne + 2 børn)
Fra Billund d. 21/7
2-vær. lejl. Marblau.
1 uge
Total fra 14.192,-
(inkl. webrabat)

Juliweb-rabat500,-

Book online nu og få 500 kr. i rabat
på rejser i skolesommerferien

Det ville være mest korrekt at kalde
det storbyferie, da Montevideo er
en millionby. 

Men på en eller anden måde vir-
ker byen ikke stor eller omklamren-
de. Måske fordi der er masser af
pladser, torve og strande, hvor man
døgnet rundt kan dase, spille fod-
bold, fiske eller picknicke med fa-
milien.

Klimaet er fantastisk. Ikke for
varmt og ikke for klæbrigt. Selv når
de fleste lokale indtager deres af-
tensmad ved 22-tiden kan man sid-
de i en tynd skjorte og stadig lade
sig forkæle af lune vindstrejf.

Der er mange italienske efter-
kommere i Uruguay, og det for-
nemmer man tydeligt på restauran-
terne, hvor den italienske flair for
føde og den lurende nonchalante
tjener-ånd skiftevis spiller hoved-
rollen.

Flere steder er der kun en enkelt
tjener eller to til 20-30 borde. Så
hvordan tjenerne formår at dække
bord, servere, tage imod bestillin-
ger, skænke vin og vand op og sam-
tidig være ekstremt flinke er mig en
uforklarlig gåde. Under alle om-
stændigheder spiser og drikker man
glimrende for langt under halvde-
len af prisen i Danmark. 

Varme aftner
Der er, sagt med al respekt, ikke de
store seværdigheder i Montevideo.
I så fald er de forbigået min op-
mærksomhed. Det kan heller ikke
udelukkes, at museer og kirker vil
betage andre turister. Det er dog
strandlivet, der fascinerer mig.

Tidsforskellen gør, at der bliver
mørkt en time senere end i Argenti-
na. Derfor virker det helt forkert,
når temperaturen kl. 20 stadig hol-
der sig på den varme side af 30 gra-
der og stranden er fyldt til sidste
sandkorn.

Det er en skøn oplevelse at sidde
med en kølig, lokal bajer og se,
hvordan hele Montevideo valfarter
til de svalende bølger, inden solen
lige så stille dykker ned i Atlanter-
havet.

Næsten lige så fantastisk er det at
vandre rundt i havnekvarteret, hvor
de lokale sidder og sludrer på forto-
vene, mens duften af parrillada -
grillet kød i deluxe-klassen - stiger
op fra det centrale marked, der bur-
de omdøbes til ”Kød-mekka”.

LIVSNYDERE PÅ HALVT BLUS

AF SIMON STAUN

sim@fyens.dk

I det, der bedst beskrives som en ekso-
tisk bufferzone mellem stormagterne
Argentina og Brasilien, ligger smør-
klatten Uruguay og
smelter. Med et frem-
ragende klima, smukke
strande og et gæstfrit
samt fodboldentusia-
stisk folkefærd som
primære rammer.   

Der vil givetvis være
utallige voksne dan-
skere, der ikke kan
tænke på landet uden
straks at forestille sig
Elkjær, Laudrup og
Lerbys ydmygelse af de
sydamerikanske bold-
artister ved VM-slut-
runden i Mexico i 1986.
Tro mig. De uruguay-
anske borgere har hel-
ler ikke glemt en af de
sorteste dage i landets
(sports)-historie. 

Går man på de store
gader, hvor de fancy
butikker kæmper om
opmærksomheden, glider nederlagets
klamme ekko tilsyneladende i bag-
grunden. Men kigger man ordentligt
efter, så fornemmer man det endnu.
Den stikkende smerte. Ydmygelsen.
Degraderingen og hele verdens håne-
fulde blikke. At tabe 1-6 til en flok ama-
tører af nogle pølsegnaskende bleghu-
dede vikinger. Mama Mia!, som de og-
så siger på disse breddegrader.

Man skal passe på, at man ikke kom-
mer til at gå rundt i sin egen verden og
jodle ”Olé, olé, olé”. Dertil er der gået
for få år. Blot 21. Vi har jo heller ikke
tilgivet tysken endnu, vel?

Det skal dog siges, at gæstfriheden
trives til trods i Montevideo. Hvis man
vel og mærke undgår at træde alt for
meget i den rød-hvide spinat. 

Storhed og fald
Rigtige mænd, dem med hår på ryggen,
fadølskrus inden for rækkevidde og tal-
rige ar efter brutale serie-4 opgør på
knæene, de ved, hvad jeg snakker om.
Fodbold er ikke sport. Det er selve li-
vet. Og uruguayanerne har saftsuseme
levet livet for otte-ni årtier siden.

Fodboldfanatikere vil medgive, at
der er tale om historiske vingesus og
indersideafleveringer muséer værdige,
når man tænker på den allerførste VM-
finale. Selveste Copa Mundial 1930. 

Jeg bliver helt svag i bentøjet blot ved
tanken om at overvære den første fina-
le. Et lille spark på læderkuglen men et
kæmpe spark for menneskeheden. Ja,
ordene bliver store med den unikke 4-2
sejr over naboerne fra Argentina i bag-
hovedet.  

Uruguays stolthed, Estadio Cente-
nario, eller ”Århundredets Stadion”
som det så prangende hedder på dansk,
er ikke helt på toppen anno 2007. De
blåhvide farver synes en anelse falme-
de, og malingen nægter tilsyneladende

at holde fast i betonelementerne, der
udgør de øverste tribuner.

En horde af malere sørger for, at de
blåhvide tribuner snart funkler igen.
Hvem ved, måske er der nye tider på
vej? 

Sammen med min far sætter jeg mig
ned og lader tankerne flyve. Man hører
svagt det øredøvende brøl fra  132.000
ellevilde tilskuere på lægterne, da Car-
los Peucelle, Juan Evaristo og Guil-
lermo Stabile sammen med de øvrige
argentinske spillere løb på banen for at
kæmpe imod underhundene Uruguay
med Pablo Dorado og Victoriano San-
tos Iriarte blandt profilerne.

Det var en overraskelse af de helt
store, at hjemmeholdet vandt. Men
helt tilfældigt kan det næppe have
været, da holdet siden klaskede bras-
serne i 1950-finalen på det imposante
Maracanã-stadion foran 200.000 til-
skuere. 

Derefter startede holdet den derou-
te, der peakede eller skal vi sige det
modsatte, ramte et brøndgraverdybt
nulpunkt med nederlaget til de danske
dynamitstænger i Mexico i 1986.

Smertens baggård
Uruguay døjer stadig med efterveerne af 1-6
nederlaget ved VM i Mexico 1986

I Montevideo tager ting
den tid, ting tager. Og så
skal der være tid til
aftenturen på stranden

Officielt sprog: spansk 

Hovedstad: Montevideo

Styre: Republik

Præsident: Tabaré Vázquez 

Størrelse: 176.220 km2

Befolkning: 3.415.920

Befolkningsgrupper: Hvide: 88 procent,
mestizer otte, sorte fire procent. 

Klima: Temperet

Transport: Flyv til Buenos Aires i Argen-
tina. Der er hurtigfærger direkte til Mon-
tevideo. Flybillet koster ca. 5500 for en
retur. Færbilletten koster 300 kroner.

Hotel: Overnatning på fint hotel ca. 250
kroner pr. nat. KILDE: WWW.WIKIPEDIA.ORG

FAKTA
URUGUAY

KORT: MIKKEL DAMSGÅRD PEDERSEN
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MAN SKAL PASSE PÅ, AT MAN IKKE KOMMER TIL AT GÅ
RUNDT I SIN EGEN VERDEN OG JODLE ”OLÉ, OLÉ, OLÉ”.
DERTIL ER DER GÅET FOR FÅ ÅR. BLOT 21. VI HAR JO 
HELLER IKKE TILGIVET TYSKEN ENDNU, VEL?
Fra artiklen
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En sort dag for et Uruguay, hvor fodbold er
selve livet: Michael Laudrup snyder målmand
Alvez, og Danmark vinder 6-1 under VM i
Mexico 1986. Den svider endnu. POLFOTO

TEKST OG FOTO: SIMON STAUN
sim@fyens.dk

AF SØREN THORUP

thorup@fyens.dk

Bravo Tours er på mindre end
10 år blevet en af sværvægter-
ne på det danske rejsemarked.
I takt med kundevæksten er
kataloget også vokset mar-
kant.

Vinterkataloget på næsten
300 sider rummer 13 nye rej-
semål - næsten alle fjernt fra
Danmark.

Det gælder i særdeleshed

rundrejserne i New Zealand
og Australien, som prismæs-
sigt også ligger i den ”tunge”
ende: Små 30.000 kroner for
New Zealand-turen og cirka
10.000 mere for Australien. I
begge tilfælde er der tale om
rejser på tre uger.

Bravo Tours gør meget ud
af Thailand, men først til vin-
ter kommer den største mag-
net, Phuket, med i kataloget.
Nyt er også Khao Lak og
Jomtien.

Fra Bangkok kan man tage
på flere rundrejser - blandt
andet til nabolandet Cambo-
dia.

Spies og Tjæreborg har tid-
ligere oplyst, at de tager Syd-
afrika på programmet til vin-
ter, og det samme gør Bravo
Tours. Her er tale om to rund-
rejser og transport med rute-
fly (South African Airways),
mens konkurrenterne fra My-
Travel-gruppen benytter eg-
ne fly.

Bravo Tours mod fjerne mål
Eksotiske steder dominerer nyhedslisten

Bravo Tours lagde fra begyndelsen ud med de nære og
populære rejsemål. Med rejser til New Zealand kan det
ekspanderende bureau ikke komme længere væk.

Mod vest har Herning-
bureauet indlemmet Costa
Rica og Mexico i kataloget. To
uger med rundrejse og bade-
ferie i Costa Rica koster cirka
17.000 kroner.

Selv om Bravo Tours har
oplevet én lang stigende
salgskurve, forventer direktør
Peder Hornshøj ikke, at den
flader ud i år. 25 procents
vækst er hans forventning.


