
En speciellt framtagen resa av Stephanie Johannesson, erfaren reseledare som rest 
många gånger till Argentina. Här har hon satt samman den ultimata resan till Ar-
gentina, där ni först får uppleva den pulserande kulturmetropolen Buenos Aires 
och sedan landsbygden, det äkta Argentina, där allt började med nybyggarna som 
byggde rancher ute på Pampan.  Resan avslutas i den vilda regnskogen i Misiones 
där vi bor och får ett minnesfullt möte med Guarani indianerna samt får uppleva 
de mäktiga Iguazu fallen, ett av naturens riktiga underverk. Vi ser fallen både från 
den brasilianska och den argentinska sidan. 
Välkomna till  en upplevelsefull resa med Stephanie Johannesson.

Argentina
- från Buenos Aires till Pampans vidder och den mystiska regnskogen

DAG 1: AVRESA 
Avresa under eftermiddagen. Planbyte i 
London för vidare resa till Buenos Aires. 
Måltider ombord.

DAG 2: BUENOS AIRES
Ankomst på förmiddagen till denna kul-
turmetropol, även kallad “Sydamerikas 
Paris” med franska trädgårdar, härliga 
boulevarder och ett fantastiskt Operahus. 
Efter en lång flygresa passar det med lite 
vila och sedan en eftermiddagsträff där vi 
lär oss laga en argentinsk rätt, lär känna 
varandra och sedan äter middag tillsam-
mans.  (F, M)

DAG 3: LA BOCA OCH SAN TELMO
Dagen ägnas åt att utforska stadens his-
toriska delar: La Boca och San Telmo, fas-
cinerande arbetarkvarter dit många av 
de italienska immigranterna flyttade. Vi 
får sedan vandra på Plaza de Mayo och 
känna historiens vingslag. Lunchen ser-
veras på Evitas Museum, ett residens där 
Evita inhyste fattiga och utsatta kvinnor 
och där får vi lära känna Evita bättre.  På 
kvällen äter vi italienskt, i närheten av ho-
tellet, precis som “los porteños”, Buenos - 
airesborna brukar göra. (F, L, M)

DAG 4: KULTURMETROPOLEN
Idag har vi förmånen att få besöka en helt 
unik bokhandel och sedan åker vi till Re-
coletakyrkogården där bland andra Evita 
ligger begravd. En stad i staden. 
Därefter lär vi känna stadens norra kvar-
ter som heter Palermo. Palermos skatt 
är dess parker. Här finns den Botaniska 
trädgården, den Japanska trädgården 

och Rosedal med alla sina vackra rosor 
som ger en söt, tung blomdoft som ett 
välkommet andningshål från alla avgaser. 
Här finns stadens polo - arenor, hästkapp-
löpningsbanor och Zoo. Vi stannar för 
lunchstopp(ej inkl.) på MALBA, museet 
för Latinamerikansk konst. På kvällen blir 
det ett oförglömligt besök på La Ventana, 
ett känt tangohus med danslektion, show 
och middag. Ta chansen - prova på tango. 
(F, M)

DAG 5: UT PÅ PAMPAN
Turen idag går ut på Pampan. Vi besöker 
en ranch från kolonialtiden där vi kan rida 
eller åka vagn ut på den milsvida Pampan 
och vi blir serverade en utsökt lantlunch 
med grillat kött, hemlagat bröd och efter-
rätter. Los gauchos visar oss sina konster 
på hästryggen och tävlar sinsemellan. På 
eftermiddagen reser vi tillbaka till stan 
lyckliga och mätta. (F, L)

DAG 6: IGUAZU, REGNSKOGEN
Avresa under förmiddagen till Puerto 
de Iguazu, en 2 timmars flygresa. Vi lan-
dar i Misiones berömda röda jord mitt i 
den subtropiska regnskogens täta päls. 
Vi tar en promenad rakt in i regnskogen 
för att möta Guarani-indianer som bor 
där och kan lära oss om flora och fauna 
i området. De tar oss på en vandring i  
regnskogen, visar hur de lever i hyddor,                                                                                 
gör sina egna mediciner av växter och ja-
gar med egna redskap. Vi bor på La Can-
tera Jungle lodge, en sk naturlodge, vid 
kanten av den tropiska regnskogen med 
fin pool. Middag på hotellet. (F, M)
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FAKTA
SPF PRIS 35 450 KR
ORD PRIS:  36 450 KR
RESLÄNGD:  11 DAGAR
AVRESA:  20 OKT 2018
I PRISET INGÅR
• Svensk reseledare
• Flyg Arlanda-Buenos Aires via 
  London & Sao Paulo 
• Flyg Iguazu - Arlanda via 
  Sao Paulo och Frankfurt
• Flyg Buenos Aires - Iguazu
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher (L) 
• 7 middagar (M)
• Tangoshow med danslektion
• Utfärd till Pampan med ridning/ 
  vagntur och uppvisning
• Matlagningstillfälle
• Entré Evitas museum &  
  nationalparker
• Alla transporter på resmålet
• Stadsrundturer & besök enligt 
   program

TILLÄGG
Enkelrum: 5 130 kr

PRELIMINÄRA HOTELL
Buenos Aires: NH Latino Hotel 
www.nh-hotels.com/hotel/nh-buenos-
aires-latino
Iguazu: La Cantera Jungle Lodge
www.hotellacanteraiguazu.com
För info om hotellen, se också vår hemsida

PRELIMINÄRA FLYGTIDER (LATAM)

UT: Arlanda-Frankfurt-Sao Paolo-
Buenos Aires 16.35- 09.55 (+1)
HEM: Iguazo - Sao Paolo - Frankfurt-
Arlanda 17.46 - 18.00 (+1)

Reseledare - Stephanie Johannesson
Vår erfarna reseledare hälsar - För mig är en 
resa till Argentina det spännande mötet med 
den Gamla Världen hos indianerna och den 
Nya Världen hos de invandrande européerna 
i Buenos Aires. Kombinationen av ett gott röd-
vin, en argentinsk biff och melankoliska tango 
toner i bakgrunden är dessutom oslagbar. 
Argentina i mitt hjärta. 



DAG 7: IGUAZUFALLEN I BRASILIEN
Idag ska vi uppleva Iguazufallen på den brasilianska sidan. Det är inte ett vattenfall 
utan närmare trehundra fall i ett fyra kilometer långt system med en vattenvolym tio 
gånger Niagarafallets i USA. Dånet från fallen kan höras på flera mils avstånd. Det är ett 
av Sydamerikas mäktigaste naturfenomen och självklart ett av UNESCOs naturvärlds-
arv. Större delen av fallen ligger i Argentina, men ses bäst från den brasilianska sidan. 
Här finns också en hiss ner till en mellannivå där man via gångbroar kan gå ut i fallen 
och på så vis få en förstärkt upplevelse. I regnskogen stöter vi på coatin, den latiname-
rikanska näsbjörnen och på eftermiddagen går vi in i en spektakulär fågelpark med 
stora, öppna burar med aror, gojor, tukaner och andra tropiska fåglar.  (F)

DAG 8: IGUAZUFALLEN I ARGENTINA
Idag beser vi den argentinska sidan av de imponerande fallen. Från gångstigarna invid 
fallen bjuds en fantastisk utsikt över både dem och den omgivande regnskogen. Man 
stirrar rakt ner i Djävulens Gap och blir hänförd. Åter till hotellet på eftermiddagen, 
kanske för ett dopp i poolen. (F)

DAG 9: NATUREN - VILODAG
En heldag för vila och avslappning vid poolen eller terrassen. Sjunk ner i en solstol och 
bara smält alla intrycken från resan och lyssna på regnskogens egen konsert. Middag 
på hotellet. (F,M)

DAG 10: HEMRESA
Vi får en halvdag att koppla av innan vi beger oss till flygplatsen för hemresa via Sao 
Paulo och vidare mot Arlanda via Frankfurt. (F, samt måltider på flyget)

DAG 11: ANKOMST STOCKHOLM
Vi ankommer Arlanda på kvällen. Måltider ombord.
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