ARGENTINA 15 – 29/11 2010
med Iguazu-fallen, Mendoza, Buenos Aires och
Pampas
Tango, fotboll, gott vin, möra biffar, Pampas, Evert Taube, Rio de
la Plata, hästpolo är sådant som för tankarna till Argentina! Vi
har gjort vårt bästa föra att inte bara sevärdheterna ska vara
resans höjdpunkter utan också mötet med människor! Vår
reseledare (bilden intill) är Helen La Vikinga, isländska som bott
i Sverige, men nu är bosatt i Buenos Aires sedan 5 år tillbaka.
Följ med till fantastiska Argentina, och få Paraguay, Brasilien
och Uruguay ”på köpet”!
Måndag 15/11
Flygtiderna med Air France via Paris är följande:
Stockholm – Paris CDG
06.40 – 09.20
Köpenhamn – Paris CDG
07.00 – 09.00
Paris CDG – Sao Paulo
10.30 – 19.30
I San Paulo möter engelsktalande lokalguide med
buss som tar oss till vårt hotell för natten.
Tisdag 16/11- Iguazu

Efter c:a en och en halv timmes flygning landar vi i
Foz de Iguazu. Här är varmt och fuktigt året om.
Det rika djurlivet och den orörda regnskogen för
tankarna till Edens lustgård. Vi har nu hamnat i
gränslandet mellan Brasilien, Paraguay och
Argentina, vid Sydamerikas största vattenfall –
Iguazu fallen – c:a 270 vattenfall på en bredd av
2700 meter! Inget annat vattenfall, inkluderat
Niagara- och Victoriafallen kan mäta sig med dessa
fall. Vi åker över på den argentinska sidan och tar
in
på
djungelhotellet
La
Cantera
www.hotellacantera.com (frukost, middag)
Onsdag 17/11 Iguazu - Argentina
Hela dagen tillbringar vi på den argentinska sidan
av fallen, och vi förundras över vattenmassornas
kraft när vi befinner oss nära, ovanför och under
fallen! Den som vill ha ytterligare lite spänning
kan, mot en ”slant”, bege sig ut i flodens virvlande
vatten – i stora gummibåtar. Kvällens gemensamma

middag avnjuter vi i Brasilien på restaurang Rafain.
Ett enastående ”smörgåsbord” lockar med allt från
ostron och sushi till brasilianska specialiteter och en
mycket fin danscabaret. (frukost, middag)
Torsdag 18/11 Iguazu – Brasilien, Paraguay
Idag ska vi uppleva den brasilianska sidan av fallen.
Här finns den enorma Itaipu-dammen, som byggdes
mellan åren 1972 – 1985 och är världens största
kraftverksanläggning. Totalt 32.000 arbetare var
verksamma dygnet runt, 7 dagar i veckan. Idag
ombesörjer dammen Paraguays hela, och 25% av
Brasiliens, el-behov. Efter ett kortare stopp i den
livliga gränsstaden Ciudad del Este i Paraguay gör
vi ett besök hos regionens urbefolkning, den lokala
indianstammen Guarani. I Fortín Mbororé öppnar
de dörrarna till sitt samhälle och lär oss om
regnskogens hemligheter, dess naturliga läkemedel,
sin kultur och livsåskådning. (frukost, lunch)
Guaraniindianerna härskade över stora områden i
Paraguay, Argentina och Brasilien på 1500-talet.
På 1600-talet bildade jesuitpräster en stor mängd
missionsstationer bland guaraní-indianerna. I den
guldpalmsbelönta filmen ”The Mission” med
Robert de Niro, skildras hur man med demokratiska
metoder och utan att förslava befolkningen, kunde
organisera modernt fungerande samhällen och
vinna deras förtroende och vänskap. I mitten av
1700-talet kom spanjorerna och portugiserna.
Jesuiterna utvisades och guaraní-indianerna
förslavades.

Fredag 19/11 – Mendoza

Vårt flyg till Mendoza via Buenos Aires går vid
lunchtid. Väl i Mendoza tar vi in på Hotel Premium
Tower www.hotelpremiumtower.com.ar. Mendoza
har inlandsklimat och november är en mycket fin
tid att besöka regionen. Det är vår och temperaturen
ligger runt 25 grader. Klimatet gör det perfekt för
odling av frukt, inte bara vindruvor utan också
tomater, oliver, äpplen, aprikoser, persikor och
många andra frukter och grönsaker. Mendoza är
också känt för sina välrenommerade restauranger
och franskinspirerade stadskärna med lummiga
kastanjeträd runt torg och kaféer. Vår reseledare
Helen tar oss med på en intressant orienteringstur
till fots. Ett besök hos någon av konstnärerna i
trakten ska vi också hinna med. (frukost)
Lördag 20/11 – Mendoza
Merparten av de vingårdar vars viner har blivit
mycket populära i Sverige, som Familia Zuccardi
och Bodega Norton finner vi här. Hela dagen ägnar
vi åt denna kända vinregion. Vi besöker
vinproducenter, lär oss om vinproduktionen i
området, provar vin och äter en god lunch.
(frukost, lunch)
Söndag 21/11 – Mendoza - Anderna
Idag åker vi upp i Anderna, till gränstrakterna
mellan Argentina och Chile. Här ligger Aconcaguas
nationalpark, 3000 m.ö.h., med fantastiska
lämningar av fossiler, havsdjur och jättestenar från
forna istider. Vid klar väderlek ser vi själva
Aconcagua 6962 m.ö.h, världens högsta berg
utanför Himalaya. I närheten av den naturliga
broformationen ”Puente del Inca” ligger en lokal
marknad. Efter en härlig lunch uppe i bergen åker
vi tillbaka till Mendoza. Hela det frodiga landskapet
breder ut sig över den platå, 800 m ö h som
Mendoza ligger på. (frukost, lunch,)
Måndag 22/11 Buenos Aires

Efter en och en halv timmes flygning landar vi så i
Buenos Aires kl. 14.50. Genast tar vi oss an staden
och besöker Buenos Aires mest kända områden
med olika typer av arkitektur. På Recoletakyrkogården finner vi Evita Perons grav. Palermo,
San Telmo, Nationalkongressen, ”Cabildo”-platsen
där Argentinas frihet från spanjorerna utropades är

andra kända platser. En paus på ”Café Tortoni” kan
behövas. Buenos Aires katedral, regeringsbyggnaden ”Det rosa huset”, som utgör en del av
”Plaza de Mayo” och Teatro Colon, där landets
stora operor och framträdanden görs, ingår
naturligtvis också i rundturen. Vi checkar in på

Hotel Elevage**** www.elevage.com.ar. (frukost)
Tisdag 23/11 Buenos Aires
Fotboll är den stora sporten i Argentina och
argentinarna är mäkta stolta över sina två VM-guld
1978 och 1986. Den argentinska fotbollen är
internationellt starkt förknippad med Maradona
(som spelade för Boca Juniors) men landet

fortsätter att leverera toppspelare till de europeiska
ligorna. En av de sista årens största spelare är Messi
som spelar tillsammans med Zlatan i Barcelona. Så
ett besök i fotbollslaget Boca Juniors museum ”La
Pasion Boquense” vid deras hemmaarena i La Boca
är ett ”måste”. Inkluderat är också ”Museo
Quinquela Martin”. Quinquela Martin (1890 –
1977) var en av Argentinas mest populära
konstnärer. Han bidrog starkt till att förändra La
Bocas utseende i början av förra seklet. Här är
också ett populärt tillhåll för konstnärer av all de
slag. Lunchen äter vi på den kända restaurangen
”La Bisteca de Puerto Madero”. Puerto Madero är
det gamla hamnområdet som för några år sedan
genomgick en fullkomlig ansiktslyftning och
numera huserar flera kända och trendiga
restauranger intill promenadstråket längs de gamla
dockorna. Nya gångbroar över vattnet bidrar
ytterligare
till
Buenos
Aires
smeknamn
”Sydamerikas Paris”. Kvällen tillbringar vi på en
typisk argentinsk milonga dvs. en plats där man
träffas och dansar tango. Entré och buss till lokalen

ingår men var och en tar sig själv tillbaka till
hotellet. (frukost, lunch).

hönsen, samt samla in ägg, samla ved till grillen
och trädgårdsskötsel. www.estancialarica.com.ar

Onsdag 24/11 Buenos Aires - Uruguay

Estancian kan även erbjuda följande:
• Guidad tur till de äldre delarna av estancian.
• Picknick med utsikt över det öppna landskapet,
chans att se inhemska djur såsom (rapphöns,
kaniner, bältdjur, ödlor, m.m.) tillsammans
med engelsktalande person.
• Bada i poolen (från november till april).
• Användande av det öppna köket; titta på och
hjälpa till med förberedelserna av typiskt
argentinska rätter och efterrätter t.ex. dulce de
leche, plommonmarmelad, spaghetti bakat på
träbord, smaksatta bröd, kanderade apelsiner,
chimichurri, ensalada criolla, m.m. Samt
estancian ”egna” rätter!
• Praktisk handledning för hur du gör den bästa
grillen (asadon) på en kolbädd. Vi tänder
elden, saltar köttet och grillar.
Efter
handledningen äter vi upp vårt fantastiska
resultat!
• Stjärnskådning – på pampas är himlen ofta klar
och du är långt från stadens ljus och ljud. Ett
utmärkt tillfälle att bekanta dig med södra
halvklotets stjärnhimmel.
• Förberedelser av lammköttet inför grillning,
omhändertagande av lammskinnen.
• Besök i byn La Rica (7 km på hästar, sulky,
cyklar eller traktor med släpvagn - efter

Vi tar båten över Rio de la Plata
till Colonia i Uruguay. Colonia,
byggd av spanjorerna, är en
liten pärla på Uruguays kust.
Staden är så välbevarad att den
har blivit UNESCO-märkt och
kännetecknas
av
sina
kullerstensgator, små pittoreska
restauranger, samt de typiska
spanska inslagen, som t.ex.
tjurfäktningsarena. Här får vi
möjlighet att vandra runt på
egen hand, men har gemensam
lunch på ”Lo de Renata”. På kvällen är vi åter i
Buenos Aires och går då gemensamt till en typisk
argentinsk musikbar där de spelar populär
folkmusik – folkets musik om livet, döden,
kärleken, arbete, hopp och förtvivlan. Maten är god
och beställs på plats för en mindre summa. Var och
en tar sig själv tillbaka till hotellet. (frukost, lunch)
Torsdag 25/11 Buenos Aires
Dagen är fri för egna upptäckter. Här finns
underbara boutiquer med elegant designade kläder
och skor. På kvällen blir det tangoshow med trerätters middag på ett av stadens bästa tangohus.
Tangolektion kan erbjudas! (frukost, middag)
Fredag, Lördag, Söndag 26 - 28/11 - Pampas
Nu återstår tre dagar på Pampas för att njuta och
lära oss mera om livet på den argentinska
landsbygden. Vi kommer att bo, leva och äta
(helpension ingår) underbart gott på Estancia La
Rica, belägen c:a en och en halv timmes bussresa
från Buenos Aires. La Rica är en autentisk
argentinsk estancia, som ägs och drivs som en
familj. Estancian har hästar och kor. Under de tre
dagarna har besökaren möjlighet att delta i
estancians dagliga arbete med djuren och marken.
De som önskar kommer att kunna rida så mycket
eller lite som man önskar.
Det dagliga arbetet vid estancian innebär bl.a.
insamling och skörd av frukt och örter från landet
(beroende på säsong), ta ut hästarna till hagen,
borstning och förbereda hästarna för ridning, bada
hästarna efter ridning, förbereda hästar och sulky
för tur, se till att den vinddrivna vattenpumpen
fungerar som den ska, kontrollera djurens vatten,
titta till häst- och kohagarna och se till fölen och
kalvarna (gården förväntar sig två nya föl vid denna
tid), mjölka korna, utfodring och instängning av

•

gästernas önskemål).
Besök på Don Leopardos ranch - en gaucho
som få andra!

28/11 söndag
Transfer till flygplatsen för flyg till Sverige:
Buenos Aires – Paris 18.00 – 11.00 (+1)
29/11 måndag
Paris – Stockholm
Paris – Köpenhamn

16.05 – 18.35
12.55 – 14.45

Önskar du några extra dagar i Argentina, t ex några
dagar till Ushuaia i Eldslandet eller i Patagonien så
hör av dig så ska vi göra vårt bästa för att ordna en
tilläggsresa.

Pris: Från Stockholm: 34.950:- sek/person
Från Köpenhamn: 35.500:- sek/person
Enkelrumstillägg: 4.500:- sek
Avbeställningsskydd: Europeiskas avbeställningsskydd 6% av resans pris.
Priset inkluderar: Flyg i ekonomiklass från Skandinavien till Sao Paulo via Paris. Flyg Sao Paulo –
Iguazu. Flyg Iguazu – Mendoza (via Buenos Aires) – Buenos Aires. Inkvartering på 4*-hotell under
hela resan. Svensktalande reseledare. Engelsktalande lokalguider. Frukost alla dagar (13 frukostar).
Åtta luncher och fem middagar inklusive dryck (vatten/vin). Utflykter och inträden enligt programmet.
Dricks för gemensamma måltider, samt till chaufförer och lokalguider. Flygplatsskatter och andra
lokala skatter
Priset inkluderar inte: Airport tax 20US$ som betalas på flygplatsen i Buenos Aires innan hemflyg.
Anmälan till resan kan göras till Tre K Travel AB, på telefon 0413 – 555396 Kerstin Lindström eller
på mail kerstin@treK-travel.se före 1/8 2010. Vi skickar faktura på anmälningsavgiften 3.500:sek/person. Slutbetalning senast 1/10 2010.
Ytterligare information om resan samt flygbiljetter skickas c:a 2 veckor före avresa.
Vid avbokning av resan gäller Tre K Travels särskilda resevillkor dvs om resan avbokas före 1/10 -10
blir kostnaden 3500:- kr/person. Om avbokning sker mellan 1 – 21/10 2010 blir kostnaden 50% av
resans pris efter den 21/10 80% av resans pris och mindre än 24 timmar före avresa 100% av resans
pris.
Reseförsäkring och avbeställningsskydd – Många har idag ”Resplus försäkring” eller liknande i sin
hemförsäkring. Konstrollera noga vad som gäller! Vi hjälper gärna till med reseförsäkring alternativt
en kompletterande reseförsäkring som för närvarande kostar 685:- sek/person.
Vi reserverar oss för eventuella pris- och programändringar utanför vår konstroll och hänvisar till
gällande resevillkor.
Minsta antal deltagare för att resan ska bli av är 15 personer.
Vill du förlänga resan så kan vi erbjuda olika tilläggsresor till bl.a. Patagonien eller Eldslandet.
Har du ytterligare frågor angående resan så hör av dig till Kerstin Lindström Tre K Travel AB tel
och mail se nedan eller Kerstin Rosenlund, Apoteket Konstförening 0911-12160,
kerstin.rosenlund@apoteket.se
Resan arrangeras i samarbete med Pampas Travel

Klövervägen 7, 241 35 Eslöv
kerstin@treK-travel.se

Tel. 018-7501059

www.pampastravel.se

Tel. 0413-555396, 070-5917050
www.treK-travel.se

