Resa till Rio de Janeiro – Iguazú –
Buenos Aires
27/10 – 11/11 2011
med Sydskånes Elförening

27/10 Torsdag
Flygtiderna med Lufthansa, respektive det
brasilianska flygbolaget TAM är följande:
19.30 – 20.55 Köpenhamn – Frankfurt
22.40 – 07.09 Frankfurt – Rio de Janeiro

28/10 Fredag
Buss och svensktalande guide möter
gruppen på flygplatsen för orienteringstur.
Efter lunch på ”Mineira Humaita” checkar vi
in på Hotel Windsor Excelsior****
Copacabana, www.windsorhotels.com.br
(frukost på flyget, lunch)

29/10 Lördag
Heldagsutflykt med besök på Corcovado berget med Kristus-statyn, 710 meter över
havet. Lunch på ”Estrela Do Sur”.
(frukost, lunch)

30/10 Söndag
Halvdagsutflykt till Sockertoppen, som med
sin höjd av 395 meter vakar över infarten
till Guanabara-bukten. Vi besöker också
karnevalernas centrum Sambadromen.
Maracana, den stora fotbollsstadion får vi se
utifrån. Den är för tillfället stängd på grund
av renovering inför fotbolls- VM 2014.
Eftermiddagen är fri för egna aktiviteter.
(frukost)
31/10 Måndag
Fri dag! Varför inte hyra en cykel. Rio har 74
km cykelväg som i stor utsträckning följer
stränderna inkl. Copacabana och Ipanema.
Det finns också cykelvägar inne i

nationalparken Tijuca (dit vi erbjuder en
jeeptur).
Extra utflykt till Tijuca Atlantic Forest. Du blir
upphämtad i jeep direkt på hotellet vid 9-tiden
för att åka till världens största urbana skog, en
grön lunga i centrala Rio de Janeiro. Tijuca
Forest bjuder på en fantastisk utsikt över
centrala Rio och inbjuder till en lättare trekking,
där man ser både apor och exotiska fåglar. Stopp
vid "Apornas Vattenfall", "Chinese View
Belvedere" - "Kejsarens bord" och vattenfallet
"Cascatinha" - Kapellet Mayrink - Canoas Road Pepino Beach - återresa till hotellet i jeep. Pris:
440 SEK/per person (minst 2 personer). Turen
går 09.00 och 14.00.

På kvällen blir det “Rio By Night “ med
Samba Show & BBQ Dinner - Transfer från
hotellet till "Churrascaria", ett av de många
och populära stekhusen i Rio, och Brasilien
för den delen. Olika sorters kött bärs fram
på spett och skärs upp framför oss. Till
maten serveras rikliga portioner med sallad,
stekta bananer, pommes frites, palmhjärtan
och ris, mm. Efter middagen fortsätter vårt
äventyr i den brasilianska kulturen då vi rör
oss vidare mot en riktig Sambashow på ett
av de stora sambahusen i Rio. Här får vi ett
smakprov av karnevalen - året om.
Dansarna visar upp sina fantastiska
kreationer och sina många dansstilar.
(frukost, middag)

1/11 Tisdag
Förmiddagen är fri för egna aktiviteter. Flyg
från Rio 16.46, med ankomst Iguazú 18.50.
Engelsktalande (ev. svensktalande) guide
möter
gruppen.
Inkvartering
på
djungelhotellet La Aldea de la Selva****
www.laaldeadelaselva.com beläget på den
argentinska sidan. (frukost, middag)
2/11 Onsdag
Heldagsutflykt på den argentinska sidan av
fallen. Den som vill ha lite extra spänning
kan, mot en ”slant” bege sig ut i flodens
virvlande vatten – i stora gummibåtar.
(frukost, lunch)
3/11 Torsdag
Heldagsutflykt till Itaipu vattenkraftverk –
specialvisning inkl. lunch.

Del 1. Vi börjar med att besöka utsidan av
anläggningen, därefter följer en film om
dammen, innan vi med buss tar oss till den
centrala utkiksplatsen. Här får vi en kortare
introduktion till hur kraftverket är uppbyggt.
Färden går vidare förbi turbinerna. Beroende på
vilket arbete som pågår i verket så åker vi ut till
dammen, där vi stannar ett tag.

Del. 2. Små vagnar tar oss på en vacker resa via
Piracema-kanalen till el Refugio Biologico - Det
biologiska skyddsområdet för djur och växter
som bevarats och skyddats vid bygget av Itaipudammen. Härifrån är det 2 km promenad för att
se flora och fauna från denna region. Obs! Om
det regnar så ställs denna tur in. (frukost, lunch)

4/11 Fredag
Halvdagsutflykt på den brasilianska sidan av
fallen. Sent eftermiddagsflyg till Buenos

Aires. Vår svensktalande guide, Laura
Tabara, möter gruppen på flygplatsen.
Inkvartering på Hotel Elevage****
(frukost, lunch)

5/11 Lördag
Sightseeingtur i Buenos Aires med Laura. Vi
besöker bl a Recoletakyrkogården med
Evita Perons grav, Plaza de Mayo – platsen
för de ”galna mödrarna” och la Bocca med
Boca Juniors museum ”La Pasion Boquense”
Lunch i Poerto Madero, det gamla
hamnområdet som för några år sedan
genomgick en fullkomlig ansiktslyftning.
(frukost, lunch)

6/11 Söndag
Dagen är fri för egna aktiviteter.
När vi vet vilka som kommer att spela
söndagens fotbollsmatchmatch i La Boca
kommer vi att erbjuda biljetter för den som
är intresserad! (frukost)

7/11 Måndag
I dag gör vi en heldagsutflykt till stadsdelen
Tigre c:a 30 km norr om Buenos Aires
centrum. Denna välmående stadsdel ligger i
deltaområdet från floden Parana där denna
övergår i Rio de la Plata. Vi äter lunch och
besöker den lokala marknaden i Puerto de
Frutas. Återresa med båt på Rio de la Plata.
(frukost, lunch)
8/11 Tisdag
Idag erbjuds heldagsutflykt till Colonia i
Uruguay. Transfer från hotellet till hamnen
där en snabbfärja (1 ½ timme enkel resa)

tar dig 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 är UNESCO-märkt. Pris
1080:- sek/person inkl. lunch.
Tangoshow med middag på kvällen!
(frukost, middag inkl. dryck)

9/11 Onsdag
Nu återstår två dagar på Pampas för att
njuta och lära oss mera om livet på den
argentinska landsbygden. Vi kommer att bo,
leva och äta underbart gott på Estancia La
Rica www.estancialarica.com.ar . La Rica är
en autentisk argentinsk estancia, som ägs
och drivs som en familj av Emma och
dottern Teresa. Här finns hästar och kor.
Detta är verkligen ”hemma hos” , ingen lyx,
men mycket charm! Teresa, Emma och
deras grannar, som hjälper till, kommer att
göra allt för att du ska trivas. Den som vill,
får gärna hjälpa till att duka, flytta
bord/stolar, rengöra poolen från löv m.m. Ja,
allt som tillhör det dagliga livet! Den som
vill rida kan göra det! Eller bara sätta sig i
den underbara trädgården och njuta av

tillvaron! På kvällen blir det underhållning
med någon från trakten! Eventuellt får
några bo på närbelägen estancia men alla
äter på La Rica!
(frukost, lunch, middag)

10/11 Torsdag
Vi lämnar La Rica efter lunch och åker direkt
till flygplatsen i Buenos Aires. De som är
intresserade av ytterligare några dagar i
Patagonien tar flyget till El Calafate (se
separat program). Övriga flyger hem enligt
följande:

Buenos Aires – Sao Paulo
18.45 – 22.15
Sao Paulo–London Heathrow 23.50 – 13.25
(+1)
(frukost, lunch,)
11/11 Fredag
Heathrow – Köpenhamn

Pris: 31.750:- sek/person i dubbelrum
Avbeställningsskydd: Europeiskas avbeställningsskydd 6% av resans pris.

17.00 – 19.55

Priset inkluderar:
- Flyg i ekonomiklass Köpenhamn –Frankfurt - Rio de Janeiro samt Buenos Aires – Sao
Paulo – London Heathrow – Köpenhamn enligt ovan.
- Flyg Rio de Janeiro – Iguazu
- Flyg Iguazu – Buenos Aires
- Inkvartering på hotell samt Estancia La Rica enligt ovan.

-

Frukostbuffé under hela resan, 9 luncher, 4 middagar
Utflykter och inträden enligt programmet.
Svensktalande guide i Rio de Janeiro samt Buenos Aires. Vi försöker få en svensktalande
guide i Iguazu men lyckas inte detta blir det en engelsktalande guide.
Dricks till gemensamma måltider.
Flygplatsskatter och andra lokala skatter

-

Priset inkluderar inte:
- Drycker till maten (I Tangoshown ingår vin/vatten)

Anmälan till resan görs till Hans-Erik Månsson på mail:
hans-erik.mansson@elektroproduktion.com senast 18/4 2011.
I anmälan vill vi ha följande uppgifter:
- Namn (enligt passet), adress, fast telefonnummer samt mobilnummer!
- Om du är medlem i Star Alliance - ditt Frequent Flyer nummer!
- Om du vill ha extradagarna i Patagonien 8950:- sek/person
- Om du vill ha avbeställningsskydd och/eller reseförsäkring.

Faktura skickas ut av Kerstin Lindström, Tre K Travel AB. Anmälningsavgiften är 4000:sek/person och 8000:- sek/person om du är intresserad av Patagonien. Slutbetalning ska vara
gjord senast 1/9 2011.
Ytterligare information om resan samt flygbiljetter skickas ut c:a 2 veckor före avresa.

Vid avbokning av resan gäller Tre K Travels särskilda avbokningsregler dvs om resan avbokas
före 1/9 blir kostnaderna anmälningsavgiften 4000:- sek/person (8000:- sek /person om
Patagonien är bokad). Om avbokning sker mellan 1/9 – 27/9 blir kostnaderna 50% av resans
pris, efter 27/9 80% av resans pris samt mindre än 48 timmar före avresa 100% av resans pris.

Reseförsäkring och avbeställningsskydd – Många har idag ”Resplus försäkring” eller liknande
i sin hemförsäkring. Kontrollera noga vas som gäller! Vi hjälper gärna till med avbeställningsskydd, reseförsäkring alternativt kompletterande reseförsäkring som för närvarande kostar
720:- sek/person för 16 dagar.

Vi reserverar oss för eventuella pris- och programändringar utanför vår konstroll och hänvisar
till gällande resevillkor .
Har du ytterligare frågor angående resan så hör av dig till Hans-Erik Månsson Tel. 0701900017 eller till Kerstin Lindström, Tre K Travel AB Tel. 0413 – 555396.

Resan arrangeras i samarbete med Pampas Travel Tel. 018-7501059 www.pampastravel.se
-

-

-

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

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

