
 

 
 
 
 

Lyxig rundresa i 

ARGENTINA 
- med en dos av Uruguay och Brasilien 

En gourmetupplevelse för alla sinnen! 
 

24 januari – 7 februari 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Här presenteras en aptitretare av det äventyr som går av stapeln i 

januari/februari 2020. Mycket bus kommer att dyka upp under resans 
gång som alltid!  Ett skräddarsytt och fullkomligt unikt program där 
vi upplever det fascinerande, vackra och atmosfärrika Buenos Aires, 
Tigre deltat (världens femte största delta) och även en heldag på en 

estancia med asado, guanchos och hästpolo. På programmet finns 
också en dagstur till den historiska staden Colonia del Sacremento, 

som ligger i Uruguay. Vi ber oss sedan till det natursköna och tropiska 
Iguzu med världens längsta vattenfall. Vattenfallet upplever vi såväl 
från Argentina som Brasilien. Samma fall men två helt olika vyer! 

 
 
 
 

  



 

24 jan Avresa 
Avgång med Lufthansa kl. 19.15 från Köpenhamn. Ankomst till 
Frankfurt kl. 20.45. Färden fortsätter kl. 22.15. Anslutning från 
Göteborg och Stockholm till Amsterdam ingår så klart till samma 
pris.   
 

25 jan Ankomst Buenos Aires (l, m) 
Kl. 08.00 landar du i Buenos Aires. Monica väntar utanför 
tullområdet och så snart alla fått bagaget så beger vi oss till vårt 
femstjärniga hotell, Sofitel. Denna pärla till hotell ligger i den 
fashionabla stadsdelen Recoleta. Efter att ha duschat resdammet 
av oss och tagit en liten lur så möter vi upp för en lunch med en av 
Argentinas nationalrätter, i alla fall när det kommer till husmanskost 
J. Resans första måltid bjuder Empanadas. 
 
 

 
 

 

 

Efter lunch så beger vi oss till Recoletas stora gravplats, en plats där 
societeten genom århundranden visat sin rikedom genom att 
bygga palats till sina släktingar som gått ur tiden. En av de mest 
kända gravplatserna är legendariska Evita Perronis grav – och vi 
kastas därmed rakt in i den moderna historieboken.  
 
Kvällens restaurang ligger på gångavstånd från hotellet – vilket ju 
kan vara skönt så här första kvällen. Vi kommer troligen att vara 
kvällens första gäster när vi kommer så där vid klockan halv åtta. 
När vi går hem, kommer de andra gästerna J - men jag tror 
kudden kallar rätt tidigt denna afton med tanke på vår 
långflygning över Atlanten. 
 



 

 
 
 

26 jan Södra delarna av ljuvliga Buenos Aires (f, l, m) 
Idag tar vi oss med buss till den södra delen av staden . Vi börjar 
med stadens hjärta Plaza De Mayo. Alla spanskättlade storstäder i 
Sydamerika har sitt torg med i princip samma design J, så vad är 
inte mer passande än att börja dagen här. Vi beskådar maktens 
boningar och får oss till livs lite nutidspolitik innan vi besöker den 
stora katedralen.  
 
Vi beger oss sedan till ett kafé som grundades 1885 av en fransk 
immigrant som döpte sitt kaffehus efter favorithaket i hemstaden 
Paris. Det är som att gå rakt in i en film och kaféet anses vara ett av 
världens tio vackraste. Här hör du historiens vingslag slå och när vi 
slår oss ner för varm choklad och churros kan det vara samma bord 
som haft gäster som den kände författaren Jorge Luis Borges, 
tangosångaren Carlos Gardel, vetenskapsmannen Albert Einstein 
och för att nämna ett kanske modernare namn Hillary Clinton. 
 

 

Nog ska vi alla 
sova gott i detta 
mysiga och 
förstklassiga 
boendet i hjärtat 
av Recoleta? 

Churros och varm 
choklad – en 
klassisk fika på 
denna sidan 
jordklotet. 



 

 
 
Efter att ha glidit fram på dansgolvet väntar en färgstark 
upplevelse när vi besöker stadens äldsta distrikt, San Telmo och La 
Boca. 
 

 
 
När staden grundades 1536 döptes den till Nuestra senora Santa 
Maria del Buen Aire. En stad som snabbt övergavs för att sedan 
återfödas 1580. En småstad som inte väckte något större intresse 
förrän i slutet på 1700-talet området gjort sig känt som attraktiv 
hamnstad.  Buenos Aire blev huvudstad i vicekungadömet Rio de 
la Plata och några år senare var det en storstad med 50 000 
invånare. Detta invånarantal kan jämföras med bara i centrumets 
centrum cirka 3 miljoner invånare.  
 
I San Telmo promenerar vi längs kullerstensgator som kantas av hus 
från svunna tider, en gång bebodda av de många  engelska, 
franska, italienska och tyska immigranter som kom hit i hopp om att 
finna ett bättre liv för sig och sina familjer. Idag har området 
restaurerats och är ett fashionabelt distrikt för hantverkare, 
konstnärer och dansare.  

 
I denna fantastiska miljö 
kommer du att njuta dels 
fika men också en 
danslektion där vi alla ska 
se till att få till en riktig 
eldig tango.  



 

 
Efter en upplevelserik förmiddag slår vi oss ner på ett atmosfärrikt 
hak i La Boca för en härlig lunch och därtill argentinskt vin eller 
varför inte en kall öl. Må hända ett hak, men med en miljö du bara 
kommer att älska. Stadsdelen La Boca  är kanske mest känt som 
den argentinska fotbollens vagga! Här finns fotbollsstadion La 
Bombonera, hemmaplan för det världsberömda laget Boca 
Juniors. Så klart ska vi besöka denna mytomspunna fotbollsstadion. 
 

 
 
Dagen är inte slut ännu. Vi tar oss tillbaka till hotellet för en liten 
stund till att fixa till oss. Sedan står bussen redo att ta oss på nya 
äventyr. Idag blir det en kväll fylld med känslor, musik och sång. Vi 
har en tangoshow på programmet och under tiden vi underhålls så 
äter vi också middag. 
 
 

 
 
 

  



 

27 jan En historisk dag i norra Buenos Aires (f, l, m) 
Dagens första programpunkt är Teatro Colon, som är ett av 
världens främsta operahus. Akustiken här lär vara en av världens 
bästa. Byggnaden är designad i fransk renässansstil och invigdes 
1908. Här har Birgit Nilsson, Maria Callas, Placido Domingo och 
Luciano Pavarotti uppträtt.  
 
 

 
 
Dagens lunch lagar vi själva, vägledda av skicklig kock. Aldrig har 
väl en lunch smakat så bra som idag?! Det blir en matresa genom 
Argentina med väl utvalda viner serverade till varje del av 
smakupplevelse. 
 
För ett par dagar sedan besökte vi Evita Perronis grav och idag ska 
vi lära känna denna speciella personlighet och hennes gärningar. 
Eftermiddagen spenderar vi på Evita museum. Om än guidningen 
här sker på engelska så kommer så klart Monica dels att översätta 
övergripande och också återkoppla i andra sammanhang till vad 
vi ser och hör denna eftermiddag.  
 

 
 

 
 

 

 
Vi tar oss in bakom 
kulisserna i ett av världens 
största operahus och får njuta 
denna otroligt speciella miljö 
på vårt alldeles egna sätt J   



 

På kvällen äter vi gemensam middag innan vi kryper till kojs efter 
ännu en upplevelserik dag i en unik världsmetropol. 
 

28 jan Parana-deltat (f, l) 
Efter en god frukost tar vår buss oss norrut och i stadens utkant 
hoppar vi på vår båt som ska ta oss till Parana-deltat. Parana deltat 
är världens femte största dela och unikt på så sätt att det finns 
ingen direkt kontakt med havet. Kontakten sker via floden Rio de la 
Plata (som är världens bredaste flod). Huvudorten Tigre grundades 
1820 av européerna. När européerna kom började de odla frukt 
här och med tiden kom också en timmerindustrin att utvecklas. 
Faktum är att än idag skeppas timmer härifrån. Paranad-deltat är 
ett populärt utflyktsmål bland de lokala invånarna på helgerna. Här 
ligger enkla sommarstugor vägg i vägg med exklusiva roddklubbar 
och herrgårdar i engelsk stil.  
 
 

 
 
Här på ön kommer en lokal botaniskt guide att visa oss runt, vi äter 
lunch och det blir tid att ta ett dopp i poolen – och vi ska också 
vara lite kreativa idag (men mer om det när vi väl är på plats J).  
 
Vi tar oss hem samma väg som vi kom och när skymningen faller 
beger vi oss per fot till middagsrestaurangen. I natt sover vi gott, 
dels av alla vackra intryck men säkert också av all frisk luft vi fått. 
 

29 jan Besök på en äkta estancia (f, l, m) 
Även idag ska vi få lantluft i lungorna men en helt annan typ av 
upplevelser. Vi beger oss inlands med vår buss cirka två timmar ut 
mot Pampas och vår alldeles egna Estancia. Om Rosita är där kan 
väl diskuteras, men så klart känns det lite som att resa i Evert Taubes 
fotspår denna dag. Här ska vi prova på livet som gaucho (typ 
cowboy) för en dag. Vi kommer bland annat att bjudas en 
uppvisning med hästpolo. Vi äter en typisk asado (barbecue) till 

 
Ta med badkläder för 
idag har du chansen 
att ta ett dopp här!   



 

lunch, dricker vin därtill och njuter dans och musik. Detta är 
definitivt en av resans absoluta höjdpunkter. En sån där plats som 
inte kan beskriva i ord för det är en alldeles speciell känsla att vara 
här. 
 

 
 

 

 
Middag på kvällen kommer att vara ett hak, men ett mycket 
speciellt sådan, som att sitta i en gammal antikvitetsbutik. 
 

30 jan Colonia del Sacramento (f, l) 
Vi lämnar hotellet tidig morgon för att sätta kurs mot den pittoreska 
staden Colonia del Sacramento i Uruguay. Staden ligger alldeles 
på motsatta sidan av Rio de la Plata (Silverfloden) som flyter fram 
på gränsen mellan Argentina och Uruguay. Vi kommer idag att 
njuta av stadens historiska center som är som att resa tillbaka i 
tiden. Staden grundades 1680 av portugiserna och är känd för sina 
kullerstensgator, färgstarka hus och byggnader. Idag är staden 
upptagen på UNESCO´s världsarvslista. Vi kommer att se en härlig 
mix av gammalt och nytt – gamla byggnader varvat med små 
barer, restauranger, hantverksbutiker, museum och en stor 
yachthamn(!). Här kommer guidningen att ske på engelska och 
Monica översätter övergripande. 
 

 
 
 



 

31 jan  Stadsdelen Palermo (f, l, m) 
Förmiddagen spenderar vi i stadsdelen Palermo som ligger i 
nordöstra delen av staden och är den största stadsdelen. Bara i 
Palermo bor 260 000 invånare (!) och området är indelat i olika 
stadsdelar i stadsdelen.  
 

 
 
 
Det är en fantastiskt trevlig del av staden och vi kommer börja med 
att promenera genom charmiga Palermo Soho och fortsätter in i till 
japanska trädgården och så småningom landar vi på ett av 
stadens mer kända koncentrum (Buenos Aires är konststaden i 
Sydamerika). Vi äter sedan en härligt god lunch. Eftermiddagen är 
på egen hand för jag gissar att du vill strosa lite på egen hand i vår 
egen hemmastadsdel, Recoleta. En extra trevlig middag är att 
vänta denna afton J. 
 

1 feb Iguazu –  (f, m) 
Tid att lämna Buenos Aires och bege oss 100 (!!!) mil norrut. Vi flyger 
med Aerolinas Argentina till tropiska Iguazu.  Flyget avgår kl. 11.30 
och vi landar i Iguazu kl. 13.20. Vår buss väntar på oss för att oss till 
vårt fantastiska hotell Loi Suites. Efter incheckning är det bara att 
kasta dig i poolen och slappa lite innan vi möter upp för middag.  
 

Buenos Aires är 
parkernas stad  



 

 
 

2 feb Iguazu-fallen från Argentina-sidan (f, l, m) 
Idag är det dags för en härlig naturupplevelse, nämligen de 
mäktiga Iguazu Falls. Med sina 275 vattenfall är de fyra gånger 
bredare än Niagara fallen (och dessutom högre) – dessa fakta 
tillsammans med sin storslagenhet och tropiska natur fick en gång 
Eleonor Roosevelt att säga ”stackars Niagara!”.  
 
 

 
 
Vi har gott om tid att njuta härligheten. Vi åker tåget ut mot 
Djävulsgapet och sedan efter att ha promenerat längs den 
uppbyggda leden och jag kan lova den ena ståtliga vyn efter den 
andra. Och sedan en god lunch med med caiprinha därtill J. 
 
 



 

 
 
 
Eftermiddagen njuter vi på hotellet – en otroligt mysig och härlig 
miljö och när man bor så här fint vill man ju också ha tid att njuta så 
väl rum som bekvämligheter. Middag på kvällen och sedan är det 
bara att ladda inför ännu en spännande dag med Iguazu-fallen i 
centrum. 
 

3 feb Brasilianska sidan av vattenfallen (f, lunchbox, m) 
Vi ska uppleva Iguazu Falls igen och idag från den brasilianska 
sidan. Det är samma vattenfall som igår men vyerna får en att tro 
att det är ett vattenfall. Här bjuds panoramvyer som är fullkomligt 
oförglömliga. Vi kommer att njuta härligheten från alla håll och 
kanter. Vad sägs om en helikoptertur över fallen? Jajamen, så klart 
vi ska sväva över Iguazu – det är ju först då man inser hur stora 
fallen är är! 
 

 



 

 
Vi har lunchbox med som vi äter nära naturen. Så klart ska det 
också bli shoppingstopp – det är ju inte varje dag man kan shoppa 
i Brasilien J. För var ska man köpa Havaianas om inte i landet där 
de tillverkas. För dig som känner dig lite osäker på vad Havainas är 
så är det trendiga flipflop (finns både herr- och damstorlekar J). 
 

 
 
Vi kommer att vara ute på äventyr hela dagen idag. Dagen rundas 
av med en middag i lugn och ro. 
 

4 feb Tillbaka till Buenos Aires (f, m) 
Idag flyger vi från Iguazu kl. 12.10 för att landa i Buenos Aires  
kl. 14.10. Vi bor på samma hotell som förra gången vi var i stan – 
det kommer att kännas som att komma hem. Kvällen förgylls med 
en middag i härlig miljö. 
 

5 feb Shoppingtur (f, l, m) 
Välj om du vill ha en dag på egen hand eller om du vill följa med 
på en guidad shoppingtur. Buenos Aires är känt för mode och 
design och idag får du chansen att titta närmare på både det ena 
och det andra. Det är en förmiddag som är kul även om man inte 
är någon shoppinglärka. Vi äter gemensam lunch (och för dig som 
valt en förmiddag på egen hand så får du adressen där vi äter och 
kan på egen hand ta dig hit med taxi).  
 



 

 
 
Eftermiddagen på egen hand innan vi så klart avrundar både 
denna kvällen och hela resan med en gourmetmåltid. 
 

6 feb Hemresa (f) 
Förmiddagen är på egen hand innan det är dags att tidig 
eftermiddag åka till flygplatsen för att checka in. Vårt flyg är med  
Lufthansa och avgår kl. 18.05. 
 

7 feb Hemma 
Förväntad ankomst till Frankfurt är kl. 11.20. Vi flyger sedan vidare kl. 
12.20  för att slutligen landa i Köpenhamn kl. 13.45. Anslutning till 
Stockholm och Göteborg kan bokas till samma pris från Lufthansa. 
 

(f=frukost, l=lunch, m=middag) 
 
 

  

Varje måltid 
under resan är en 
unik upplevelse. 
Det är måltider 
för alla sinnen! 



 

I arrangemanget ingår: 
 

• Flyg, Lufthansa, Köpenhamn/Göteborg/Stockholm – Buenos Aires via 
Frankfurt t/r i ekonomiklass 

• Flyg, Aerolinas Argentina, Buenos Aires – Iguazu – Buenos Aires, t/r i 
ekonomiklass 

• Flygskatt och bränsletillägg 

• Tidig incheckning vid ankomsten till Buenos Aires 

• 7 + 2 nätter på Sofitel Recoleta*****, i Buenos Aires, inklusive frukostbuffé 

• 3 nätter på Loi Suites*****,  i Iguazu, inklusive frukostbuffé 

• Beskrivit dag för dag program inklusive alla transport, entréavgifter, 
nämnda programpunkter och lokala skatter i Argentina, Uruguay och 
Brasilien 

• 9 luncher inklusive vin, öl eller läsk samt vatten 

• 1 lunchbox inklusive läsk/vatten 

• 10  middagar inklusive vin, öl eller läsk samt vatten 

• Monica Åberg guidar dig genom hela resan 

• Dricks till lokala guider, bärare och busschaufförer 

• Avreseinformation i Malmö, ca en månad före avresa 

Pris per person, del i dubbelrum: 99 950,- 
 
Tillägg för enkelrum: 15 000,- 
 
Besök våra hotell redan idag: 

- Buenos Aires: https://sofitel.accorhotels.com/gb/hotel-8932-the-brick-hotel-
buenos-aires-mgallery-by-sofitel/index.shtml 

- Iguazu: https://loisuites.com.ar 

 
 
  



 

Villkor för genomförande: 
• Minimum antal deltagare 18 personer, Maximum antal deltagare: 24 personer 
• Alla dagsprogram och tider är med reservation för ändringar. 
• Hotell kan komma att ändras pga faktorer som är utanför vår kontroll, dock 

garanterar vi minst samma klass av hotell vid sådana tillfällen. 
• Ej utnyttjade programpunkter återbetalas inte. 
• Pris är med reservation för ändring på grund av valutaförändringar, ändringar 

av flygskatter och bränsletillägg, fram till slutbetalning. 
• Alla priser är baserade på kontantbetalning till vårt bankgiro. Handpenning: 

14 000,- per person inom 14 dagar från resan är bekräftad från Monica Travel. 
Handpenningen återbetalas inte vid avbokning från resenärens sida. 

• Slutbetalning: Senast den 12 december 2019 ska slutbetalningen finnas på 
Monica Travels konto. Ingen återbetalning vid avbokning efter detta datum. I 
de fall man avbokar på grund av sjukdom med läkarintyg, är det 
reseförsäkringen som ersätter resenären. De tuffa avbokningsregler är helt och 
hållet villkor från hotell och arrangörer på plats i Argentina. 

• Resans pris är budgeterad för betalning till Monica Travels bankgiro. Om du vill 
betala med kort kan detta göras via www.betalo.com (avgift för 
kortbetalning tillkommer enligt Betalos gällande prislista) 

• Passet måste vara giltigt minst tom 9 augusti 2020 för att få åka in i Argentina, 
Brasilien och Uruguay. 

• Vid bokning skall de namn som finns i passen nämnas. Namnen bekräftas på 
faktura. Namnändringar därefter till flygbolagens självkostnadspris. 

• Allmänna resevillkor tillsammans med särskilda villkor gäller, vilka återfinns på 
www.monicatravel.se 

• Resegaranti är ställd till Kammarkollegiet 

 
 

 


