
	
	

 

Tidningen nära till Argentina 
 

Buenos Aires – Iguazu vattenfall 
 

21 april – 2 maj 2018 
 
21 april Avresa 

Stockholm: Avresa med Air France från Arlanda kl. 19.25 med 
ankomst till Charles De Gaulle kl. 22.05. 
Göteborg: Avresa med Air France från Landvetter kl. 15.50 med 
ankomst till Charles De Gaulle kl. 18.00. 
Köpenhamn: Avresa med Air France från Kastrup kl. 20.25 med 
ankomst till Charles De Gaulle i Paris kl. 22.20. 
Här i Paris sammanstrålar hela gruppen och med finns också 
Benny Rosenqvist. Vidare med Air France kl. 23.20 från Paris.  
 

22 april Framme i Buenos Aires 
Kl. 08.05 landar vi i Buenos Aires.  Utanför tullområdet möter 
resans guide Monica Åberg från Monica Travel. Vi beger oss in 
till Buenos Aires, en sann metropol och en stad med många 
ansikten. 
 
Vi kör in till stan där vi äter brunch på ett mysigt café innan vi 
tar en promenad i stadsdelen Palermo – och känner in stan. 
 
Så snart hotellet meddelar att våra rum är klara för incheckning 
beger vi oss dit. Vi bor på fyrstjärniga The Brick Hotel, som 
bjuder en komfort och atmosfär du kommer att gilla. Hotellet 
ligger i ett trevligt område som heter Recoleta. 
 
Kl. 18.00-20.00 är det dags för resans första föreläsning med 
Benny Rosenqvist. 
 
Därefter äter vi gemensam middag innan vi kryper till kojs.  
 

	 	



	
	

23 april Upptäcktsfärd i Buenos Aires (f, l, m) 
Idag ska vi upptäcka såväl kända som mindre kända 
landmärken i denna underbart charmiga stad. Ta på de 
bekväma skorna så du är beredd på äventyr om än till och 
börja med kommer vi att med buss passera Plaza de Mayo, 8 
juli gatan med den kända obelisken, Casa Rosada där 
presidenten har sitt arbetskontor och morgonfika på det anrika 
caféet Tortoni. Vi fortsätter till stadens födelseplats La Boca, 
som betyder munnen och var där immigranterna slussades in till 
sitt nya land. Här växte landets moderna kultur fram och det är 
dags att öppna historieboken.  
 

 
 
La Boca är också platsen för den berömda  fotbollsstadion La 
Bombonera, hemmaplan för det världsberömda laget Boca 
Juniors. Vi kommer att göra en 500-årig urban tidsresa i Buenos 
Aires historia där vi kommer se stadens utveckling såväl ovan 
som under mark. Detta kommer att ske på El Zanjon de 
Granados som är en fullkomlig unik utställning skapad i en serie 
av tunnlar, avlopp och cisterner byggda på 1730-talet och 
framåt. 
 
Dagens lunch blir i form av smårätter (Tapas) där vi underhålls 
av klassisk tangosångare. 
 
 
 
 
 



	
	

 
 
Sedan är det dags att ta på dig ”dansskorna” för nu ska vi 
kasta oss in i tangons förtrollade värld. Vi kommer att ha en 
privatlektions i den passionerade dans som föddes precis där vi 
befinner oss nu. 
 
Kl. 16.00-18.00 Föreläsning med Benny Rosenqvist 
 
Aftonens middag tar oss på en matresa genom Argentinas 
olika regioner. 
 

24 april Vår upptäcktsfärd i Buenos Aires fortsätter (f, l, m) 
Idag kommer vi att spendera en hel del tid i vår 
hemmastadsdel Recoleta. Här börjar vi dagen med besök på 
en begravningsplats, en plats där societeten genom långa 
tider visat sin status genom att bygga små palats – och gör än 
idag. Den kanske, för oss, mest kända person som ligger 
begravd är är Eva Perón. Eva som vi kanske mer känner till som 
Evita. Denna intressanta personlighet kommer vi att lära känna 
idag, dels genom besöket vid hennes grav (där Benny kommer 
att göra en inkänning) och dels vid vårt besök på Evita 
Museum. En rundvandring här ger flera ansikten till ikonen Evita. 
Vi äter även lunch här på museumet. 
 
Med häst och vagn går färden till Museo Sivori i 
Rosenträdgården där vi tar en eftermiddagsfika.  
 
 
 
 



	
	

 

 
 
Sedan tar vi oss en härlig cykeltur tillbaka genom Palermos 
parker. (Föredrar du att ta bussen tillbaka till hotellet så finns 
naturligtvis den möjligheten också). Även ikväll ingår middag. 
 

25 april Tigre Deltat (f, l) 
Efter en god frukost ska vi bege oss norrut från Buenos Aries, 
närmare bestäm till Tigre deltat. Staden Tigre, som grundades 
1820 av européerna, ligger i Paraná deltat och är ett populärt 
utflyktsmål bland de lokala på helgerna. Européerna odlade 
frukt här på sin tid och timmerindustrin utvecklades. Än idag 
skeppas timmer härifrån. I den gamla fruktmarknaden ligger 
idag en hantverksmarknad. Den måste vi ju så klart besöka. Vi 
njuter vild, exotisk och färgstark natur och livet på alla de små 
öarna. Under turen passerar vi roddklubbar och herrgårdar i 
engelsk stil och äter en god lunch utmed vattnet. Vi stannar till 
på ön Descanso där vi först äter lunch och kommer Benny att 
hålla en gruppmeditation innan det är dags för en lektion i 
målning.  
 



	
	

 
 
Vi ska få lära oss grunden i den argentinska konstformen 
”Fileteado”. Denna konstform föddes i början av 1900-talet där 
invandrare från Europa tog med sin konsttradition och lät den 
blandas med den lokala traditionen. Utifrån denna mix föddes 
en argentinsk stil som alltså benämns som ”Fileteado”. Namnet 
kommer från latinets filum som betyder tråd och hänvisar till 
konsten i en fin linje som är till prydnad.  
 
Vi kommer tillbaka till hotellet sen eftermiddag och sedan har 
du kvällen fri för egna strövtåg eller kanske bara en lat afton på 
hotellet. 
 

26 april Heldag på Estancia (f, l, m) 
Inte kan vi åka till Argentina utan att spendera en dag på en 
äkta Estancia. Alla tänker vi säkert på Evert Taubes ”Frithiof och 
Carmencita” när vi hör begreppet Estancia. Idag ska vi ta reda 
på vad det egentligen är. Det blir en heldag på landet där vi 
kommer att njuta uppvisningar av gauchos, hästpolo och 
folkloristisk dans och musik. Vi kommer också att få en 
introduktion i tillagning av äkta empanadas. Lunch ingår under 
dagen. 
 
Här på kvällen kommer vi att dela gruppen och det innebär att 
du väljer om du vill äta en vegetarisk middag eller en middag 
på äkta biffhus. 
 
 
 



	
	

27 april Till Iguazu (f, m) 
Idag har det blivit dags att packa ihop våra pinaler för efter 
frukost står bussen redo att ta oss till flygplatsen. Kl. 12.30 lyfter 
vårt plan för färd norrut till tropiska Iguazu där vi landar kl. 14.15. 
Vi åker direkt till vårt hotell Mercure hotel som är ett härligt 
fyrstjärnigt hotell. Kl. 16.30-19.00 är det dags för en ny 
inspirerande föreläsning med Benny Rosenqvist. 
 

	
	
	
28 april Heldag vid Iguazu vattenfall – på Argentina sidan (f, l, m) 

Idag kommer vi att njuta ett av världens mäktigaste vattenfall 
som ligger på gränsen Brasilien och Argentina. Beroende på 
vilken sida du upplever fallet är det två helt olika upplevelser. 
Idag håller vi oss på Argentina sidan och tar oss så nära 
Djävulsgapet det är möjligt. 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 upplever natur, tropisk fauna och många olika fågelarter 
och njuter fallet ur olika vinklar. Lunch ingår inne på området.  
För dig som inte räds att bli våt och tycker om lite annorlunda 
äventyr så bjuder eftermiddagen ett äventyr du sent kommer 
att glömma. Vi kommer att åka båt in i ett av de många fallen. 
Ja, det låter tokigt men det är en fantastisk upplevelse! 
 



	
	

Kl. 16.30 – 19.00 ännu en härlig föreläsning med Benny 
Rosenqvist. Middag på hotellet. 
 

	
29 april Till Brasilien  - Gruppseans (f, l, m) 

Idag ska passet med på utflykten för under några timmar 
lämnar vi Argentina och blir instämplade i Brasilien. Vi skall så 
klart se Iguazu från brasilianska sidan och om inte förr inser vi 
idag hur stort detta fall är.  
 

 
 
Närmare bestämt 2,7 km långt. Ha de sköna promenadskorna 
på för idag blir det en härlig promenad genom tropisk natur. 
 
Efter lunch så blir det shoppingstopp för är vi i Brasilien så är det 
väl kul att ha ett minne här ifrån – kanske ett par äkta Havanas 
flip-flop? Innan vi åker tillbaka till Argentina stannar vi för ett 
stopp. Det blir besök i en fantastisk fågelpark med tropiska arter 
som du kommer riktigt nära. 
 
Efter aftonens middag, närmare bestämt kl. 21.00 är det dags 
för Benny att hålla gruppseans. 
 

	 	



	
	

30 april Tillbaka till Buenos Aires – Tangoshow (f, m) 
Kl. 11.45 sitter vi ombord på vårt plan som tar oss tillbaka till 
Buenos Aires där vi landar kl. 13.40. Bussen står redo att ta oss 
tillbaka till The Brick Hotel.  
 
 

 
 
På kvällen sitter vi bänkade på en av stadens mest 
välrenommerade scener för en genuin tangoshow och därtill 
trerätters middag.  
 

1 maj Hemresa (f) 
Du har en förmiddag på egen hand och vi bor ju i mysiga 
Recoleta så ta en promenad och bara njut atmosfären i denna 
stad som nu väl känner. Sedan lastar vi ombord vårt bagage 
och sätter kurs mot flygplatsen. Kl. 15.45 lyfter KLM. 
 

2 maj Hemma igen 
Kl. 10.05 landar vi i Amsterdam och här kommer gruppen att 
skiljas åt. 
Stockholm: Kl. 14.45 lyfter KLM och du landar på Arlanda  
kl. 16.45. 
Göteborg: Kl. 12.15 lyfter KLM och du landar på Landvetter  
kl. 13.40. 
Köpenhamn: Kl. 12.35 lyfter KLM och du landar på Kastrup  
kl. 13.55. 

 



	
	

 
I arrangemanget ingår: 

• Flyg, Air France/KLM, Stockholm/Göteborg/Köpenhamn – Paris – 
Buenos Aires – Amsterdam – Stockholm/Göteborg/Köpenhamn i 
ekonomiklass 

• Flyg, Buenos Aires – Iguazu t/r i ekonomiklass 
• Samtliga flygskatter och bränsletillägg 
• Transfer flygplats hotell t/r 
• 5 + 1 natt på The Brick Hotel**** i Buenos Aires, del i standardrum inkl 

frukost 
• 3 nätter på Mercure Hotel**** i Iguazu, del i standardrum inkl frukost 
• 1 brunch, 6 luncher inkl lokalt mineralvatten eller läsk, 8 middagar inkl 

två glas vin eller en öl eller en flaska läsk eller en flaska mineralvatten 
(undantag middag innan seans den 29 april då endast läsk eller vatten 
ingår) 

• Beskrivit dag för dag program inkl transporter, entréavgifter och lokala 
skatter 

• Monica Åberg från Monica Travel är guide under hela vistelsen i 
Argentina  

• Program med Benny Rosenqvist: Fyra föreläsningar á 2 timmar, 
inkänning vid Evitas grav, gruppmeditation i Tigre Deltat och en 
gruppseans. 

• Representant från tidningen nära 
Pris per person, del i dubbelrum: 52 500,- 
 
Tillägg för singelrum: 7 900,- 
 
När du reser själv är du välkommen att boka din resa med del i dubbelrum 
och så bor du med annan resenär som bokat samma boende (damer bor 
med damer och herrar med herrar J) 
 
Besök hotellen redan idag: 
Buenos Aires:   
Iguazu:  
 
 
 
 
 
 
 



	
	

 
Villkor för genomförande: 

• Minimum antal deltagare: 25 personer, max: 35 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 pga av valutaförändringar, 

ändringar av flygskatter och bränsletillägg, fram till 20 dagar före 
avresa. 

• Alla priser är baserade på kontantbetalning till vårt bankgiro. 
Handpenning: 6 000,- per person inom 14 dagar från resan är bekräftad 
från Monica Travel. Handpenningen återbetalas inte vid avbokning 
från resenärens sida. 

• Slutbetalning: Senast 40 dagar innan avresa skall slutbetalningen finnas 
på Monica Travels konto. Ingen återbetalning vid avbokning efter detta 
datum. I de fall man avbokar pga sjukdom med läkarintyg, är det 
reseförsäkringen som ersätter resenären. Vi vill påpeka att dessa tuffa 
avbokningsregler är helt och hållet villkor från hotell och arrangörer på 
plats i Argentina. 

• Passet måste vara giltigt minst tom 2 november 2018 för att få åka in i 
Argentina. Svenska medborgare behöver inte visum till Argentina och 
Brasilien (har du annat medborgarskap vänligen kontakta Monica 
Travel så undersöker vi vilka inreseregler som gäller.) 

• 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 

 
 
 
 


