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SYDAMERIKA
Kontinenten med fotavtryck från spanska  
och portugisiska emigrationen. Språket är 
övervägande spanska men i Brasilien talas 
portugisiska. Stora avståndens kontinent och 
upplevelser av oilka indiankulturer.

Amazonas djungel och världsarvs sevärdig-
heter i flera länder.

Hit reser du när du vill uppleva natur och kultur. Peru med Machu Picchu,
Ecuador och Galapagos, Bolivia och Titikakasjön. Argentina med Pampas 
och Patagonien men även vinfestivalen i Mendoza. Chilenska vinet inte 
att förglömma. Brasilien med Rio och Iguazu men också en kryssning på 
Amazonasfloden från Manaus. Glöm inte det fina strädnerna i Fortaleza.
AllResor har kontakterna i de olika länderna. Glöm inte att du med kryss-
ningar kan uppleva Sydamerikas mång länder. 
Foto: Royal Caribbean International.
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ARARGENTINA
När du resor till Argentina landar man först i huvudstaden Buenos
Aires med ca. tre miljoner invånare. En storstad med fin citykärna
fylld av upplevelser och shopping. Stanna till några nätter och
upplev pulsen bland de många pittoreska kaféerna och det berömda
torget, Plaza de Mayo. Tillsammans med grannländerna Brasilien
och Chile brukar man kalla dessa tre stater för ABC staterna i
Sydamerika. Argentina erbjuder en oändlig natur och stora slätter i
Pampas, Andernas höglänta bergområde i Patagonien och fina
stränder vid Atlantkusten, Mar del Plata. Res mellan Argentina och
Chile och passera vindistrikten i Mendoza. Vägen till Santiago är
en närmare tio timmars bussresa men det går utmärkt att flyga
också. Iguazu Fallet når du från både Argentina och Brasilien.  
En rundtur från Buenos Aires till Iguazu och vidare över till 
Brasilianska sidan av fallet ger en heltäckande upplevelse.

Upplevelseprogram Argentina
Buenos Aires – Iguazu 7 dagar  (Sce)

Dag 1 - Buenos Aires
Ni möts på flygplatsen och transfer till hotell.
Eftermiddagen en 3 tim. city tur och besöker Plaza 
de Mayo, San Martín, Alvear, del Con-greso, Avenues 
Corrientes, De Mayo, 9 de Julio etc. Den historiska 
delen av staden La Boca, San Telmo.
Tillägg för tangoshow på kvällen med middag.

Dag 2 - Buenos Aires (frukost) 
Upptäck staden på egen hand. 
Tillägg: Tur ut till Pampas och en estancia med
hästuppvisning etc.

Dag 3 - Buenos Aires (frukost)
Vi startar med att köra 30 km mot deltaområdet av
Parana floden och en tur på kanalerna. 
På kvällen måste ni besöka ”Café Tortoni”

Dag 4 - Iguazu - Buenos Aires (fru-
kost)
Frukost och transfer till flyget som tar oss till
den Brasilianska sidan av fallet. En halvdags tur.

Dag 5 - Iguazu (frukost)
Idag väntar en heldag på Argentinska sidan av
fallet. Njut av utsikten och upplev det unika fallet.

Dag 6 - Iguazu - Buenos Aires (fru-
kost)
Efter frukost väntar en transfer som tar er till flygplat-
sen för vidare flyg till Buenos Aires. Eftermiddagen på 
egen hand.

Dag 7 - Buenos Aires (frukost)
Frukost och transfer till flygplatsen. 
Du kanske väljer något tillägg som t.ex. vinlandet i 
Mendoza eller besöka Estancia.  

Kategori: Hotell alt. 3-5 stj
Transport: Flyg/bil
Start: Buenos Aires
Slut: Buenos Aires
Dagar: 7
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Buenos Aires - startpaket 4 dagar (sce)

Äventyr Iguazu fallen 3 dagar (sce)

Dag 1- Buenos Aires
Ni möts på flygplatsen och transfer till hotell
Eftermiddagen en 3 tim. city tur och besöker Plaza 
de Mayo, San Martín, Alvear, del Con-greso, Avenues 
Corrientes, De Mayo, 9 de Julio etc. Den historiska 
delen av staden La Boca, San Telmo. 
Tillägg för tangoshow på kvällen med middag.

Dag 2 - Buenos Aires
Frukost. Upptäck staden på egen hand.
Tillägg: Tur ut till Pampas och en estancia med
hästuppvisning etc.

Dag 3 - Buenos Aires
Frukost och vi kör 30 km mot deltaområdet av Parana 
floden och en tur på kanalerna. På kvällen måste ni 
besöka ”Café Tortoni”

Dag 4 - Iguazu - Buenos Aires
Frukost och transfer till flyget som tar oss till
den Brasilianska sidan av fallet. En halvdags tur.

Dag 5 - Iguazu
Frukost och en heldag på argentinska sidan av fallet. 
Njut av utsikten och upplev det unika fallet.

Dag 6 - Iguazu - Rio de Janerio
Frukost och transfer till flygplatsen.

Dag 7 - Rio de Janerio
Halvdagstur i Rio, Sockertoppen & Kristusstatyn.

Dag 8 - Rio de Janerio
Frukost och transfer till flygplatsen.

Pris från: 8.950:– (inrikesflyg tillkommer)

Dag 1 - Buenos Aires
Möts på flygplatsen. Transfer till valt hotell alternativ.

Dag 2 - Buenos Aires (frukost)
Efter frukost gör vi en 3 tim rundtur i huvudstaden. 
Palerma med sina vackra parker och Recoleta med sin 
franska stil men framför allt Operahuset Colon Theater. 
Naturligtvis stadshuset. Katedralen och San Telmo, det 
gamla aristokratiska området. Italienska kvarterna La 
Boca. Avrundar med en tur i Port Madero med alla sina 

barer och restauranger. Tillbaka till hotellet. Eftermid-
dagen föreslår vi att ni besöker det berömda caféet 
Tortoni, samt kvällen på en tangoshow.

Dag 3 - Buenos Aires (frukost)
Frukost och dagen på egen shoppingrunda.
Möjliga tilläggsturer:
1. Besök vid Tigri och Parana flodens delta.
2. Gaucho Festival – ett besök på en vingård i
Pampas med riding och boskapsskötsel

Dag 4 - Buenos Aires (frukost)
Frukost och transfer till flygplatsen eller andra valda ar-
rangemang.

Pris från: 1.550:– (inrikesflyg tillkommer)

Denna tur är för dig som vill göra  
Iguazu fallen som ett tillägg till  öv-
rigt vald resa eller fristånde  upple-
velse.

Dag 1 - Iguazu
Ankomst Iguazu vid Puerto Iguazu eller Faz do Iguazu 
och transfer till valt hotell. 2 nätter med frukost.

Dag 2 - Iguazu Falls (frukost)
Tidig transfer till Iguazu National Park (Argentina).
Djungeltur i specialbilar. Äventyret startar med båttur 
för att uppleva det fantastiska fallen på nära håll. 
Därefter tåget till ”Devils Throat” - Övernattning

Dag 3 - Iguzsu Falls (frukost)
Även denna dag en tidig morgon med besök vid
Brasilianska sidan av fallen. Möjighet till helikopter tur 
mot tillägg. På eftermiddagen transfer till vald flygplats.

Helikoptertur 10 min tillägg fr. 1.250 kr

Pris från: 3.700:–(inrikesflyg tillkommer)

Buenos Aires - Iguazu - Rio 8 dagar

Kategori Hotell ****
Transport: Minibuss / båt / flyg
Start: Buenos Aires
Slut: Rio de Janerio
Dagar: 8

Kategori: Hotell **** & *****
Transport: Minibuss
Start: Buenos Aires
Slut: Buenos Aires
Dagar: 4

Kategori: Hotell *** &****/ *****
Transport: Minibuss
Start: Iguazu
Slut: Iguazu
Dagar: 3
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Dag 1 - Buenos Aires 
Ni möts på flygplatsen i Salta och transfer till valt 
hotell. 3 övernattningar med frukost. Turen staratar i 
Buenos Aires och därefter inrikesflyg till Ushuaia och 
Eldslandet. Engelsktalande guide.

Dag 2 - Buenos Aires(frukost)
Efter frukosten ska vi besöka de viktigaste platserna 
i staden under en stadsrundtur (3 timmar). Denna 
sightseeing kan du upptäcka magin i denna kosmopoli-
tiska stad huvudstad i Argentina. Den magnifika norra 
Quarter, Palermo och skönheten i sina parker och bygg-
nader, Recoleta med fransk stil arkitektur, barer och 
kaféer, den imponerande Colonteatern som är en av 
de fem viktigaste operahusen i världen, Plaza de Mayo 
(maj Square) omgiven av regeringshusen (The Pink 
House ), Gamla Cabildo (stadshuset) och Metropolitan 
- katedralen, San Telmo, residens aristokratin fram till 
sekelskiftet. Färgerna på La Boca, pittoreska kvartalet 
italienska invandrare, och modeområdet Port Madero 
med sina många barer och restauranger avrunda denna 
utflykt. PM på fritiden att gå runt i staden. Ett besök 
på vår symboliska ”Café Tortoni” är ett måste ! Buenos 
Aires nattliv erbjuder sina egna invånare och besökare 
med många möjligheter till nöjen. I kväll kommer du 
att delta i en oförglömlig tango show som utförs av de 
bästa dansare och sångare och njuta av en läcker måltid. 
Detta är det perfekta sättet att leva i Buenos Aires, 
tango staden. 

Dag 3 - Buenos Aires (frukost)
Idag gör du staden på egen hand eller följande med 
valfria turer (tillägg):
Tigre och deltat endast 30 km från centrala Buenos 
Aires. Staden Tigre utgör en del av det kända deltat vid 
floden Paraná. Här ligger en grupp öar och vattendrag 
som erbjuder en attraktiv natur perfekt för rekreation 
av rodd, skidåkning, segling och fiske. Denna 4 timmars 
tur inkluderar båttur längs de olika kanalerna i deltat, 
som går genom den norra bostadsområdet Buenos 
Aires förorter.
Gaucho festivalen, det typiska landskapet i Argentina  
Pampa en av de mest bördiga prärier i världen, känd för 
sitt kött och spannmålsproduktion, Uppskattat på den-
na tur är också ” empanadas ” (köttpajer) och ” asado ” 
(grillat kött) och goda argentinska viner, en show med 
folksånger och danser och en utställning av gauchos 
kundskaper i ridning och användningen av lasso.

Dag 4 - Buenos Aires - Ushuaia
HDenna morgon är transfer från hotellet för att ta 
inrikesflyget till Ushuaia, den sydligaste staden i världen. 
Ankomst till Ushuaia flygplats. Transfer till valt hotell. 
Incheckning och 1 övernattning med frukost .

Dag 5 - Ushuaia - Australis Cruise 
Halv dagstur till Tierra del Fuego National Park, den 
enda med maritima kusten i lande. Inom de 63.000 hek-
tar hittar vi firebushes, bokträd, Ñires, box -blad berbe-
ris och blommor som orkidéer, violer och andra arter. 
Längs gränsbergen tar vi en väg där vi kan se bäverdam-
mar. Efter att ha korsat Lapataia floden, har vi en magni-

fik utsikt över Laguna Verde (Gröna lagune ) med chans 
att se de höglänta gäss och ibisfåglarna, som kommer hit 
varje sommar. En promenad längs stigen upp till Laguna 
Negra eller Beavers Path. På Lapataia Bay (slutet på riks-
väg Nr.3) möter vi rester av de ursprungliga invånarna 
på ön (Yamanas) på en intressant arkeologisk plats: den 
”concheros” . På vägen tillbaka till Ushuaia, gör vi ett 
kort stopp vid sjön Roca, vars färger varierar beroende 
på vädret. Eftermiddag transfer till piren för att gå om-
bord på AUSTRALIS CRUISE, nu börjar dagens stora 
äventyret!

Välkommen ombord på fartyget och logi. Kaptenen 
och besättningen häslar oss välkomna ombord med en 
drink. Omedelbart efteråt avgår fartyget för vår utflykt 
tar oss genom Beaglekanalen och Magellans sund för att 
utforska en av de mest fängslande vildmarksområden i 
världen ”den yttersta delen av jorden”: Södra Patagonien 
och Eldslandet.

Dag 6 - Ombord Australis Cruise - 
Cape Horn - Wulaia Bay 
Vi seglar genom Beagle och Murray kanaler för att 
nå Kap Horn National Park, där vi kommer att gå i 
land (om vädret tillåter). Kap Horn, 425 meter, en hög 
udde, tidigare var den enda ingången till Stilla havet. 
Denna plats är känd som ”Slutet på jorden” , och det 
är det sista landet innan Antarktis. Parken förklarades 
som världsarv område av Unesco i juni 2005. Härifrån 
utgår Hurtigrutens kryssningar till Antarktis under vårt 
vinterhalvår. 
På eftermiddagen går vi iland i den historiska Wulaia 
Bay, en gång platsen för en av regionens största Yamana 
aboriginska bosättninga  Charles Darwin landade här 
den 23 januari 1833 under resan med HMS Beagle. 
Detta område är också känt för den fascinerande 
skönhet dess vegetation och geografi. Vi kommer att 
gå igenom Magellanska skogen., Coihues, Canelos, 
ormbunkar och där se den ursprunglig vegetation för 
att nå en utsiktspunkt. Helpension.

Dag 7 - Australis Cruise - Nena Gla-
ciären 
På morgonen seglar vi genom de öde Brecknock och 
ocasion kanaler för att nå Cockburn Channel på efter-
middagen. Efter lunch kommer vi fram till Chico Ljud 
och tar Zodiac båtar för att utforska Alakaluf  Fjord och 
besöka det vackra vattenfallet och observera Piloto och 
Nena glaciärer från havet. Vi kommer att lära sig om 
bildandet glaciärer. Helpension.

Dag 8 - Australis Cruise - Magda-
lena Island - Punta Arenas - Puerto 
Natales  
Tidigt på morgonen går vi i land på Magdalena Island 
(om vädret tillåter). Beläget i Magellans sund. Ön är 
bebodd av en enorm koloni av Magellanpingviner, som 
kan möta vid vår promenad till en fyr, som guidar fartyg 
på väg genom sundet.

 I september och april i utflykt ersätts av en Zodiac båt-
tur på Isla Marta att observera sjölejon. Efter vårt besök  
seglar vi till Punta Arenas, där vi stigning av vid 11:30 . 
Välkomst kommité vid Punta Arenas piren och transfer 
till Puerto Natales.  
Ankomst till Puerto Natales och 2 nätter på utvalda 
hotell, inklusive frukost.

Dag 9 - Puerto Natales - Torres del-
Paine - Puerto Natales 
Besöka Patagonien utan att komma till Torres del Paine 
nationalpark är nästan synd. Den här turen avgår kl 
08:00 från ditt hotell i Puerto Natales.

 Första stoppet blir den tusenåriga Milodon grottan 
med  stort antropologisk värde. Här tros det ha varit 
bebott av primitiva Patagonien mannen, och Milodon, 
ett utdött växtätande djur. När 30 minuter har gått och 
36 km senare kommer det andra stoppet: Cerro Castillo, 
där vi tar en kaffepaus. En perfekt inledning på senare 
upplevelser i Torres del Paine nationalpark. Ett fan-
tastiskt landskap där du kan möta de röda rävarna och 
kondorer som vanligtvis ingår i den vackra panoramaut-
sikt över Paine bergskedjan. Vad som kommer härnäst 
är ännu mer imponerande!

Efter vägen kan du se Nordenskjöld och Pehoe sjöar, 
tillsammans med grupper av guanaco(lama) och 
mindre rheas(strutsfågelart) Resan fortsätter med en 
10 minuters vandring, där det är möjligt att upptäcka 
den häpnadsväckande Salto Grande (Stora vattenfallet) 
för att fortsätta genom den främre av de imponerande 
hornen mot grå sjöområdet. Ett stopp görs  vid Grey 
för att äta lunch. Under eftermiddagen fortsätter turen 
mot glaciären. Fortsääter med en vacker vandring bland 
skogar av Lengas och hisnande isflak i Grey glaciären. 
Återvänd till hotellet sen eftermiddag. 

Patagonien - Världens ände & Chiles sydspets 14 dagar (Sce) 

Kategori: Hotell **** & *****
Transport: Buss/Båt/vandring
Start: Buenos Aires
Slut: Buenos Aires
Dagar: 14
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Dag 10 - Puerto Natales - El Calafate 
Vi lämnar tidigt från Puerto Natales busstation till El 
Calafate, på en 5 timmars resa genom den magnifika 
Patagonien stäppen. Ankomst till El Calafate och check 
in på utvaldt hotell och 1 övernattning med frukost. 
Eftermiddag besök i Perito Moreno glaciären, som lig-
ger inom Glaciärer nationalpark, 80 km från El Calafate. 
Perito Moreno glaciären är en av de viktigaste naturliga 
skönheter i Argentina.  Finns på Unescos världsnatur-
arvslsta sedan 1981. Framme vid glaciär gör vi en ca 4 
timmars vandring längs vägarna och beundra det från 
olika synvinklar. Inramat av ett vackert landskap av berg, 
sjöar och skogar är Perito Moreno glaciären en av de 
mest spektakulära scenerna i naturen. Den är berömd 
pgal sin kontinuerliga rörelse. Återvänd till hotellet sen 
eftermiddag.

Dag 11 - El Calafate - El Chalten 
Tidig transfer från El Calafate busstation till El Chalten 
på en 3 timmars resa (220kms). El Chalten ligger i Lake 
Argentino på norra delen av sjön Viedma inom natio-
nalparken Los Glaciares. Staden ligger inne i den hundra 
hektar skyddade området. Ursprungligen namnet ”Chal-
tén” som betyder ”blue mountain”. Namnet, gavs av 
Tehuelches (tidigare invånare i södra Patagonien) till den 
berömda Mount Fitz Roy för magnifika siluett, Denna 
hisnande naturens underverk ger liv åt denna unga 
turist by, som blir den nya världs Trekkingens Mecka. 
Ankomst och incheckning och 2 nätter på utvalda hotell. 
Kväll för att slappna av och förbereda sig för nästa dags 
vandring. 

Dag 12 - El Chalten 
Idag har du chansen att uppleva en fantastisk vandring 
som kan väljas från menyn nedan, du kommer inte tro 
dina ögon! Halv eller hel dags turer mot tillägg.

Olika menyer för dag 12.

Heldag: Rio Blanco 
Svårighetsgrad : Medium
Längd: 8 timmar
Beskrivning : Kort bilresa till Hosteria El Pilar bredvid 
Río Blanco 17 km norr om El Chaltén. Leden följer 
Río Blanco, passera Piedras Blancas glaciären och upp 
till Rio Blanco basläger. Piedras Blancas glaciären är en 
hängande glaciär som går ned från basen av Fritz Roy. 
Lunch.  Vi är nu i närheten av Río Blanco eller Poicenot 
basläger. För att återgå till stan kommer gruppen att 
följa spåret och passera Laguna Capri för att njuta ännu 
mer utsikt över Mount Fitz Roy .
Avstånd att vandra: 18 km
Höjd över havet: 400 meter

Pliegue Tumbadp
Svårighetsgrad : Medium
Längd: 7 timmar
Beskrivning: Gå igenom den lilla byn och passera 
Ranger Station där Visitors Centre som du kan besöka 
är belägen. Pliegue Tumbado är en ås och med ett topp-
möte som erbjuder utsikt över både Cerro Torre 
och berget Fitz Roy. Det är också ett mindre besök i 
parken och det är väl värt mödan att klättra .
Avstånd att vandra: 24 km
Höjd över havet: 1000 meter

Piedra del Fraile
Svårighetsgrad : Låg
Varaktighet : 6 timmar
Beskrivning: Kort bilresa till Rio Eléctrico, 19 km norr 
om El Chaltén. Denna vandring går genom bokskog 

och flodbäddar till Refugio los Troncos, Piedra del 
Fraile. Den plats som präst A. D ’ Agostini att sätta 
läger under sin utforskning och klättrar i los Troncos, 
Piedra del Fraile.
Avstånd att vandra: 12 km
Höjd över havet: 135 meter

Torre Lagunen
Svårighetsgrad: Medium
Längd: 7 timmar
Beskrivning: Vandra längs Río Fitz Roy dalen att nå 
Laguna Torre i slutet av dalen. Komma så nära som 
icke- klättrare kan få till det mystiska Cerro Torre. Du 
kommer också att besöka baslägret där klättrare väntar 
på bra väder för att försöka klättra.
Avstånd att vandra: 22 km
Höjd över havet: 250 meter
Återvänd till hotellet sen eftermiddag . Kväll för att 
koppla av efter en ansträngande men enastående upp-
levelse !

Dag 13- El Chalten - El Calafate - 
Buenos Aires 
Tidig transfer till El Chalten busstation för att ta bussen 
tillbaka till El Calafate.Transfer till El Calafate flygplats 
och flyget till Buenos Aires. Ankomst och transfer till 
valt hotell för 1 natt boende. Kvällen på egan hand eller 
varför inte njuta av stadens nattliv, som anses vara en av 
de mest aktiva i världen!

Dag 14 - Buenos Aires 
Efter frukost transfer till flygplatsen för att ta ditt flyg 
hem 
       

Pris från:  24.450:– Inriketsflyg tillkommer

Patagonien - Världens ände & Chiles sydspets 14 dagar (Sce)
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Argentina Runt - Mendosa-Salta - Iguaszu 12 dagar (sce)

Dag 1 - Salta  
Ni möte på  flygplatsen i Salta och transfer till valt 
hotell.  3 övernattningar med frukost
Dag 2 - Salta (frukost)
Heldags City Tour i Salta. Besök i de främsta kyrkorna 
och historiska monument: Gamla Cabildo (stadshuse 
), Cathedral, San Francisco kyrkan, San Bernardo 
Convent. Panoramautsikt från San Bernardo Hill. Hant-
verksmarknaden. San Lorenzo Village - sommar stad 
ligger 12 minuters bilresa från centrum. 

Dag 3 - Salta-Humahuaca -Salta (fru-
kost)
Heldagstur i Humahuaca Canyon och staden San Sal-
vador de Jujuy. Besöker koloniala byarna: Purmamarca 
och de sju färger Hill, Maimara och dess typiska höjder 
kyrkogård, Tilcara och dess ” Pucara ” (indisk Fortress), 
Huacalera och monument som markerar Stenbockens 

vändkrets, Uquia värd det äldsta kapellet i regionen och 
Humahuaca, gammal omaguacas infödd bosättning på 
2940m. På vägen tillbaka besök i San Salvador de Jujuy: 
dess domkyrka, Gamla Cabildo (stan alla), Government 
House och National Flag rum.dess domkyrka och gamla 
stan. Övernattning i Salta. med frukost
Dag 4 - Salta - Cachi - Cafayate
Heldagstur i Cachi. Kör genom Escoipe Canyon, porten 
till Calchaquí Valleys - Cuesta del Obispo (Biskops 
höjden 3348m) och dess imponerande panorama - 
Condors se på Piedra del Molino (Millstone Heights). 
Tin - Tins raka väg och Cardones nationalpark med 
sona hundratals jätte kaktus. Vy över Cachi snötäckta 
berg - 6270möh.  Besöker Cachi: Arkeologiska museet 
med mumier och fascinerande gravurnor. Övernattning 
på Cachi med frukost.

Dag 5 - Cafayate - Cafayate - Tafi del 
Valle ( frukost)
Kör mot Cachi - Seclantas - Molinos genom Calchaqui 
dalarna. Arrow Canyon.Fortsätter till  San Carlos byn: 
kyrkan och arkeologiskt museum. Cafayate: vindru-
vovornas område. Wine Museum. Ruinerna av Quilmes, 
gammal infödd citadellet ligger på 1700m. Aconquija 
bergskedja. Tafi del Valle, pittoresk och lugn by omgiven 
av kullar. Övernattning på Tafi del Valle med frukost.

Dag 6 - Tafi del Valle-San Miguel de 
Tucuman  
Efter Tafi del Valle till San Miguel de Tucuman genom 
Sosa Canyon. Los Menhires Archaeological Park, No-
gues Summer Village, San Javier Mount: panoramautsikt 
över San Miguel de Tucuman stad och omgivande sock-
errörsodlingar. Besök Independence Square, katedralen, 
regeringar House, San Francisco-kyrkan och historiska 
Independence House. Transfer till Tucuman flygplats.

Flyg Buenos Aires - Salta *Tucuman-Buenos Aires
tillkommer ca 3500:-  

Pris från: 9.450:–

Dag 1 - Buenos Aires
Ni möts på flygplatsen och kommer till valt hotell. Där 
ni stannar i 3 nätter.

Dag 2 - Buenos Aires (halvpension)
Efter frukost börjar dagen med en 3 tim. rundtur i sta-
den. Glöm ej ett besök på ”Café Tortoni”. Kvällen avslu-
tas med en tangokväll, uppvisning och middag.

Dag 3 - Buenos Aires på egen hand 
(frukost)
Vi föreslår att ni tar en frivillig tur till Tigre och
Delta bara 30 km från centrum.
Möjlighet till Gaucho festival med ridning, lasso
kast och folksång.

Dag 4 - Mendoza (frukost)
Idag inrikesflyget till Mendoza och 3 nätter i staden. Ci-
tytur.

Dag 5 - Mendoza (frukost)
Idag besöker vi vingårdar. 70% av Argentinas viner 
kommer från Mendozaområdet.  Lunch på Familia Zuc-
cardi Restaurant i vingårdarnas mitt. Vinprovning väntar

Dag 6 - Mendoza
Tidiga avresa mot Anderna och gränsen till Chile. En 
vacker utsikt mot Mount Aconcagua – Amerikas hög-
sta berg. Längs vägen besöker vi olika byar, Inka Brige 
och gränsbyn Las Cuevas. Om väder tillåter går vi upp 
på 4200m.

Dag 7 - Mendoza - Salta (halvpension)
Frukost och transfer för flyget till Salta. Incheckning på 
hotell 3 nätter med frukost. Staden är unik med sitt kolo-
niala förflutna, vilket vi möter i traditioner och arkitektur. 
Vi kommer att besöka kyrkor, historiska monoment och 
koloniala hus. Njuta av panoramautsikten över staden 
och Lema valley. San Lorenzo ravinen. Middag på Folk 
House ”La Vieja Estacion” med sin lokala musik och 
dansunderhållning.

Dag 8 - Salta - Humahuaca - Salta (fru-
kost)
Heldagsutflykt till Humahuaca med sin skönhet och rika 
historia. Ca 2 tim bilfärd mot SanSalvador.Besöker byn 
Pumamarca, Tilcara (3500 m.ö.h). Passerar stenbockens 
vändkrets. Anländer till Uquia och Grande River.

Dag 9 - Salta - Cafayete - Salta  
(frukost)
Passerar idag många välkända byar för att komma till de 
unika vind/vatten formationer. Stopp vid Tre Cruces för 
en spektakulär utsikt. Ankommer till vindruvans och vin-
gårdarnas område i Cafayate.

Dag10 - Salta - Iguazu falls (frukost)
Transfer och flyg till Puerto Iguazu  för 2 övernatningar.

Dag 11- Iguazu (frukost)
Besök på argentinas sida och Visitiors Center för info. Ni 
är i ett subtropiskt skogsområde vilket ger hög
luftfuktighet. Besök vid de olika delarna av fallet både 
den övere delen och den del som kallas Djävulsgapet. Tu-
ren tar ca 6 timmar. 

Dag 12 - Avresa (frukost)
Tidig avresa för att beöka den brasilianska sidan av fal-
let. Med hjälp av specialbussar kommer vi till promenad-
bryggorna. Turen tar ca 3 tim. På eftermiddagen transfer 
till flygplatsen och retur Bueons Aires.

Pris från: 13.550:–
Inrikesflyg tillkommer.

Berg & Dalar & Canyon 6 dagar (Sce)

Kategori: Hotell **** & *****
Transport: Minibuss
Start: Salta
Slut: Salta
Dagar: 6

Kategori: Hotell ***
Transport: Flyg / buss
Start: Buenos Aires
Slut: Buenos Aires
Dagar: 12


