
 
 
 

 

Nyårsfirande i Rio de Janeiro, Brasilien.  
Argentina med Iguassofallen, Buenos Aires och 

Patagonien 
28 december 2018 – 19 januari 2019 

 

 

Sundström Travel genomför en spännande och varierande resa till Rio de Janeiro 

och Argentina. Odenresor bokar alla våra flyg.  

 

Vi tar Er med till en av de mest exotiska och häftiga saker man kan 

uppleva – boende på Copacabana och nyårsfirandet i Rio de 

Janeiro, i fem dagar! Förutom att ta del av nyårsfirandet kommer vi 

naturligtvis att besöka Sockertoppen, Kristusstatyn och annat som 

hör till när man besöker Rio de Janeiro. Peter Hult är vår svenska 

guide under hela Rio-vistelsen. 

 

Vi flyger från Rio de Janeiro till de spektakulära Iguassofallen, därefter till Buenos 

Aires där vi ”gör staden”, besöker en estancia på Pampas innan vi beger oss ner och 

verkligen suger in alla fantastiska vyer som Patagonien har att erbjuda. 

 

Vi besöker Ushuaia, El Calafate, tar en låång heldagstur till Torres del Paine i Chile, 

ser Perito Moreno glaciären och lägger några dagar i El Chaltén med underbar 

vandring kring Fitz Roy. Bilder från vår resa i Patagonien 2005 hittar ni på 

www.sundstromtravel.se - hela Patagonien är magiskt. 

 

Vi avslutar med Buenos Aires igen innan vi drar hem till kylan. 

 

Anmälan 
 

Vi planerar att genomföra resan med max 16 personer. Skicka anmälan så snart som möjligt 

till info@sundstromtravel.nu för att säkra en plats. Instruktioner om anmälningsavgift skickas 

i samband med anmälan. 

 

Har ni några frågor ringer ni; Eva: 073–3996464 eller Anders: 070–5181655 

 

 

Pris cirka 52.000 kronor exklusive flyg. Flygen bokas så snart det är möjligt (februari 

2018) och vi kalkylerar med att allt flyg kommer att kosta cirka 23.000 kronor. Totalt 

cirka 75.000 kronor.  Enkelrumstillägg cirka 15.000 kronor 

 

 

http://www.sundstromtravel.se/
mailto:info@sundstromtravel.nu


 

Preliminärt Reseprogram 
 

Dag 1 – fredag 28:e december -  avfärd från Stockholm till Rio de Janeiro 

 

Nu lämnar vi vintern i Sverige! 

 

Dag 2 – lördag 29:e december -  Rio de Janeiro (-/L/-) 

 

Vi landar tidigt i Rio de Janeiro och blir 

mötta av vår guide under vistelsen i Rio 

– Peter Hult. Vi passar på att besöka 

Sockertoppen och Kristusstatyn och 

äter gemensam lunch på 

http://www.aprazivel.com.br/ innan 

incheckning på vårt hotell i Copacabana; http://www.hotelmirador.com.br/site/en/ 

 

 

På stranden beskådar vi Riobornas påbörjade firande av det nya året innan middag 

och krasch i säng. 

 

Dag 3 – söndag 30:e december -  Rio de Janeiro (B/-/D) 

 

Utflykt till Sambastadion, Maracana Stadion, Kinesiska utsikten och  Tijuca- 

parken och mat på Restaurang  Laguna, http://www.restaurantelaguna.com.br/ 

 

Om tid finns tar vi en extra caipirinha på Garota da Ipanema och/eller på 

Copacabana Palace på vägen till middagen på https://churrascariapalace.com.br/en/. 

 

Dag 4 – måndag 31:e december -  Rio de Janeiro (B/-/D) 

 

Fritt på dagen och Nyårsfirande med middag (vitklädda) 

 

 

Dag 5 – tisdag 1:a januari -  Rio de Janeiro (B/-/-) 

 

Sovmorgon och ”dageneftermys” med sol och bad samt ”häng” 
på ”kioskerna” i Copacabana med levande musik. 
 

 

Dag 6 – onsdag 2:a januari -  Rio de Janeiro (B/-/-) 

 

Båttur i bukten och därefter en liten citytur med mat på det här trevliga stället: 

https://caisdooriente-rj.com.br/ 

http://www.aprazivel.com.br/
http://www.hotelmirador.com.br/site/en/
http://www.restaurantelaguna.com.br/
https://churrascariapalace.com.br/en/
https://caisdooriente-rj.com.br/


 

 

 

Dag 7 – torsdag 3:e januari -  avfärd från Rio till Foz Do Iguaçu (B/-/-) 

 

Efter många caipirinhas och häftigt nyårsfirande i Rio de Janeiro 

flyger vi till Foz Do Iguaçu på den Brasilianska sidan av 

Iguassofallen. Vi blir hämtade på flygplatsen av vår lokala guide.  

Vi kommer att gå längs stigarna som följer de olika vattenfallen 

mot det spektakulära Devil´s Troat. Vi imponeras av 

panoramautsikten över fallen på den argentinska sidan, som Two 

Sisters, Bozzeti, Superior Circuit och San Martin Island, där filmen 

"The Mission" spelades in. Efter vår kanske lite blöta promenad har vi fått en komplett och 

härlig vy av fallen från den Brasilianska sidan. 

Efter detta korsar vi Argentinska gränsen och blir transporterade till vårt hotell i Puerto 

Iguazu och checkar in. 

Övernattning på Hotel Raices Esturion Iguazu 4* (http://www.raicesesturion.com) 

 

Dag 8 – fredag 4:e januari -  Puerto Iguazú (B/-/-) 

 

Vi lämnar hotellet och styr kosan till den Argentinska nationalparken där vi anländer till 

parkens Visitors Center och kliver ombord på ett gasdrivet tåg som tar oss till övre fallen och 

Garganta del Diablo, det mest spektakulära och ett av de högsta fallen. Den som vågar tar 

sig ut på utkikspunkten som ligger vid sidan av Garanta del Diablo! 

  

Sedan går vi cirka 3 km längs Iguassufloden på olika leder och ser intressant fauna i 

närheten av de nästan 270 enskilda vattenfallen. 

 

Efter det ska vi ta oss igenom lite djungel innan båtfärd på Iguassofloden för att se 

vattenfallen från vattnet. Kan bli lite blött så den nedpackade ponchon kan komma väl till 

pass! 

 

Lite småblöta återvänder vi till hotellet 

 

Övernattning på Hotel Raices Esturion Iguazu 4* (http://www.raicesesturion.com) 

 

Dag 9 – lördag 5:e januari -  avfärd från Puerto Iguazú till Buenos Aires (B/-/D) 

 

Vi checkar ut och beger oss till flygplatsen. 

I Buenos Aires blir vi hämtade av vår lokala guide och beger oss direkt ut på en stadsrundtur 

i stan. 

http://www.raicesesturion.com/
http://www.raicesesturion.com/


 
Vår tur börjar vid den berömda 9 de Julio Avenue, mest känd som 

världens bredaste aveny. Vi passerar den vackra teatern Colon (den 

kulturella stoltheten i Buenos Aires), Plaza de Mayo, som är omgivet av 

Casa Rosada (Regeringshuset och känt från musikalen Evita), 

Metropolitan Cathedral och Cabildo (BA:s första stadshus) varefter vi tittar 

in i Metropolitan Cathedral. 

Vi fortsätter till San Telmo, ett historiskt kvarter och det äldsta distriktet i 

Buenos Aires med många antikaffärer. På söndagar är ett besök på San 

Telmos antika mässa ett "måste". Vårt nästa stopp är La Boca, ett mycket 

färgrikt område med målade hus på den berömda gatan Caminito. 

Turen avslutas i de norra distrikten av BA. Vi åker vidare mot det gröna området Palermo 

med sina parker och konstgjorda sjöar. Därefter besöker vi Recoleta-området, där det finns 

massor av eleganta butiker och restauranger. På Recoleta kyrkogård tittar vi på Eva Duartes 

grav, mer känd som Eva Perón (Evita). 

Efter denna tur genom Buenos Aires olika stadsdelar åker vi till vårt hotell och checkar in. 

På kvällen har vi planerat att besöka http://www.gourmetporteno.com.ar. En 

favoritrestaurang vi besökte när vi var här senast för att äta massor av argentinskt kött och 

dricka goda viner från Mendoza. 

Hotel Kenton Palace Buenos Aires 4* (http://www.kentonpalacebsas.com.ar) 

 

Dag 10 – söndag 6:e januari -  utflykt till Pampas (B/L/-) 

 

Buss till Estancia Santa Susana som ligger nära "Los 

Cardales", i det berömda "Pampas" som tillhör provinsen 

Buenos Aires. Det täcker ett område på 1.200 ha som 

mestadels är tillägnat jordbruket. 

Vi välkomnas med typiska Argentinska empanadas och 

drycker. Sedan har du möjlighet att uppleva den argentinska 

landsbygdens charm med en ridtur på häst. Efter diverse 

aktiviteter serveras det grillad mat, s.k asado, med argentinska viner. Vi bjuds på folkmusik 

och traditionella danser och besöket avslutas med regionala Gaucho-spel "carrera de 

sortijas". Åter till vårt hotell i Buenos Aires. 

Hotel Kenton Palace Buenos Aires 4* (http://www.kentonpalacebsas.com.ar) 

 

Dag 11 – måndag 7:e januari -  Buenos Aires (B/-/D) 

 

Idag har vi en fri dag för att utforska Buenos Aires, ja i alla fall till på kvällen! 

Vid middagstid blir vi hämtade på hotellet för en kort promenad till La Ventana där vi ska äta 

middag och se tango show. 

http://www.gourmetporteno.com.ar/
http://www.kentonpalacebsas.com.ar/
http://www.kentonpalacebsas.com.ar/


 
Tango-traditionen startade i slutet av 1800-talet och utvecklades 

av en blandning av olika rytmer, som ursprungligen dansades i de 

fattigare stadsdelarna. Tango återspeglar de europeiska 

invandrarnas nostalgi och melankoli och skapade några stora 

musiker, som Astor Piazzolla och Anibal Troilo. 

Njut av en show med musik, sång och dans. I middagen ingår 

entré, huvudrätt, efterrätt och dryck. 

Efter tango-showen återvänder vi till hotellet. 

Hotel Kenton Palace Buenos Aires 4* (http://www.kentonpalacebsas.com.ar) 

 

Dag 12 – tisdag 8:e januari -  Ushuaia (B/-/-) 

 
Vi tar oss till flygplatsen och reser så långt ner på den sydamerikanska 
kontinenten man kan flyga – till Ushuaia. 
 
Transport från flygplatsen till vårt hotell, checkar in ganska raskt och 
beger oss sedan ut med båt på Beagle Channel. 
 
Vi lämnar hamnen och åker ut i Beagle Channel för att beundra 
bergskedjan som omger staden. 
 
Vi kommer (tja, vi får väl hoppas på en fin dag!) att njuta av ett vackert landskap, kombinerat 
med berg och hav, beundra platser som Mount Olivia och Cinco Hermanos, Fique Ranch, 
Tunnel, Escarpado Mount och Encajonado River. 
 
Isla de los Lobos, Isla de los Pájaros och på Bridges Archipelago är det bra ställen för att 
spana in sjölejon, skarv, albatross, och andra fåglar. En annan intressant del är den berömda 
fyren Les Eclaireurs och Estancia Túnel, en historisk plats på norra stranden. 
 
Hotel Cilene Del Faro 4 * (http://www.cilenedelfaro.com/en/index.html) 
 
 

Dag 13 – onsdag 9:e januari -  Ushuaia (B/L/-) 

 
Utflykt till Tierra del Fuego National Park och Lapataia Bay. Vi njuter av det vackra landskapet 
på ett flertal olika ställen i nationalparken och blir sedan serverade lunch i ett tält vid Lake 
Acigami.  
 
Efter många intryck blir vi transporterade tillbaka till vårt hotell och på eftermiddagen föreslår 
vi att ni besöker museet ”The End of the World Museum”, det gamla fängelset och utforskar 
några restauranger för att prova de exklusiva spindelkrabborna. 
 
Hotel Cilene Del Faro 4 * (http://www.cilenedelfaro.com/en/index.html) 
 
 

 

 

 

http://www.kentonpalacebsas.com.ar/
http://www.cilenedelfaro.com/en/index.html
http://www.cilenedelfaro.com/en/index.html


 

Dag 14 – torsdag 10:e januari -  El Calafate (B/-/-) 

 
Vi lämnar Ushuaia och flyger till El Calafate. Nu har vi några tuffa dygn framför oss så idag är 
det en ledig dag. 
 
Hotel Mirador Del Lago 3 * (http://www.miradordellago.com.ar) 

 

 

Dag 15 – fredag 11:e januari -  Torres del Paine i Chile (B/L/-) 

 
Mycket tidig avfärd mot Torres del Paine i Chile.  
 
Efter en relativt lång bussresa kommer vi fram till ett av de mest 
spektakulära och natursköna områdena i världen - Torres del 
Paine National Park. Den täcker en yta på 113.000 ha och blev 
1978 utnämnt till UNESCO:s biosfärreservat.  
 
Vi kommer att passera vattenfall, brummande vattendrag och 
bergstoppar. Vi passerar även ett antal majestätiska sjöar. Är 
vädret bra kommer vi att se Los Cuernos och Lago Pehoe, den spektakulära Salto Grande och 
Lago Grey, där man har en fantastisk utsikt över Grey Glacier. Har vi tur kommer vi att träffa 
på guanacos, rävar, svanar och ett flertal småfåglar. 
 
Efter en dag med massor av synintryck åker vi buss tillbaka och anländer sent på kvällen 
tillbaka till vårt hotell. 
 
Hotel Mirador Del Lago 3 * (http://www.miradordellago.com.ar) 
 

Dag 16 – lördag 12:e januari -  El Calafate (B/-/-) 

 
Ett måste i Argentina är ett besök på glaciären Perito Moreno vid 
Los Glaciares nationalpark. Den utgör en del av det patagoniska 
kontinentala isfältet.   
 
Vi åker buss till Nationalparken. Perito Moreno glaciären är 5 km 
bred och är 60 meter hög och kalvar is hela tiden. Det är en naturupplevelse utöver det vanliga 
att sitta och beundra skådespelet. 
 
Hotel Mirador Del Lago 3 * (http://www.miradordellago.com.ar) 
 

Dag 17 – söndag 13:e januari -  El Chaltén (B/-/-) 

 

Efter frukost tar vi bussen från El Calafate till El Chaltén. 

 

Ingenting inplanerat idag men området bjuder på fantastisk vandring i en magisk miljö så 

rekommendationen är att njuta av den friska luften och ta en promenad. 

 

Hotel Hosteria Senderos 3 * (http://www.senderoshosteria.com.ar) 

 

 

http://www.miradordellago.com.ar/
http://www.miradordellago.com.ar/
http://www.miradordellago.com.ar)/
http://www.senderoshosteria.com.ar/


 

Dag 18 – måndag 14:e januari -  El Chaltén (B/L/-) 

 
Idag skall vi vandra! Vi blir transporterade tillsammans med vår lokala 
guide till Hostería El Pilar och påbörjar vår vandring som slutar i El 
Chaltén.  
 
Denna klassiska, spektakulära och oförglömliga vandring kommer att 
ta oss förbi Piedras Blancas glaciären, Saint Exupéry, Poincenot, Fitz 
Roy, Mermoz, Guillaumet och Rio Blanco. 
 
Nu är vi värda en öl från någon av de lokala microbryggerierna eller kanske en varm choklad 
med en nybakad kaka. 
 
Hotel Hosteria Senderos 3 * (http://www.senderoshosteria.com.ar) 

 

 

Dag 19 – tisdag 15:e januari -  El Chaltén (B/-/-) 

 

Helt fri dag att njuta av detta fantastiska landskap! 

 

Hotel Hosteria Senderos 3 * (http://www.senderoshosteria.com.ar) 

 

 

Dag 20 – onsdag 16:e januari -  El Chaltén – Buenos Aires (B/-/-) 

 
Vi tar bussen tillbaka till El Calafate och flyger till Buenos Aires där vi möts av vår lokala 
guide och blir transporterade till vårt hotell. 
 
Hotel Kenton Palace Buenos Aires 4* (http://www.kentonpalacebsas.com.ar) 

 

Dag 21 – torsdag 17:e januari - Buenos Aires (B/-/D) 

 
Efter en fri dag i Buenos Aires avslutar vi vår resa med en lite annorlunda 
men som vi tror uppskattad avslutningsmiddag på The Argentinian 
Experience (https://www.theargentineexperience.com/) 
 
 
Hotel Kenton Palace Buenos Aires 4* (http://www.kentonpalacebsas.com.ar) 

 

Dag 22 – fredag 18:e januari - Hemfärd (B/-/-) 

 
Efter frukost har vi några timmar i Buenos Aires innan det är dags att påbörja hemfärden till 
Stockholm. 
 

 

Dag 23 – lördag 19:e januari – Hemma 

 

 

http://www.senderoshosteria.com.ar)/
http://www.senderoshosteria.com.ar)/
http://www.kentonpalacebsas.com.ar/
https://www.theargentineexperience.com/
http://www.kentonpalacebsas.com.ar/


 
 

 

 

I priset Ingår:  

 

Flyg; 

 

Stockholm – Rio de Janeiro, Buenos Aires – Stockholm med Lufthansa. 

Rio – Foz Do Iguaçu, Puerto Iguazú – Buenos Aires, Buenos Aires – Ushuaia,  

Ushuaia – El Calafate, El Calafate – Buenos Aires,  

 

Flyget hanteras av Odenresor.   

 

All transfer och transporter enligt programmet. 

 

Boende hotell i 20 nätter. Frukost ingår på samtliga ställen.  

 

Svensktalande guide i Rio samt Engelsktalande guider i Argentina 

 

Måltider enligt program (exkl dryck) 

 

Inträden till samtliga nationalparker och andra besök som finns med i programmet. 

  

Sundström Travel svarar på alla frågor under resan och delar med av våra tips på de olika 

resmålen. 

 

Informationsmöte under våren 2018 och tips på rabatterbjudande hos Vaccin Direkt. 

 

Ingår ej:  

 

Avbeställningsskydd, reseförsäkring, dricks till guider, övrig mat och dryck och andra egna 

påhitt under resan. 

 

Vår resefilosofi 

 

När vi organiserar resor, skapar vi ramverket men det är upp till våra resenärer att måla 

själva tavlan! Med andra ord, vi låter resenärerna ta egna initiativ och skapa sina egna 

upplevelser på de platser vi besöker. Sålunda kommer vi att låta er styra er egen tid så 

mycket som möjligt på de platser vi besöker. 

 

 


