Argentina och Chile
med möjlighet att förlänga resan till Påskön

29 oktober-12 (17) november 2017 • Reseledare och guider: Jan Hedberg och Jon Espeland

Argentina, stort som Västeuropa, rymmer berg och
djungler, väldiga slättmarker och isiga polartraker.
Kända symboler för landet är smäktande tango och
välhängda biffar. Du kommer att uppleva detta genom
att känna på pulsen i Buenos Aires och betrakta de
vida grässlätterna, Pampas, miljöer som inspirerade
allas vår Evert Taube. I Patagonien kommer Du att åka
båt bland fascinerande glaciärer och isberg.
Chile, med sina 400 mil, sträcker sig genom en rad
klimatzoner längs den sydamerikanska västkusten. Det
var fram till 1973 Sydamerikas enda fungerande demokrati. Du får njuta av den chilenska kusten i Valparaiso

och Vina del Mar, ta del av skogsbruk, äta lyxig lunch
på chilensk vingård samt avsluta med sightseeing i
Santiago.
Om Du efter allt detta ändå vill uppleva mer äventyr
kan Du förlänga resan med fyra dagar till Påskön – mitt
ute i Stilla havet. Denna mytomspunna ö är med sitt
läge världens mest isolerade plats med ett par hundra
mil till närmaste granne. Ön är känd för alla de stenstatyer, moaier, som finns över hela ön. Frågorna om
varifrån de första invånarna kom och varför statyerna
byggdes är många, svaren desto färre. Helt säkert är
att ett besök på ön är en oförglömlig upplevelse.

Argentina och Chile
med Patagonien

Med möjlighet att förlänga resan till Påskön
29 oktober - 12 november 2017
Reseledare: Jan Hedberg och Jon Espeland
Argentina och Chile är exotiska resmål. Här finns gammal kultur, levande musik, intensivt jordbruk och modernt
skogsbruk. Naturen i Patagonien är storslagen, vild, förtrollande och tar andan ur de flesta! Vi inbjuder till en
resa från Argentinas huvudstad Buenos Aires genom
Patagonien till Chiles huvudstad Santiago. Längs vägen
får vi uppleva besök på Pampas, nationalparker i Patagonien och skogsbruk i Chile.

Dagsprogram
Dag 1 – söndag 29 oktober

Avresa
Vi flyger med British Airways på den här resan. Turen går från
Sverige, Norge och Danmark på eftermiddagen till London
och därifrån vidare till Argentina på kvällen.
Dag 2 – måndag 30 oktober

Ankomst Buenos Aires
Efter en natt på planet, anländer vi till Argentinas huvudstad
Buenos Aires ca 09:00 lokal tid. Här möts vi av vår guide och
åker mot centrum, ca 40 km från flygplatsen. Vi använder
morgonen för att lära känna staden, innan vi checkar in på 725
Continental Hotel som ligger mitt i centrum. Dagens lunch
ingår och reseledarna underlättar för en gemensam middag för
de som vill ha det på kvällen. (Mat på planet, lunch)

Dag 3 – tisdag 31oktober

Dagstur till argentinska Pampas
Detta är den stora gaucho-dagen! På de mäktiga argentinska
slätterna ”La Pampa” levde argentinska ”gauchos” – sydamerikanska ”Cowboys”. Pampas är ett av världens frodigaste slättlandskap och känt för sin rika produktion av korn och nötkött. De stora gårdarna på Pampas kallar argentinarna för
”estancia”. Vi kommer att besöka Estancia El Ombu och
välkomnas med musik och nostalgi.
Vi serveras en riklig och vanligt förekommande lunch innan
vi får se och uppleva en gauchoshow med folklore och rasande
hästridning! Därefter tillbaka till vårt hotell i Buenos Aires
och på kvällen kommer det att finnas möjlighet att vara med
på tangoshow med middag för de som önskar. (Frukost och
lunch)
Dag 4 – onsdag 1 november

Buenos Aires – El Calafate
Denna dag är främst en transportsträcka. Vi tar ett inrikesflyg
till staden El Calafate, cirka 250 mil längre söderut i Argentina.
Vi bor på Hotel Kosten Aike och har gemensam middag på
kvällen. (Frukost och middag)

Dag 5 – torsdag 2 november

Dag 7 – lördag 4 november

Besök till Perito Moreno Glacier

Torres del Paine nationalpark

Idag ska vi till Perito Moreno, en av världens mest berömda
glaciärer. Den ligger ca 80 km från hotellet i en fjord i den
mäktiga sjön Argentino. Glaciären är känd för den höga
främre väggen (60 m) som kontinuerligt kalvar ned stora ismassor i havet. Om vi har tur kan vi få bevittna ett av dessa
naturens under.
Vi åker på en timmes båttur på sjön med goda möjligheter
att studera glaciären som anses vara en av de största naturupplevelserna i Patagonien. Lunch ingår och vi underlättar för en
gemensam middag på kvällen. Övernattning på Hotel Kosten
Aike. (Frukost och lunch)

Idag åker vi till den chilenska nationalparken ”Torres del Paine”
som står på Unescos lista och är känd som en av de vackraste
och mest oförstörda platserna på jorden. Det högsta berget
är ”Paine Grande” (3050 möh), men de mest kända topparna
heter ”Cuernos del Paine”.
I parken lever bland annat guanacos (kameldjur), strutsar,
kondorer, pumor och rävar. Om vi har tur kommer vi att se
flera av dem. Vi har med oss lunchpaket och hittar en fin plats
för picknick längs vägen. Väl framme i nationalparken bor vi
och äter middag på Hotel Lago Grey. (Frukost och lunch)

Dag 6 – fredag 3 november

Utflykt till Uppsalaglaciären
eller El Chaltén
I nationalparken ”Los Glaciares National Park” finns flera
kända glaciärer, bland annat Uppsalaglaciären som fått sitt
namn från svenska forskare. Glaciären ligger längst in i en
fjord på sjön Argentino. Det går dagliga båtturer in till glaciären, och de som vill kan åka på en resa mellan fascinerande
isberg in till glaciären.
Ett annat alternativ är en dagsutflykt mot nordväst längs
”Viedmasjön” till några av de finaste landskapen i Argentina.
Från byn El Chaltén blir det en vandring till sjön ”Laguna
Capri” med utsikt mot de vackraste bergen i Argentina, ”Monte
Fitz Roy”. Vandringen är 7 km lång och beräknas ta ca 2 timmar. Svårigheten är måttlig och alla som är i normal god
form kan delta. Anmälan till dessa utflykter görs längs vägen.
(Frukost)

Dag 8 – söndag 5 november

Torres del Paine nationalpark
På förmiddagen kommer vi att fortsätta uppleva den storslagna
naturen i nationalparken. Det blir vandring i vacker natur och
båttur på ”Lake Grey”, bland små isberg fram till glaciären
”Grey Glacier”. Tidigt på eftermiddagen fortsätter resan till
södra Chile, genom vackra landskap och ändlösa slätter till
Chiles sydligaste stad Punta Arenas, nästan nere på sydspetsen
av kontinenten. Vi bor på Hotel Cabo de Hornos och äter
middag där på kvällen. (Frukost och middag)
Dag 9 – måndag 6 november

Puntya Arenas – Santa Cruz
Efter frukost åker vi till flygplatsen där vi tar ett inrikesflyg till
Chiles huvudstad Santiago de Chile som ligger cirka 3 000 km
längre norrut. Därifrån buss en bit söderut till den lilla staden
Santa Cruz, som ligger i den bördiga Colchaguadalen och är

känd för många fina viner från olika vingårdar. Middag och
övernattning på Hotel Santa Cruz. (Frukost och middag)
Dag 10 – tisdag 7 november

Santa Cruz – Concepción
En av vingårdarna i dalen heter ”Viu Manent ”. Här blir det
rundtur på vingården, provsmakning och en superb lunch,
innan vi åker vidare söderut till staden Concepción som ligger
mitt bland de stora skogsbygderna i Chile. Den nordligaste
delen av Chile är mestadels öken och torra områden men vi
kommer nu in på områden med mycket skogsbruk och stora
sågverk. Vi kommer att bo på Hotel Holiday Inn Express och
reseledarna ordnar gemensam middag för dem som önskar.
(Frukost och lunch)
Dag 12 – torsdag 9 november

Skogsbruk och åter till Santa Cruz
Vårt skogsbruksprogram fortsätter på förmiddagen innan vi
åker tillbaka till Santa Cruz och övernattning. Vi stannar vid
en lämplig plats för lunch och äter sedan gemensam middag
tillsammans på kvällen på Hotel Santa Cruz. (Frukost och
middag)
Dag 13 – fredag 10 november

Valparaiso och Vina del Mar

Dag 11 – onsdag 8 november

Skogsbruksprogram i Concepción
Concepción är Chiles näst största stad, med en mycket tung
industri och anlagd vid utloppet av Chiles viktigaste flod
”Biobío”. Idag ska vi besöka lokala industrier och titta på
skogsbruk, sågverk och träförädling. Vi har lokala kontakter
som tar oss med på en spännande rundtur och ger oss en
inblick i hur skogen sköts och förvaltas så här långt söderut på
jordens södra halvklot. Lunch kommer att organiseras efter
vägen och de som vill kan gå ut tillsammans för middag på
kvällen. Övernattning på Hotel Holiday Inn Express.
(Frukost)

Idag går färden till Stillahavskusten och de charmiga städerna
Valparaiso och Vina del Mar. Valparaiso är på Unescos lista och
är en av världens mest kuperade städer. Den har inte mindre
än 14 spårvagnar (bergbanor) som transporterar människor
från hamnen upp till deras hem på sluttningarna.
Vi besöker huset där Chiles störste författare och tillika
Nobelpristagare Pablo Neruda bodde. Därefter lunch på en
lokal restaurang innan vi åker till ”trädgårdsstaden” Vina del
Mar som är mest känd för sina fantastiska stränder. Här får vi
en möjlighet att dra in den friska havsluften i lungorna innan
vi åker till Santiago de Chile och checkar in på Hotel Galerias.
(Frukost och lunch)
Dag 14 – lördag 11 november

Santiago de Chile och hemresa
Idag bekantar vi oss med den chilenska huvudstaden Santiago,
ser magnifika offentliga byggnader och promenerar på de livliga
gatorna i centrum. Huvudgatan, den breda Avenida O’Higgins,
går tvärs genom staden. Plaza de Armas är omgivet av magnifika byggnader som domkyrkan, ärkebiskopsgården och justitiepalatset. Från berget ”San Cristobal” får vi en imponerande utsikt
över den chilenska metropolen som spanjorerna grundade 1541.
Vår stadstur avslutas på flygplatsen där vi checkar in för flyget
som går 18.45. Innan vi går ombord, rekommenderar vi er att
äta lunch på en av flygplatsens restauranger. (Frukost och mat
på planet)
Dag 15 – söndag 12 november

Ankomst Stockholm, Köpenhamn och Oslo
Ankomst London och vidare till Sverige/Danmark/Norge på
eftermiddagen eller tidigt på kvällen.

Förlängning till Påskön
11 - 17 november 2017
Reseledare: Jan Hedberg och Jon Espeland

Dagsprogram
Dag 14 – lördag 11 november

Santiago de Chile – Påskön
Efter en tidig frukost åker vi till flygplatsen. Planet går kl. 9:25
och resan till Påskön tar drygt fem timmar. Det är två timmars
tidsskillnad från fastlandet och vi kommer fram kl.13:00 lokal
tid. Vi checkar in på Hotel Taha Tai i huvudstaden Hanga Roa.
Lite senare på eftermiddagen tar reseledarna med oss på en
vandring i centrum för att lära känna Hanga Roa som är mer
en by än en stad. De första europeiska upptäcktsresanden
trodde inte sina ögon när de kom till Påskön: ”Vi kan inte förstå hur dessa öbor, som inte har någon vetskap om mekanikens
lagar, har rest dessa enorma block”, skrev kapten Cook 1774.
Påskön, eller Rapa Nui som den heter, är och förblir gåtfull.
De hade ett skriftspråk som ingen kan förstå och en överraskande komplicerad och diffus historia. Idag bor det ca 2 500
personer på den isolerade ön. Moaiene, eller stenstatyer, är utspridda längs stora delar av kusten och är väl kända tack vare
norrmannen Thor Heyerdahl. De största statyerna är 22 meter
höga. Hur de gjordes, fraktades över hela ön och restes upp, är
fortfarande obesvarade frågor. Rapa Nui med sina gästfria öbor
och en vulkan ”i varje hörn” är en unik upplevelse och det mest
perifera resmål man kan uppleva. (Frukost)
Dag 15 – söndag 12 november

Utflykt till Anakena och Ahu Tongariki
Efter frukost börjar vi vår utforskning av ön. Första stoppet
blir på Anakena, en vacker strand, där det finns tid för ett
svalkande dopp. Här hittar du också några av stenstatyerna.
Vi fortsätter till Ahu Te Pito Kura, med sin 10 meter höga
och 90 ton tunga Moaier. Efter detta besöker vi vulkanen
Rano Raraku, där det finns omkring 300 statyer, många av
dem halvfärdiga. Vi njuter av en läcker lunch innan vi fortsätter till nästa höjdpunkt, den nyligen restaurerade och enorma
Ahu Tongariki med sina 15 fantastiska statyer. Vi är tillbaka på
hotellet sent på eftermiddagen. (Frukost och lunch)
Dag 16 – måndag 13 november

Utflykt till Ahu Akivi och Orongo
Höjdpunkten i dag är Ahu Akivi med sina sju berömda stenfigurer. Vi lämnar Hanga Roa och kör genom vackra bergskullar till altaret vid Ahu Huri. Vi stannar även vid Ahu Vai
Teka och Puna Pau. Efter en god lunch fortsätter vi till den
ceremoniella staden Orongo. Staden var centrum för ”fågelmankulturen”, som började när Rapa Nui slutade tillverka
Moaier. Vi kommer också att se Ana Kai Katangagrottan
med sina väggmålningar. Vi återvänder till hotellet på eftermiddagen. (Frukost och lunch)

Dag 17 – tisdag 14 november

Fridag på Påskön
Idag finns det tid att på egen hand upptäcka Rapa Nui. Koppla
av vid poolen, promenera runt i Hanga Roa eller besök öns
museum. Den som vill kan göra en till resa till Anakena Beach
eller någon annan av öns sevärdheter. Det finns också möjlighet
att vandra för dem som önskar det. Reseledarna hjälper till att
ordna med individuella önskemål denna dag. (Frukost)
Dag 18 – onsdag 15 november

Påskön – Santiago de Chile
Morgonen fri till egna upplevelser. Vi flyger tillbaka till fastlandet
på eftermiddagen. På planet serveras en enkel måltid. Vi beräknas landa kl. 21:45 lokal tid och checkar in på hotellet i Santiago
de Chile. (Frukost)
Dag 19 – torsdag 16 november

Santiago de Chile och hemresa
Idag bekantar vi oss med den chilenska huvudstaden Santiago,
ser magnifika offentliga byggnader och promenader på de livliga
gatorna i centrum. Huvudgatan, den breda Avenida O’Higgins,
går tvärs genom staden. Plaza de Armas är omgivet av magnifika
byggnader som domkyrkan, ärkebiskopsgården och justitiepalatset. Från berget ”San Cristobal” får vi en imponerande utsikt
över den chilenska metropolen som spanjorerna grundade 1541.
Vår stadsrundtur avslutas på flygplatsen där vi checkar in för
flyget som avgår sent på eftermiddagen. Innan vi går ombord,
rekommenderar vi er att äta lunch på en av flygplatsens restauranger. (Frukost och mat på planet)
Dag 20 – fredag 17 november

Ankomst Stockholm, Köpenhamn och Oslo
Ankomst London och vidare till Sverige/Danmark/Norge
på eftermiddagen eller tidigt på kvällen.

Fakta om resan
Pris vid 40 deltagare
från Arlanda/Kastrup/Gardermoen:

Förlängning Påskön 11-17 november

• 49 900 SEK/pers

• 18 880 SEK/pers

Priset inkluderar:
• Flyget med British Airways Arlanda/Kastrup/Gardermoen/
Heathrow till Buenos Aires, Argentina, återvänder från
Santiago, Chile.
• Flygskatt och bränsletillägg 3 567 SEK (kan komma att ändras).
• Inrikesflyg i Argentina och Chile enligt program
inkl. flygplatsskatter.
• Hotellboende i dubbelrum i god turistklass.
• Daglig frukost + 10 lunch/middag som anges i programmet.
• Inträde, nationalparksavgifter och transporter enligt program.
• Norska och svenska reseledare under hela resan.

• Enkelrumstillägg: 4 910 SEK

Priset inkluderar:
• Flyget med LAN Chile Santiago - Påskön T&R inkl flygskatt.
• Hotellboende i dubbelrum på bra turistklass.
• Daglig frukost + 2 luncher som anges i programmet.
• Entrébiljetter, nationalparksavgift och transport enligt
program.
• Norska och svenska reseledare på resan.
• Engelsktalande lokal guide som översätts till svenska.

Detta ingår ej:

• Engelsktalande lokala guider som översätts till svenska.

• Dricks till guider, chaufför och hjälppersonal
(ca 20 Euro/deltagare).

Detta ingår ej:

• Drycker vid måltider.

• Dricks till guider, chaufförer och hjälppersonal
i Argentina-Chile (80 Euro – ca 760 SEK/deltagare).

• Reseförsäkring och avbeställningsskydd.

• Drycker vid måltider.
• Reseförsäkring och avbeställningsskydd.
• Extra aktiviteter.

Valfria aktiviteter:
• 31 okt: Tangoshow med middag i Buenos Aires, ca 750 SEK.
• 5 nov: Dagstur till Sydamerikas största glaciär, Uppsalaglaciären, ca 2 400 SEK eller dagsutflykt till Argentina finaste
bergsmassiv, Fitz Roy, med lätt vandring (cirka tre timmar T&R)
till Laguna Capri, troligen ca 2 200 SEK.

Anmälan

Komplett anmälan görs på blankett som finns på Skogsresors hemsida www.skogsresor.se eller beställs via telefon
från Jan Hedberg, 070-671 72 22. Komplett anmälan innebär att blanketten har skickats in med kopia på pass samt
att anmälningsavgiften 2 500 kr/person satts in på bankgiro 5251-4908, Skogsresor.

Frågor kring resan och program

Kontakta Jan Hedberg, 070-671 72 22, jan@skogsresor.se

Produktion: KarMin kommunikation i samarbete med Skogsresor. Tryck: Kaltes Grafiska, 2017.

• Enkelrumstillägg: 13 900 SEK

Pris vid 20 deltagare:

