
Time Sparebank - Tur til Argentina 2011
26. oktober - 10. november

Buenos Aires - er Argentinas hovedstad og en av de største byene i verden. Byen er sterkt 
påvirket av Europeisk kultur og blir ofte omtalt som ”Sør Amerikas Paris”. Denne 
særpregede storbyen er sammensatt av historiske bygninger og moderne konstruksjoner 
med eksklusive butikker og et yrende natteliv. Her er et spektakulært utvalg av 
kulturbegivenheter hele året rundt. Mendoza provinsen ligger i det nordvestlige Argentina. 
Mendoza er inngangsporten til Andesfjellene, som omfatter Aconcagua, med den høyeste 
fjelltoppen på den vestlige halvkule. Selve byen Mendoza ligger lunt plassert ved foten av 
Andesfjellene. Et kolossalt alt overrislingssystem gir liv til jordbruket og vinindustrien. De 
argentinske vinene er relativt ferske på verdensmarkedet, men opplever en raskt økende 
popularitet, og de fleste vingårdene finnes nettopp i denne provinsen. Vi tilbringer også 
noen dager ved Atlanterhavet i Mar del Plata, som er den største ”badebyen” i Argentina 
og den største havnebyen i Buenos Aires provinsen med sin ca. 700.000 innbyggere.

Dag 1.  Onsdag 26.10 Utreisedag fra Stavanger
Bussavgang fra Time Sparebank kl. 15.30 til Sola for innsjekk med Lufthansa sin avgang 
kl.18.35. Vi flyr via  Frankfurt m. ankomst kl. 20.30 for så å fly videre med Lufthansa direkte til 
Buenos Aires kl. 22.50. Den optimale flyturen for oss med bare en mellomlanding. Matservering 
ombord.

Dag 2.  Torsdag 27.10 Ankomst Buenos Aires
Vi ankommer Ezieza Internasjonal flyplass i Buenos Aires kl. 07.35. Ved ankomst blir vi møtt av 
vår lokale representant og kjørt til vårt hotell. Vi benytter dagen til å slappe av etter den 
lange flyturen før vi møtes til felles middag om kvelden.

Dag 3.  Fredag 28.10 Buenos Aires - Bysightseeing
Etter frokost blir det en halvdags by rundtur sammen med lokalguide, som skal ta oss med på 
en spennende sightseeingtur. Turen gir en god oversikt over denne pulserende storbyen. Blant 
høydepunktene er 1. mai plassen med presidentpalasset, La Casa Rosa. Balkongen i palasset er 
kjent for mange gjennom filmmusikalen Evita om Juan og Eva Peron. Bydelen La Boca er kjent 
for sine tangodansere og de fargerike husene. Vi kjører òg langs 9. July Avenyen, som trolig er 
den bredeste avenyen i verden. Her ligger Colón Teateret - som mange vil kalle ”Juvelen i 
Kronen” til byen  - og er et av verdens mest berømte opera hus. Om kvelden blir det 
Tangoshow og servering av middag på ” Sabor a Tango ”.

Dag 4.  Lørdag 29.10 Buenos Aires - Utflukt til El-Tigre
I dag går turen til El-Tigre, som ligger i Parana elvens delta ca. 30 km fra Buenos Aires. Dette 
er utgangspunktet for turer til hundrevis av øyer, som former Parana elvens delta til 
munningen Río de la Plata ( elven Plata ). Her finnes gode restauranter, sportsklubber og fine           
turområder. Fra havnen her går det også båttur til Martin Garcia øyen, et naturhistorisk 
reservat som vi besøker. Vel tilbake på hotellet samles vi til felles middag senere om kvelden.

Dag 5.  Søndag 30.10 Buenos Aires 
I dag nyter vi søndagens frokost i fred og ro før vi skal ut å kikke på livet i storbyen på 
egenhånd eller med reiseleder. Tar man turen til La Boca en søndag er man ikke alene. Hit 
kommer bønder og kunstnere som selger alt man kan tenke seg fra bodene, mens 
tangodanserne viser seg frem i gaten. Mens resten av byen sover ut etter natten kan man 
oppleve en noe uvanlig søndag for en nordmann. Om ettermiddagen foreslår vi at gruppen 
samles til et ekte           argentinsk tradisjonsrikt måltid ”Fiesta Gaucha” med tradisjonell 
Barbecue.

Dag 6.  Mandag 31.10 Fly fra Buenos Aires til Mendoza
Frokost serveres på hotellet før det blir transfer med buss til flyplassen for innsjekk på fly til 
Mendoza. Flyavgang er kl. 10.50 og ankomst til Mendoza er kl. 12.40. Etter ankomst transfer og 
innsjekk, før vi får rundtur med lokalguide i byen`s sentrum, beliggende rundt Plaza             
Indepencia ( Uavhengighets-plassen). Unikt for Mendoza er steinkanalene, som ligger langs 
mange av gatene og frakter vann til de mange trær som kaster sin takknemlige skygge over 
varme turister. Vi fortsetter til gamlebyen med fotgjengersonen og muséer. Senere fortsetter 
vi via Civit Avenue gjennom de tradisjonelle store portene inn til The San Martin General Park. 
Vi kjører rundt i den 4.000 hektar store parken opp til ”The Glorias Hill”, hvor vi får smake 
kaffe  og argentinske kaker. Etter flotte opplevelser drar vi tilbake til hotellet, hvor vi har 
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Dag 7. Tirsdag 1.11 Mendoza- Fjelltur
Etter frokost blir vi hentet for en heldagstur med egen guide opp til Andesfjellene. På turen 
følger vi først Mendoza-elven på vei mot den majestetiske Cordon Del Plata fjellkjeden. Er det 
klart vær kan vi se Aconcagua, som er den høyeste fjelltoppen på den vestlige halvkule med 
sine 6.962 m.o.h. Vi besøker flere andre fjellandsbyer, som ligger over 3.000 m.o.h. og videre 
til Punte del Inca, som ble brukt som stoppested for de som passerte fjellene på vei til Chile 
på begynnelsen av 19. hundretallet. Punte del Inca er også kjent for sine varme kilder. 
Det blir stopp for lunsj ( ikke inkludert ). Vi returnerer til hotellet utpå ettermiddagen og 
nyter felles middag sammen om kvelden.

Dag 8. Onsdag 2.11 Mendoza - Vi besøker vingårder
Etter frokost skal vi på vintur, hvor vi får omvisning og vinsmaking på flere lokale vingårder. Vi 
starter med vingården Weinert der vi får inngående kunnskap om vindyrking før vi avslutter 
med smaksprøver. Turen går så videre til Mendozas mest kjente vingård Familia Zuccardi før 
den kulminerer med et besøk på vingården Benegas. Området er virkelig fasinerende og vel 
fornøyde returnere vi til hotellet. Avslapning før felles middag om kvelden.

Dag 9. Torsdag  3.11 Fly fra Mendoza til Buenos Aires 
Etter frokost har vi formiddagen til på egen hånd, før vi kjører til flyplassen for innsjekk.   
Flyavgang fra Mendoza er kl. 13.18 med ankomst Buenos Aires kl. 20.40. Etter ankomst kjører 
vi i felles buss til vårt hotel. Middag serveres i hotellets restaurant, kanskje før innsjekk.

Dag 10. Fredag 4.11 Buss til Mar del Plata
Vi får i oss frokosten før vi i dag setter kursen mot kysten og Argentinas største badeby, hvor  
vi skal slappe av og nyte livet noen dager. Sol og varme, god mat og drikke. Kan vi ha det 
bedre sammen! En velfortjent avslappende stund i både kulinariske og tropiske omgivelser.  

Dag 11. til 14.  Lørdag 5.11 - 8.11 Mar del Plata
Her har vi hyggelige omgivelser og slapper av sammen i godvær med soling og badeliv, samt 
gode frokoster på hotellet. Middagene serveres enten på hotellet eller utvalgte restauranter. 
Reiseleder sørger for denne organiseringen. 

Dag 15. Onsdag  9.11 Mar del Plata - Avreise fra Buenos Aires
Etter vår siste fellesfrokost på hotellet, har vi avgang kl. 09.00 fra Mar del Plata til Buenos 
Aires, hvor vi sjekker inn på Lufthansa sitt fly med avreise kl. 17.55. Vi er heldige og får 
nattflyving direkte til Frankfurt. Servering ombord på flyet.

Dag 16. Torsdag 10.11 Frankfurt - Stavanger
Vi ankommer Frankfurt kl. 11.10 ( lokal tid ) og har god tid til å slappe av noen timer før vi  
flyr fra Frankfurt retur til Sola med Lufthansa kl. 17.10 og ankomst Sola er kl. 19.00.         
Busstransfer til Time Sparebank kl. 19.45. 

Pris pr. person ved minimum 30 i dobbeltrom kr. 26.500,-

Inkl. i prisen 
*  Fly t/r  Stavanger — Buenos Aires ( inkl. flyskatt kr. 2.887,- pr. 16.12.2010 — SAS Bonuskort
*  Fly t/r Buenos Aires -  Mendoza inkl. flyskatter
* Transfer og rundreise med buss i flg. program og utflukter
* 13 hotellovernattinger med frokost
* 11 middager 
* 1 middag med underholdning og tangoshow
* 1 middag ”Gaucha fest med tradisjonell Barbecue”
*  Flott rundreise med buss iflg. opplagt program, lokal-guider 
*  Reiseledere er Anne Kari fra Idèreiser as og Grethe Bjerkli Undheim fra Time Sparebank

Tillegg:
* Enkeltrom  er kr. 4.500,-
* Lunsjer og drikke til maten
* Utflukt til El-Tigre pr. person kr 350,-
* Eventuelle inngangspenger

Påmelding direkte til Idèreiser AS eller Time Sparebank ved Grethe tlf. 93019314 
Oppgi navn i pass, fødselsdato, fødselsted, adresse og passnummer. 

Depositum kr. 4800,-  ( Ikke refunderbart - forsikring dekker ved sykdom ) 

Forbehold om endringer utenfor vår kontroll det være seg endringer i dag for dag 
program, endringer i valutakurser, ruteendringer, flyavgifter og uforutsette 
endringer i 2011.Ved avbestilling etter 15. august betales reisen i sin helhet 
grunnet regler hos samarbeidspartnere. Reiseforsikring sak ved sykdom! 

Idèreiser as, Verdalsveien 28, 4352 Kleppe, Tlf. 51425744, Fax: 51425745, Mobil 909 77 141
www.idereiser. no      Email. ide@idereiser. no

*Grupper *individuelle *Flybilletter og hotell *Storbyferier *Tematurer *Konferanser *Spaferier *Sykkelturer 
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HUSK. Reiseforsikring som inkl. 
avbestilling ved sykdom.

PASS skal være gyldig 
minst 6 mnd etter 
hjemkomst.


