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Argentina är landet som impone-
rar. Tänk på de klassiska associ-
ationer som genast dyker upp så 

snart landet nämns: Tango, ett kök med 
bästa kvalitet av kött och utsökta viner, 
vidsträckt pampas, Anderna, storslagna 
naturscener och – naturligtvis – fútbol!
Under två veckor i februari 2016 reser 
Spegeln dit i sällskap med Monica Tra-
vel. Du är välkommen att följa med!
Resan börjar redan den 8 april 2015, 
med en inspirerande och informerande 
Reseafton på Staffanstorps Gästis.

Monica Åberg har genom sitt företag 
Monica Travel utvecklat turistresan till en 
fullfjädrad konstart. Bara det bästa är gott 
nog. Dessutom bjuder hon alltid på det lilla 
extra. Utflykterna, vyerna, smakerna och 
upplevelserna som de andra missade.
-Resan tillsammans med Spegeln i höstas, 
till Malaysia och Singapore, gav mersmak, 
både åt mig och dem som var med. Nu gör 
vi om det, men denna gång åker vi västerut, 
säger Monica.

Två veckor fyllda av 
sällsamma äventyr och upplevelser
Under två veckor fyllda av äventyr och 
kunskap, kryddade med sällsamma, nya 
erfarenheter, guidar Monica oss i Sydame-
rikas näst största land. Inom dess gränser 
ryms såväl isiga polartrakter (i söder), som 
djungel (i norr).
-Men vi håller oss i zoner med behagligt 
klimat, lovar Monica.
Den 18 februari lyfter planet från Kastrup. 
Vi reser med Air France.
Tidigt nästa morgon, klockan åtta lokal 
tid, landar vi i Buenos Aires. Här väntar 
fyrstjärniga hotellet Esplendor Palermo 
Soho. Hotellet ligger mitt i den mysiga 
stadsdelen Soho.

Buenos Aires 
– vacker, karismatisk och pulserande
Buenos Aires är den vackra, karismatiska, 
pulserande staden som lever dygnet runt 
och du kommer att få uppleva den och 
vara en del av den. Dag som natt. Dess 
arkitektur och eftertraktade design, sma-
ker, marknader, barer och restauranger, 
konstnärer och dansare. Tangolektion ingår 
naturligtvis, liksom en kväll när vi studerar 
de riktiga proffsen.
Resan börjar och slutar i Buenos Aires och 
vi återkommer till den storslagna staden 
mellan utf lykterna. Promenadskor och 
spanarhatt är självklar utrustning. Detta 
är staden du inte kan få nog av.

Efter höstens succéresa till Malaysia och Singapore:

Tigre Delta 
– en dag på vår egen exotiska skärgårdsö
En bit norr om Buenos Aires finns Tigre-
deltat. Staden Tigre grundades 1820 av 
européer, som odlade frukt här. Samtidigt 
utvecklades timmerindustrin, som fort-
farande rullar. Idag njuter vi av en vild, 
exotisk och färgstark natur.
Deltat är som en skärgård, med otaliga små 
öar. Under en hel dag njuter vi av att vara 
på vår egen exotiska skärgårdsö. Båtresan 
till ön bjuder på oförglömliga scenarier.

Entre Rios 
– den bördiga jorden mellan floderna
Den lilla staden Entre Rios, i provinsen med 
samma namn, gränsar till Uruguay i öster 
och till Buenos Aires i söder.
Här har Monica hittat Argentinas allra vack-
raste, frodigaste och bördigaste grässlätter.
 –Entre Rios är geografiskt sett inte Pam-
pas, men det är Pampas så som Evert Taube 
besjöng det och precis så vackert som vi 
vill att det ska vara. Det är också en plats 
som få västerlänningar kommer till, berät-
tar Monica.
Under ett par dagar får vi vara en del av 
ranchernas och las estancias vardag bland 
citrusfrukter, ris, sojabönor och majs, kor 
och hästar. Monica lovar några händelse-
rika dagar med mycket mer än vi kan tro 
när vi läser ”kor och hästar”.
Entre Rios är också ett välkänt vindistrikt 
och under en dag får vi följa livet och gö-
romålen på en vingård. Efter en dignande 
måltid vankas vinprovning, så klart!

Iguazu – 275 vattenfall, fyra gånger 
bredare än Niagara
På gränsen mellan Argentina och Brasilien 
regerar de mäktiga Iguazu-fallen. Med sina 
inalles 275 vattenfall är denna kaskad fyra 
gånger så bred som Niagara och dessutom 
högre.

Bered dig på ett svindlande skådespel i 
ett landskap med tropisk fauna och natur. 
Under tre dagar upplever och utforskar vi 
Iguazu från jeep, båt och till fots. Vi hinner 
också med en avstickare till Brasilien.
-Från den brasilianska sidan erbjuds en 
verklig panoramavy och en makalös skön-
het, kommenterar Monica.
Under våra dagar nära dånande fall och 
i vild natur, drar vi oss tillbaka till vårt 
utsökta hotell Loi Suites Iguazu.

Monica är med
Monica skräddarsyr alla resor. Det finns 
inte två som är identiska. I så fall hade de 
inte fått bära namnet Monica Travel.
Med oss under resans hela gång är också 
just Monica, med sin smittande entusiasm, 
brinnande engagemang och stora kunskap 
om resmålen, som ger varje moment på 
resan en säregen guldkant.

Reseafton på Gästis
Du som vill veta mer om resan med Monica 
Travel och Spegeln till Argentina i februari, 
är hjärtligt välkommen till Gästis i Staf-
fanstorp på Reseafton.
Här berättar Monica mer och svarar på våra 
frågor. Evenemanget är gratis, men då det 
serveras fika, vill vi gärna veta hur många 
vi ska duka till. Därför anmäler du dig till 
Reseafton på Gästis senast den 5 april.

Reseafton 
på Staffanstorps Gästis

Onsdag 8 april, kl. 18.30.
Anmälan senast 5 april på tel. 040-672 69 60 

eller till info@monicatravel.se
Läs programmet i sin helhet på 

www.monicatravel.se.

Argentina 
med Monica Travel och Spegeln

Följ med till Argentina
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