
Tilläggsresa Iguazúfallen
Iguazúfallen, en av Sydamerikas mest spektakulära platser, ligger inbäddat 
mellan Argentina, Brasilien och Paraguay. Det räknas som världens största 
vattenfall  och är nästan 3 km brett och består av ca 270 vattenfall. National-
parken har ett rikt djurliv med en enorm mångfald av färggranna fåglar, näs-
björnar, kapucinapor och andra djur. Under vår vistelse utforskar vi både den 
argentinska och den brasilianska sidan av fallen.

Dag 1 Buenos Aires - Iguazú   
På morgonen är det dags att ta farväl av resten av gruppen, ni blir upphämtade på 
hotellet för transfer till flygplatsen. Knappt två timmars flygresa senare landar vi i det 
mäktiga Iguazú. Idag utforskar vi fallen från den brasilianska sidan. De brasilian-
ska fallen ligger på västra sidan av Paranástaten i Brasilien och förklarades som 
världsarv år 1986 av UNESCO.  De fyra största forsarna på den brasilianska sidan 
är: Floriano, Deodoro, Benjamín Constant och Salto Unión. De kraftfulla fallen 
skapar ett permanent dis där det ofta bildas regnbågar. Det är verkligen en gu-
domlig upplevelse att blicka ut över ett av världens vackraste naturliga skådespel 
till ljudet av det forsande vattnet!
Hotell: La Aldea de la Selva Hotel
Måltider: Frukost

Dag 2 Iguazú                     
Denna dag ägnas åt strövtåg längs det välordnade system av stigar och observa-
tionsplatser som uppförts på den argentinska sidan. Här ligger den större delen av 
vattenfallen och man kommer dem ännu närmare via de 3 långa gångbroar som 
finns. En höjdpunkt är den korta tågresan med påföljande vandring ut till djävuls-
gapet, ”Garganta del Diablo”. Här bjuds det på hisnande utsiker över naturens un-
der! Upptäck fallen genom att följa lederna som vindlar sig genom den grönskande 
regnskogen och med lite tur observeras förutom otaliga färggranna fåglar även näs-
björnar och kapucinapor. Vi spenderar hela dagen med att ta in dess vidunderliga 
skönhet.
Hotell: La Aldea de la Selva Hotel
Måltider: Frukost

Dag 3 Avresa Iguazú    
Iguazú med sina storslagna vattenfall på brasilianska och argentinska sidan om fallen 
gör denna region till ett av de största naturskyddade områdena i Sydamerika. Runt 
lunchtid är det tyvärr dags att lämna Iguazú och vi flyger tillbaka till Buenos Ai-
res. Vi ansluter med de som valt att stanna i Buenos Aires på flygplatsen, för att 
tillsammans flyga till Trelew där vi landar på kvällen.
Måltider: Frukost

   Prisuppgift
Avresa varje vecka beroende på tillgänglighet. Vänligen kontakta Thabela Travel för mer 
information.

Pris per person: Del i dubbelrum 6 950 kr, enkelrum 10 850 kr

I priset ingår:
• Flyg Buenos Aires - Iguazú tur och retur 
• Transporter, inträden, måltider och utflykter enligt resebeskrivningen
• 2 nätter på La Aldea de la Selva Hotel
• Engelsk guide

I priset ingår ej:
• Dricks
• Dryck
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