
Iguazúfallen
Tilläggsresa 3 dagar

Iguazúfallenett av världens största vattenfall och ligger inbäddat mellan Argentina, Brasilien och Paraguay. Det är näs-
tan 3 km brett och består av ca 275 vattenfall. Här frodas regnskogen i de konstanta vattenångorna som sprutar upp och 
vackra regnbågar bildas över området. Nationalparken har ett rikt djurliv med en enorm mångfald av färggranna fåglar, 
näsbjörnar, kapucinapor och andra djur. Vi kommer att utforska både den argentinska och den brasilianska sidan av 
fallen. En höjdpunkt är den korta tågresan till det så kallade djävulsgapet. Här forsar vattnet ner hela 80 meter! 
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Dag 1 Buenos Aires- Iguazu. Halvdagsutflykt brasilianska sidan.    
 Avresa på förmiddagen från inrikesflygplatsen vid Rio de la Platas strand till Iguazú. 
Förmiddagen ägnas åt fallen från den brasilianska sidan. De brasilianska fallen lig-
ger på västra sidan av Paranástaten i Brasilien. De förklarades som världsarv år 1986 
av UNESCO. Den brasilianska parken gränsar till den argentinska nationalparken 
och de är uppdelade av floden Iguazú. Båda parkerna gör denna region till ett av de 
största naturskyddade områdena i Sydamerika. Iguazúfallen är nästan 3 km breda 
och består av 275 vattenfall. De fyra största forsarna på den brasilianska sidan är: 
Floriano, Deodoro, Benjamín Constant och Salto Unión eller The Devil’s Throat. De 
kraftfulla fallen skapar ett permanent dis där det ofta bildas regnbågar. Det är verk-
ligen en gudomlig upplevelse att blicka ut över ett av världens vackraste naturliga 
skådespel till ljudet av det forsande vattnet! Vi bor naturskönt på en lyxig ekolodge i 
regnskogen. 
Hotell: La Aldea de la Selva Hotel
Måltider: Frukost

Dag 2 Iguazufallen. Heldagsutflykt argentinska sidan.      
Denna dag ägnas åt strövtåg längs det välordnade system av stigar och observa-
tionsplatser som uppförts på den argentinska sidan. Parken byggdes 1934 i syfte 
att skydda området. 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 djävulsgapet, ”Garganta del Diablo”. Här 
bjuds det på hisnande utsiker över naturens under! Upptäck fallen genom att följa 
lederna som vindlar sig genom den grönskande regnskogen och med lite tur ob-
serveras förutom otaliga färggranna fåglar även näsbjörnar och kapucinapor. 
Hotell: La Aldea de la Selva Hotel
Måltider: Frukost

Avresa: 
13 februari 2022

Antal dagar: 
3

Höjdpunkter: 
Tågresan till djävulsgapet, 
det så kallade ”Garganta del 
Diablo”, brogångarna under 
fallet, regnskogen med djur. 

Tilläggsresa: 

RESFAKTA
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I priset ingår:
• Flyg till och från Iguazú
• 2 nätter på La Aldea de la Selva Hotel
• Frukost samtliga dagar
• Transporter, inträden och utflykter enligt resebeskrivning
• Lokala engelsktalande specialistguider
I priset ingår ej: 
• Bagagehantering, dricks till lokala guider och chaufförer
• Extra utflykter 

Utflykterna kan ske i varierande ordning.

Vi förbehåller oss rätten att justera priset då ett mindre flygtillägg kan tillkomma 
beroende på platstillgång. 

Thabela Travel betalar en statlig resegaranti till kammarkollegiet, vilket innebär att 
våra resenärer aldrig kan bli strandsatta.

Vänligen ta del av Thabela Travels resevilkor innan du bokar resan.

Prisuppgifter
Avresa Buenos Aires Ankomst Rio de Janeiro Antal dagar Del i dubbelrum Enkelrum

13 februari 2022 15 februari 2022 3 5 950 kr 7 350 kr 

Dag 3 Iguazu - Buenos Aires    
Flyg mitt på dagen till Buenos Aires för att återförenas med resten av gruppen på 
flygplatsen. 
Hotell: 
Måltider: Frukost


