
Tangoresa till Buenos Aires! 
 

5 – 14 mars 2017 
 

10 dagar 
 

  
 

Följ med på vår härliga resa till tangons huvudstad 
Buenos Aires! Vi kommer att öva tango med Julieta 
& Rauli, besöka Milongas, gå på tango show och ta 
del av staden där tangon föddes och är en del av 
själen hos det Argentinska folket.  
Vi kommer naturligtvis även att lära känna andra 
delar av Buenos Aires och dess omgivningar, njuta 
av god mat och dryck, konst, historia samt ett 
härligt umgänge tillsammans! Med oss under hela 
resan har vi tangoentusiasten Tina Brus.                 Julieta & Rauli 
 
Program: 
 

Dag 1 – söndag 5 mars: 
Sverige – Frankfurt – Buenos Aires 
Avresa från respektive flygplats med flygplansbyte i Frankfurt och därefter bekväm flygning till 
Buenos Aires i Argentina. Då det är en nattflygning kan vi passa på att vila under resan. Middag 
och frukost serveras ombord innan vi landar nästföljande morgon.  
 
Dag 2 – måndag 6 mars: 
Buenos Aires 
Ankomst till Buenos Aires internationella flygplats där vi möts av vår engelsktalande lokalguide. 
När alla fått sitt bagage åker vi med buss in till Buenos Aires som är huvudstad i republiken 
Argentina. Den är belägen vid Río de la Platas södra strand och har cirka 2,9 miljoner invånare. 
Buenos Aires betyder ungefär "Den goda luften" eller "De goda vindarna". Vi åker på en kortare 
stadsrundtur i de södra delarna av staden och stannar vid Plaza de Mayo som är Buenos Aires 
viktigaste torg. Runt torget finns många av stadens historiska landmärken som det gamla 
stadshuset El Cabildo, presidentpalatset Casa Rosada och katedralen Catedral 
Metropolitana. Här ligger också riksbanken och det nya stadshuset. Torget har varit i fokus 
under hela Argentinas historia och är döpt efter majrevolutionen 1810 som blev startpunkten för 



självständigheten. Här stod också Eva Peron och pratade till folket. Idag samlas här mödrarna som 
förlorade sina barn under militärjuntans tid. 
Vi fortsätter till den bohemiska stadsdelen La Boca, en traditionell arbetarstadsdel vars 
ursprungliga invånare härstammade från Genua i Italien. La Bocas gamla hamnkvarter kring gatan 
El Caminito är ett av Buenos Aires populäraste och mest fotograferade turistmål. Gatan är 
berömd för sina färgglada hus och som tangons födelseplats. 
Vi beger oss vidare till Puerto Madero distriktet med fashionabla restauranger, kontorshus och 
exklusiva bostadshus. Det mesta i stadsdelen har uppförts kring gamla, vackert renoverade 
hamnmagasin. Här äter vi lunch på rustika ”steakhouse” Estilo Campo innan vi åker till vårt hotell 
för att checka in och kanske ta en tupplur på eftermiddagen. På kvällen samlas vi för att äta 
välkomstmiddag på en argentinsk restaurang i närheten av hotellet.  
Lunch och middag ingår. 

  
 
Dag 3 – tisdag 7 mars: 
Buenos Aires 
Frukost på hotellet och sedan gemensam promenad till tangoskolan vi ska dansa på. Den heter 
Mariposita och ligger i tangodistriktet San Telmo på gatan Carlos Calvo endast ett par kvarter 
från vårt hotell. Vi träffar våra lärare Julieta & Rauli som hälsar oss välkomna. Vi bekantar oss 
med dansstudion och börjar vår första tangolektion i Buenos Aires!  
Lunch på egen hand och därefter ses vi igen på hotellet för att åka på en sightseeingtur i de 
norra delarna av Buenos Aires. Vi åker längs 9 de Julio Ave, världens bredaste boulevard, 
förbi Obelisken till stadsdelen Palermo som är stadens gröna lunga med många vackra parker 
och minnesmonument. Vidare till stadsdelen Recoleta med eleganta franskinspirerade villor. Här 
ligger kanske en av världens vackraste kyrkogårdar, La Recoleta, där stadens mest förnäma 
familjer ligger begravda. Vi tittar runt på den pampiga kyrkogården och besöker Evita Perons 
familjegrav. Åter till hotellet och kvällen på egen hand. 
Frukost ingår. 

  
 
Dag 4 – onsdag 8 mars 
Buenos Aires 
Frukost på hotellet och gemensam promenad till tangoskolan för ännu en tangolektion! 



Lunch och eftermiddagen på egen hand att utforska härliga Buenos Aires.  
På kvällen ska vi gå ut och dansa tango på Maldita Milonga några kvarter från hotellet. Med 
oss har vi våra tangolärare Julieta & Rauli som guidar oss genom denna kväll med partnerbyte och 
hur man ska röra sig på dansgolvet! Vi dansar till Orchestra of Tango El Afronte som spelar live 
under kvällen. Trötta och lyckliga ramlar vi i säng frampå småtimmarna! 
Frukost ingår. 

  
 
Dag 5 – torsdag 9 mars 
Buenos Aires 
Frukost på hotellet och gemensam promenad till tangoskolan för dagens tangolektioner. Idag 
dansar vi både på för- och eftermiddagen. Lunch på egen hand under dagen. 
På kvällen ska vi besöka den mest kända och anrika tangoshowen i Argentina, Esquina 
Carlos Gardel, för att få inspiration och njuta av tango när den är som bäst. Det är en show där 
man också äter en god middag innan showen börjar. Vi utlovar en riktig helkväll in tangos tecken! 
Busstransfer t&r ingår. 
Frukost och middag ingår. 
 

  
 
Dag 6 – fredag 10 mars 
Buenos Aires 
Frukost på hotellet och dags för vår sista tangolektion i Mariposita hos Julieta & Rauli där vi 
finslipar våra danssteg. Lunch och eftermiddagen på egen hand i vackra Buenos Aires. 
De som vill gå på Milonga även ikväll får tips av Julieta & Rauli som också gärna följer med! Om 
man inte vill dansa fram till morgontimmarna på någon milonga, så erbjuder de flesta också 
eftermiddagsdans som kan vara bra att veta för de som är kvällströtta. Frukost ingår.    
 
Dag 7 – lördag 11 mars 
Buenos Aires – Pampas 
Efter en god frukost ska vi bege oss ut på en heldagsutflykt på den argentinska landsbygden. 
Den stora pampasslätten har under århundraden varit hemvist för de argentinska boskapsskötarna 
”gauchos”. Vi ska besöka en ”estancia” som är en stor ranch belägen mitt på den bördiga 
jordbruksslätten med kor och hästar betandes runtomkring. Vi möts av tidsenligt klädda guachos 



till häst och blir bjudna på lokala delikatesser i form av argentinsk ”asado” som består av 
läckert grillat kött och små fyllda halvmåneformade brödpaket som kallas ”empanadas”. Till 
detta dricker vi förstås argentinskt vin. Det möra köttet kommer från Pampas-korna som utgör en 
betydande del av den argentinska ekonomin. Vi njuter av traditionell argentinsk musik och dans på 
estancian där gauchosarna visar upp sina tricks på hästarna. Åter med buss till Buenos Aires efter 
en spännande dag! Frukost, lunch och middag ingår. 
 

  
 
Dag 8 – söndag 12 mars 
Buenos Aires 
Frukost och därefter gemensam promenad till söndagsnöjet i staden, nämligen den livliga och 
populära marknaden i San Telmo. Den långa gatan Calle Defensa fylls av allt ifrån musikanter, 
levande statyer och tangodansande par till marknadsstånd med kläder, souvenirer och allt tänkbart 
mellan himmel och jord! Fynda och njut av stämningen! Lunch och eftermiddagen på egen hand 
att utforska härliga Buenos Aires. På kvällen träffas vi för att äta en avskedsmiddag tillsammans.  
Frukost och middag ingår.   
 

  
 
Dag 9 – måndag 13 mars 
Buenos Aires 
Njut av en lång frukost och en skön förmiddag. Kanske shoppa det sista innan hemfärd eller njuta 
av en kopp kaffe i solen. Efter nio dagar i härliga Buenos Aires och förhoppningsvis en massa 
finslipande av tangon med nya steg och teknik är det dags att resa hem. På eftermiddagen åker vi 
till flygplatsen i Buenos Aires för hemfärd via Frankfurt till Sverige. Frukost och flygplansmåltider 
ingår. 
 
Dag 10 – tisdag 14 mars 
Sverige 
Ankomst till Sverige under eftermiddagen/kvällen med oförglömliga minnen i bagaget! 



Hotellet 
Scala Hotel 4* 
Beläget i hjärtat av Buenos Aires i stadsdelen San Telmo två kvarter från dansstudion. Bakom en 
pampig neoklassisk fasad döljer sig ett modernt hotell med bar, restaurang, fitnessrum och 
trädgård. Alla rum är modernt inredda med luftkonditionering, fri wifi, platt-TV, telefon, minibar, 
safebox och hårtork.    

  
 
Pris per person i delat dubbelrum     SEK 25.695 
 

I priset ingår: 
x Flyg med Lufthansa i ekonomiklass Stockholm/Göteborg–Frankfurt–Buenos Aires t&r   
x Flygskatter och bränsletillägg (kan ändras), flygplansmåltider och flygplatstransfers t&r 
x 7 nätter i delat dubbelrum på Scala Hotel 4* inkl frukost    
x Alla i programmet nämnda utflykter, aktiviteter, besök och entréer 
x Tangoskola 5 x 2 timmar  
x 7 frukostar, 2 luncher och 4 middagar exkl dryck 
x Engelsktalande lokalguide vid utflykter 
x Svenska gruppledaren Tina Brus som följer med under hela resan 

 

 Ingår ej: 
x Enkelrumstillägg     SEK  3.295  
x Tillägg för flyg från Köpenhamn – Frankfurt – Buenos Aires t&r SEK  1.000 
x Dryck till måltiderna samt dricks till busschaufförer och lokalguider 
x Avbeställningsskydd och försäkring 

 

Resevillkor och övrig information 
Programmet är räknat på minimum 30 deltagare med dagens valutakurser (13/9-16). Vi reserverar 
oss för valutakurs- och programändringar.  
Bokningen är bekräftad och bindande när anmälningsavgiften om SEK 5.000 per person erlagts 
senast 10 dagar från bokningstillfället. Slutbetalning ska vara oss tillhanda 40 dagar innan 
avresedatum. All betalning sker mot faktura.   
Vid avbokning efter erlagd anmälningsavgift och fram till 40 dagar innan avresa gäller SEK 5.000 i 
avbokningskostnad.   
Vid avbokning mindre än 40 dagar före avresa gäller 100% avbokningskostnad, dvs full betalning 
av slutsumman måste erläggas.   
Avbeställningsskydd och reseförsäkring kan tecknas hos exempelvis Europeiska ERV för att skydda 
sig mot höga avbokningskostnader vid sjukdom eller olycksfall mot uppvisande av läkarintyg. 
Se över ditt försäkringsskydd och komplettera eventuellt med det du behöver via önskat 
försäkringsbolag.  
Relasian Travel & Event har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.  
 
Begränsat antal platser, boka snarast för att säkra din plats! Sista anmälningsdag 16/12.  
 
Bokning av resan sker via telefon 0720-44 15 53  
eller mail till elisabeth@relasian.com  
Relasian Travel & Event, Hälsingegatan 14-16, 113 23  Stockholm 
Internet: www.relasian.com E-post: info@relasian.com   
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