
 

Inbjudan till årets HIR-resa 

Argentina 
7 – 21 november 2018 

 

 

Traditionsenligt bjuder vi in våra HIR-kunder med familj och anställda att följa med på den 

årliga studieresan. 

I höst åker vi till landet med underbart goda asados, eldig tango och stolta gauchos. Vi 

upplever Pampas vida fält, bor på estancia, förundras över de enorma betesmarkerna i 

inlandet och längst västerut kan vi njuta av Mendozas berömda vindistrikt. Vi besöker Salta 

med exotiska odlingar och indiankultur, ser väldens största vattenfall Iguassu och på gör ett 

snabbstopp i Rio de Janeiro på hemvägen. 

 

Program 

Argentina är ett land där tid och planering inte är så exakt eller viktigt som vi är vana vid. 

Det kan därför bli lite ändringar i programmet.  

 
 

Onsdag 7 november 

På sen eftermiddag samlas vi på Landvetter för avresa. Vi flyger med British Airways med 

mellanlandning på Heathrow, London, för att efter en flygresa på 13 timmar landa i Buenos 

Aires kl 9 lokal tid på torsdagen. Argentina ligger 4 timmar efter oss. 

Torsdag 8 november 

Guidad rundtur i Buenos Aires, som brukar kallas Sydamerikas Paris. Får vi se den 

bohuslänska graniten på kajerna? Klart är att vi får se regeringsbyggnaden Casa Rosada, 



Plaza de Mayo och Evita Perons grav på den märkliga Recoleta-kyrkogården och lite till. 

Incheckning på hotell Kenton Palace i centrum.  Middag med tango-show på kvällen. Kanske 

en chans för en egen svängom? 

Fredag 9 november 

Tidig uppstigning och besök på den berömda boskapsauktionen Liniers i Buenos Aires. Här 

säljs upp till 20 000 djur till slakterierna under morgonen. Vi fortsätter vår resa ut på pampas 

för estanciaupplevelse. Vi övernattar på estancian och får ta del av gauchotraditionen. Just 

denna helg firas gauchon med stora festligheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lördag 10 november 

Vi åker vidare västerut på det börda pampas. Besök på bondekooperativ som säljer livsmedel 

hela vägen till konsument genom sina egna livsmedelsaffärer. Besök på växtodlingsgård med 

ca 8000 ha, där man odlar vete, majs och soja i två omgångar per år. Fler och fler djur föds 

upp via feedlot och denna gård har också haft sådan produktion några år.  

 

Söndag 11 november 

Besök på hos maskintillverkare av fältvagnar. Familjeföretaget Cestari har fått en lång rad 

utmärkelser för sina produkter och finns representerade i stora delar av världen, även i 

Europa. Besök hos lantbrukare som odlar med minimerad bearbetning. Resa söderut över 

pampas. Nu blir jordbruken mera djurbaserade. 

Måndag 12 november 

Besök på en gård med mjölkproduktion á la Nya 

Zeeland och hos familjen Avendaño, välkända för att 

framgångsrikt ha introducerat svenska SRB-kor. Här 

får vi möjlighet att lära om och diskutera argentinskt 

jordbruk på svenska med Elisabeth, som flyttade hit 

på 70-talet, och med sonen Gustavo, som jobbat på 

svenska gårdar.  



 

Tisdag 13 november 

Besök på rådgivningsorganisationen INTA nära Santa Rosa mitt i Pampas. Här är rådgivning 

och försök kring köttproduktion stor. Man odlar och säljer också olika vallfrö för bete och 

foderproduktion. Resa vidare västerut genom det allt torrare landskapet mot vin- och 

trädgårdsodlingarna nedanför Anderna. 

Onsdag 14 november 

Besök på grönsaks- eller fruktodling i San 

Rafael. Besök hos La Azul, inhemsk 

vinproducent med lång tradition och lite 

annorlunda upplägg än de multinationella 

vinproducenterna som annars dominerar i 

området. Här i Uco-dalen produceras de 

bästa vinerna i landet med hjälp av urgamla 

indianska bevattningssystem. 

Torsdag 15 november 

En dag full av möjligheter! Fri tid för att njuta av staden Mendoza, eller följa med på en 

arrangerad tur som t ex Wine&bike, ridning i Anderna, forsränning eller besök på de termala 

baden vid Andernas fot. 

Fredag 16 november 

Besök hos honungsproducent och på eftermiddagen flyg norrut till Salta (drygt 1,5 tim). I 

Salta välkomnas vi av Hushållningssällskapets Sabina Blomgren, som flyttat hit för ett par års 

vistelse. 

Lördag 17 november 

Besök i Salta hos lantbrukare som odlar bland annat soja, grönsaker och tobak. Vi kommer 

också hinna njuta av naturen och kulturen, som här har stora likheter med Bolivia.  

 
 

Söndag 18 november 

Studiebesök i Salta på förmiddagen och på eftermiddagen flyg (1,5 tim) till Iguazu.  

Måndag 19 november 

Hela dagen upplever vi världsarvet Iguazu med världens största vattenfall och regnskogen 

runtomkring. 



 

Tisdag 20 november 

Avfärd på förmiddagen via den brasilianska sidan Iguacu. Flyg till Rio de Janeiro där vi 

använder tiden mellan flygen till en rundtur i staden. Flyg hemåt via London. Resan Rio – 

London tar ca 9 timmar.  

Onsdag 21 november 

Ankomst Landvetter kl 17.35 efter mellanlandning på Heathrow. 

 

Svensktalande guider och reseledare hela vägen 

I Argentina möts vi av våra svensktalande guider som är med oss hela resan. Vi reser i 

bekväm buss och det blir chans att se mycket jordbruk från bussfönstret också.  Avstånden 

är stora. Samtliga måltider ingår, endast mat på flygplatser och den fria dagen i Mendoza 

tillkommer. Dryck tillkommer. Två HIR-rådgivare är era reseledare hela vägen från 

Landvetter. 

Pris och anmälningsinfo 

Pris ca 50 000 kr per person i dubbelrum. Tillägg 6000 kr för enkelrum Priset kan komma att 

justeras beroende på valutakurs, eventuella flygskattsförändringar och mindre ändringar i 

programmet. 

När du anmält dig får du mera information om vad som är bra att tänka på inför resan. 

Du anmäler dig i första hand via vår hemsida eller via din HIR-rådgivare. Anmälan öppnas 

torsdag 24 maj kl 11 och är endast öppen för HIR-kunder till 7 juni och sedan för övriga 

kunder tills resan är fulltecknad eller som längst till 1 augusti. Vi har 40 platser. Först till 

kvarn gäller.  

Flera frågor? Vänd dig till Hanna Johansson 0521 -72 55 28 

 

 


