
Rejsedatoer:  
13. – 29. oktober, 2023. 
 

Rejseplan 
Afrejse fra København: fredag den 13. oktober, kl. 
20.00 – Ankomst til Buenos Aires lørdag den 14. 
oktober kl. 10.45 (Swiss Air med én mellemlanding i 
Zurich) 
Hjemrejse fra Buenos Aires: lørdag den 28. oktober, 
kl. 16.45. Ankomst til København: søndag den 29. 
oktober, kl. 14.10. (Lufthansa med én mellemlanding i 
Frankfurt) 
 

Priser:  
 

29.590 kr. i delt dobbeltværelse pr. person 
 

37.450 kr. i enkeltværelse pr. person (spørg evt. om 
der er deltagere du kan dele værelse med). 
 

Information om rejsen: Gunner Svendsen 
Mobil: 2361 1333, mail: gunner@tangodelnorte.dk – få 
tilsendt et foreløbigt dag-til-dag program! 
 

Jysk Rejsebureau 7020 1915. Spørg efter Marie 
Plesner Kønig, 86207795, eller mail: mapl@jr.dk  
 

Bemærk: Tilmelding skal ske både til Jysk 
Rejsebureau og Gunner Svendsen. 
 

Depositum på 4000 kr. indbetales ved tilmelding. 
 
 

I rejsens pris er inkluderet: 
 

• Flyrejse med Swiss-Air / Lufthansa 
København – Buenos Aires tur/retur. 

• Transport mellem lufthavn (Ezeiza International 
Airport) og vores hotel. 

• 14 overnatninger med morgenmad på Hotel Huinid 
Obelisco i hjertet af Buenos Aires 
https://huinid.com/buenosaires/obelisco-hotel/ 

• Minimum 16 timers undervisning med dygtige og 
spændende undervisere fra Buenos Aires!  

• Minimum 8 milonga-besøg, hvor vi danser på nogle 
af de mest interessante, sjove og 
karakteristiske milongaer i Buenos Aires!  

• Guide til at ledsage os når vi skal ud og hjem fra 
milongas. 

• Practicas (med assistance fra undervisere) hvor du 
har tid til at gennemgå alt det du lærer 
undervejs. 

• Man kan deltage uden partner – vi sørger for at der 
er lige mange mænd og kvinder på de 
workshops vi arrangerer, og når vi er ude på 
milongas – Så du kan glæde dig til at få danset 
rigtig meget! 

• Mindst tre guidede ture rundt i Buenos Aires. 
• Argentinsk velkomst-middag og festlig 

afskedsmiddag. 
• Bemærk at entré og transport til undervisning og 

milongaer, ikke er inkluderet i rejsens pris. 
• Gunner Svendsen er rejseleder på turen og vil være 

sammen med gruppen på hele rejsen. Desuden 
vil Marita Bjerring fra Buenos Aires, være 
vores lokalkendte guide, samt deltage på 
milongaer og workshops. 

• Dag til dag programmet giver plads til en kortere 
rejse ud af Buenos Aires med en enkelt 
overnatning. Argentina er fyldt med 
spændende rejsemål. Der vil også være 
mulighed for at forlænge rejsen! Bemærk at 
disse rejser er ekstra og skal købes særskilt. 

 

 
 

TANGOREJSE 

TIL BUENOS AIRES / ARGENTINA 

13. – 29. oktober, 2023. 
 
 

 
 
Tag med på en fantastisk tangorejse 

til Buenos Aires / Argentina! 

mailto:gunner@tangodelnorte.dk
https://huinid.com/buenosaires/obelisco-hotel/


Du vil få en masse spændende oplevelser, 
hvor du kommer ind under huden på et 
andet samfund og en anden kultur. Du 
danser en masse tango og du lærer andre 
entusiastiske tangodansere at kende. 
 

Vi kommer rundt og ser Buenos Aires fra 
forskellige overraskende og interessante 
vinkler, med dygtige lokale og dansktalende 
guider.  
Du vil få den absolut bedste undervisning af en 
række forskellige undervisere arrangeret 
specielt for gruppen. Vi besøger spændende 
milongaer, og du vil få hjælp hvis du ønsker at 
deltage i ekstra undervisning eller har lyst til at 
opsøge nogle dansesteder på egen hånd.  
Du behøver i det hele taget ikke spilde en masse 
tid og kræfter på selv at finde gode shopping-
muligheder, teatre, tangoshows, seværdigheder, 
etc. Desuden er der en dejlig argentinsk 
inspireret velkomstmiddag, samt en festlig 
afskedsmiddag med i prisen.  
Alt i alt en vidunderlig rejse, hvor du også har 
tid til at være dig selv og ikke behøver at stresse 
for at nå det hele! 
 

 

Tangorejse 13. – 29. oktober 2023 
Dag-til-dag program 
 

Nedenstående dag-til-dag program er et eksempel på hvordan 
programmet for de to uger kan komme til at se ud. Når tiden nærmer 
sig for rejsen, vil programmet blive justeret lidt, så vi udnytter 
mulighederne i Buenos Aires og vores tid bedst muligt. 
 

FREDAG 13. OKTOBER 
20:00: Afrejse fra København (SWISSAIR) med mellemlanding i 
Zürich. 
 

LØRDAG 14. OKTOBER: 
Ankomst 10:45 til Buenos Aires (Ezeiza Int. Air.) 
Vi bliver hentet i lufthavnen og kører samlet til vores hotel. 
13.00: Efter indkvartering holder vi et kort møde på hotellet for 
hele gruppen sammen med vores guide. 
14.00 – 17.00: Pause - Hvile 
18.00 – 20.00: Workshop 

20.30: Velkomstmiddag 

 

SØNDAG 15. OKTOBER: 
10:00 – 14:00: Sightseeing: Av. de Mayo, Plaza Congresso, Av. 
Corrientes, Plaza de Mayo 
Eftermiddag: Tid til at besøge 
markedet i San Telmo. 
21.00 – 24.00: Milonga 
 

MANDAG 16. OKTOBER:  
14.00 – 17.30: Workshop + practica 

Aftenen til fri disposition. 
 

TIRSDAG 17. OKTOBER: 
09.30 – 16.30: Sightseeing med 
Laura Ratto: Puerto Madero, Parque 
de la memoria, ex-ESMA. 
20.30 – 23.30: Milonga 2 
 

ONSDAG 18. OKTOBER: 
11.00 – 13.00: Workshop 
13.30: Confideria Ideal 

Eftermiddag: Ingen aktiviteter 
21.00 - 24.00: Milonga  
 

TORSDAG 19. OKTOBER: 
11:00 – 14:30: Workshop + practica 

22.00 – 01.00: Milonga 
 

FREDAG 20. OKTOBER: 
09:30 – 15:00: Sightseeing med Laura Ratto: Chacarita 
Gardel, Recoleta, m.m. 
18.00 – 20.00: WORKSHOP 
21.00: Argentin Tango Special + LOS LAURELES BAR 
MILONGUERO 

LØRDAG og SØNDAG 21. og 22. OKTOBER 
Hele dagen begge dage: Ingen planlagte aktiviteter i Buenos Aires 
og gruppen. For dem der gerne vil lave en kort rejse til f.eks. Foz da 
Iguazu eller Uruguay er der en mulighed. 
Denne tur vil ikke være inkluderet i prisen og skal arrangeres 
særskilt. 
 

MANDAG 23. OKTOBER: 

Formiddag: Ingen planlagte aktiviteter i Buenos Aires og gruppen. 
14.00 – 16.00: Workshop 

20.00 – 23.00: Milonga 
 

TIRSDAG 24. OKTOBER: 
9.30 – 15.30: Sightseeing med Laura Ratto: San Telmo 
conventillos, La Boca med pause i Proa- The tunnels from The El 
Zanjón de Granados Museum 
Aftenen til fri disposition. 
 

ONSDAG 25. OKTOBER: 
11.00 – 13.00 Workshop 
21.30 - 00.30: Milonga 
 

TORSDAG 26. OKTOBER: 
11:30 – 15.00: Workshop + practica 

20.00 - 22.30: Milonga  
 

FREDAG 27. OKTOBER: 
Dagen til fri disposition - de sidste indkøb! 
16:30 – 19.30:  
20.30: Afskedsmiddag 
  
LØRDAG 28. OKTOBER: 
9:00: Check ud fra Hotel 
12:30: Afgang fra hotel til lufthavn 
16.45: Afgang med Lufthansa fra Buenos Aires (Ezeiza Int. Airport). 
  
SØNDAG 29. OKTOBER: 13.45: Ankomst til København. 

 

 
Ret til ændringer forbeholdes, da programmet bliver 
tilpasset, hvis der sker noget spændende i Buenos Aires, 
så vi kommer de bedste og mest interessante steder  
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