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Een rondreis die u meeneemt langs de oevers van de Rio de La Plata naar de pampa’s tot aan de kanalen 
van Patagonië over het Lago Argentino met de indrukwekkende gletsjer Perito Moreno.  U ontdekt Buenos 

Aires met zijn nostalgische charme , op het ritme van de beroemde Argentijnse tango. 
Doorkruis het Noordwesten met zijn schrale valleien waar cactussen groeien, proef van de charme van het 

koloniale Salta, de streek van de beroemde gaucho’s. Bij Iguazu bezoeken we de wereldberoemde 
watervallen. Een zeer volledige rondreis die u alle facetten van Argentinië laat ontdekken. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

Reisroute: 
 
c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dag 1   vertrek naar Buenos Aires    5/11/19 
 
 
Amsterdam vertrek KL 701 om 20u55( rechtstreeks) 
 

Dag 2   Buenos Aires      
  
Aankomst in Buenos Aires om 06u45 
 
Verwelkoming, transfer naar het hotel. Ontbijt.  
Vandaag geleid bezoek (6u) aan de bekendste plekken van de stad:  de Obelisk, het Colon theater, het 
kerkhof van Recoleta, Plaza de Mayo met La Casa Rosada (het presidentieel paleis) en het Cabildo (het huis 
van de eerste gouverneur van Argentinië). Daarna leidt het bezoek ons naar de buurten La Boca, San 
Telmo, een traditionele buurt waar tango optredens plaatsvinden in vele bars en restaurants, de elegante 
buurt van Recoleta en als afsluiter het moderne Puerto Madero. Lunch in een lokaal restaurant.  
 
Avondmaal waarna overnachting in Buenos Aires in  Kenton Palace 3* sup.  
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Dag 3  Buenos Aires – El Calafate      
 
Vrije voormiddag . Na de lunch transfer naar de luchthaven van Buenos Aires voor de vlucht naar het 
zuiden van Argentinië.  
 
Vertrek Buenos Aires 
Aankomst El Calafate 
 
Aankomst en verwelkoming in Calafate waarna transfer naar het hotel. Vrije avond. 
El Calafate is een dorpje aan de oever van het Lago Argentino nabij het Nationaal Park Los Glaciares.  
Dit park werd door de Unesco uitgeroepen tot monument van het wereldpatrimonium. 
Avondmaal en overnachting in El Calafate in Parque hotel 4* 
 

Dag 4  Patagonië: Perito Moreno gletsjer    
 
Ontbijt in het hotel. Vandaag maken we een daguitstap 
naar de Perito Moreno ( 6u),  een verrassend en 
onvergetelijk schouwspel van een 60 m hoge en 4 km 
brede ijsmassa. Rit van 1.5u. Het is de enige gletsjer ter 
wereld die voortdurend groeit. Deze voortdurende 
aangroei heeft als gevolg dat ijsstukken loskomen en bij 
het neervallen gigantische golven veroorzaken.  We 
passeren de zuidelijke oever van het Lago Argentino. 
Boottocht van  1 uur. Het Nationaal Park heeft een heel 
uitgebreide en beschermde fauna en flora. U kunt zo 
guanaco’s, otters, poema’s, arenden … observeren. Lunch 
in een lokaal restaurant.  
We bewonderen de drijvende ijsbergen in deze prachtige omgeving. ‘s Avonds terugkeer naar El Calafate. 
Avondmaal in het hotel.  
Overnachting in El Calafate in Parque hotel 4* 
 

Dag 5  Torres del Paine National Park Chili 
 
Vroeg vertrek naar Chili ( 2.5u rijden). Vanaf de grens nog 3.5u verder naar het nationaal park.  Onderweg 
maken we verschillende stops bij mooie uitkijkpunten.  
 
Lunch in een lokaal restaurant.  
Torres del Paine National Park werd uitgeroepen tot Biosphere Reserve door UNESCO dankzij de variëteit in 
fauna en adembenemende landschappen. Je vindt er unieke natuur: dieren als vossen, huemules (soort 
hert), condors, guanacos (soort lama) en een rijke flora alsook spectaculaire meren en bergen . We 
bezichtigen   ‘the towers’ en Laguna amarga, lake Pehoe  en maken een wandeling naar Cuernos del paine 
viewpoint ( 2u).   
 
Overnachting in Puerto Natales ( Chili) in Costaustralis  
 

Dag 6  Patagonië  
 
Na het ontbijt is er even vrije tijd. Daarna rijden we terug naar El Calafate.  
De lunch box nuttigen we bij een picnic.  
 
Avondmaal en overnachting in El  Calafate in Parque hotel 4* 



 

 

Dag 7   Ijsrivier ‘rios de hielo’   
 
‘s Ochtends vertrek richting Punta Bandera haven en boottocht  (5u) op het derde grootste meer van Zuid-
Amerika. Na ongeveer twee uur varen komt u aan de indrukwekkende gletsjer Upsala, die we samen met 
de spectaculaire Barrier ijsbergen kunnen bewonderen. We varen langs het Spegazzini kanaal waar we de 
Seco gletsjer observeren.  Lunchbox. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de namiddag 15u30 terugkeer naar El Calafate. 
Avondmaal en overnachting in Calafate in Parque hotel 4* 
 
 

Dag 8   El Calafate – Salta      
 
Vrije voormiddag. Transfer naar de luchthaven van El Calafate voor een binnenlandse vlucht naar het 
noordwesten van Argentinië.  
 
Geen lunch inbegrepen. 
Vertrek El Calafate  
Aankomst in Buenos Aires  
Vertrek in Buenos Aires  
Aankomst in Salta  
 
Verwelkoming in Salta waarna transfer naar het hotel. Avondmaal 
 
 
Salta is de meest koloniale en aangename stad van het 
noordoosten. Ze is gelegen op een hoogte van 1.190m 
en gesticht in 158. De stad werd heel vlug belangrijk 
omdat ze een verplichte doorgang was voor het 
uitvoeren van goederen vanuit Peru en Bolivië naar 
Europa.  Hier ontdekken we de tropische Andes met 
haar verrassende landschappen die heel verschillend 
zijn dan die van de Peruviaanse Andes. 
 
 
Overnachting in Salta in Ayres da Salta 4* 
  



 

 

 
Dag 9  Salta  - Cafayate 
 
Rit naar Cafayate via Shells´ Gorge waar we vreemde rotsformaties aanschouwen die gevormd zijn door 
wind en regen. Vandaag bezoeken we een wijndomein met degustatie. 
Lunch in een lokaal restaurant. 
 
Overnachting in Cafayate in Asturias Cafayate 3* 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dag 10  Cafayate   - Cachi    
 
 
Bezoek aan Cachi, op 2.280 m tegenover de 
besneeuwde bergtoppen van de  Cachi en de 
Nevado Palermo-berg. 
 
We rijden verder door de bergachtige streek 
met typische indiaanse en koloniale dorpjes. 
 
Bezoek aan de ruïnes van Quilmes en aan 
Quebrada de las Flechas. Lunch onderweg.  
 
Overnachting in Cachi in El Cortijo 3* 
 
 

Dag 11  Cachi - Salta     
 
Het ontbijt brengen we een bezoek aan Los Cardones National Park. De naam van het park leent zich van 
‘cardoon’, een veelvoorkomnede cactus in de regio. We nemen ook de Cuesta del obispo, een bochtige 
bergweg. Lunch in een lokaal restaurant. 
 
Terugkeer naar Salta, waar we een geleid stadsbezoek krijgen en het museum van de archeologie in de 
Andes (MAAM) bezoeken. Bezoek aan het koloniale centrum met het regeringspaleis bewaakt door de 
Gauchos in traditionele kledij (rood en zwarte poncho), de kathedraal, de San Fransisco kerk en het klooster 
van San Bernardo.  We klimmen naar de top van de heuvel San Bernardo voor een panoramische zicht. Ook 
de lokale musea ontbreken niet op deze tour.   
Verder naar het monument van de ‘Battle of Salta’, het park en het zomerhuis ‘San Lorenzo’ in een 
buitenwijk van Salta. Afsluiten doen we op de lokale artisanale markt.  



 

 

Avondmaal en overnachting in Salta in Ayres de Salta 4* 
 

 

 
 
Dag 12  Salta – Purmamarca en zoutvlaktes      
 
Vandaag reizen we naar Purmamarca, een klein 
Precolumbiaans dorp. We passeren het zevenkleurig 
gebergte.  
 
Rit door de woestijnachtige gebieden van de provincie 
Jujuy. Aangekomen bij de ‘Salinas Grandes’ 
bewonderen we de immense uitgestrektheid van de 
grote witte zoutvlakten.  
Lunch in een lokaal restaurant. 
 
Avondmaal en overnachting in Purmamarca in La 
Comarca 3* 
 

Dag 13  Purmamarca – Salta - Iguazu 
 
Rit naar Humahuaca, gelegen op 3048m hoogte De Quebrada de Humahuaca is een bizar, levendig 
landschap. Kurkdroog maar gespleten door rivieren. Het spectaculaire landschap biedt een spectrum van 
kleuren en lijkt bijna onrealistisch. Het landschap verandert voortdurend, van een haast witte omgeving tot 
dieprode rotsformaties. In 2003 werd de vallei om deze reden aan de Werelderfgoedlijst van UNESCO 
toegevoegd. 
 
 



 

 

Transfer naar de luchthaven van Salta voor de vlucht naar Iguazu.  
 
Vertrek in Salta  
Aankomst in Iguazu  
 
Transfer naar het hotel bij aankomst in Iguazu. Avondmaal en overnachting in Iguazu in Village Cataratas 4* 
 
 

Dag 14  Iguazu Argentijnse zijde     
 
‘ s Morgens vertrek naar één van de mooiste, natuurlijke wereldattracties te bewonderen: de watervallen 
van Iguazu. 275 watervallen storten zich 80 meter diep langs een natuurlijk amfitheater met een diameter 
van 2.700 meter, gelegen in het hart van een tropisch paradijs. 
Wandeling in het Iguassu National Park op de bruggen met een uitzicht op de watervallen. 

 
 

 
 
Overnachting in Iguazu in Village Cataratas 4* 
 

Dag 15  Iguazu Braziliaanse zijde - Buenos Aires  
 
‘s Morgens, geleid bezoek aan de Braziliaanse zijde van de watervallen (3u). Het uitzicht is er totaal 
verschillend. Ontdekking van de watervallen door te wandelen langs de paden, allemaal goed gelegen om 
aan de toeristen, het beste uitzicht aan te bieden. We nemen de glazen lift voor een spectaculair zicht 
vanaf het bovenste uitkijkplatform.  



 

 

Transfer naar de luchthaven en vlucht naar Buenos Aires. 
 
 
Vertrek in Iguazu  
Aankomst in Buenos Aires  
 
Transfer naar het hotel en vrije tijd. Het laatste avondmaal op deze reis wordt het spektakel VIP 
Tangoshow in La ventana inclusief wijnproeverij.  
 
Overnachting in Buenos Aires in Kenton Palace 3* 
 

Dag 16   vertrek Buenos Aires     20/11 
 
Ontbijt en vrije tijd. Rit naar de luchthaven voor de internationale vlucht van Buenos Aires naar huis.  
Vertrek in Buenos Aires om 16u40 met KLM 702 
 

Dag 17   aankomst       21/11  
 
Aankomst in Amsterdam om 10u00 en transfer naar België.  



 

 

Prijs per persoon: 5795 euro 
Single supplement: + 715 euro  
 
Inbegrepen: 

- Transfer vanuit Genk naar Amsterdam Schiphol en terug met de KLM bus (vanaf 14 personen) 

- De rechtstreekse intercontinentale vluchten met KLM in economy incl. bagage 

- Zitplaatsreservering in economy 

- De binnenlandse vluchten in economy incl. bagage 

- Alle lokaal transport per luxe autocar 

- Het verblijf in 3*  en 4* hotels uitgekozen voor hun goede ligging en kwaliteit, op basis van een 
tweepersoonskamer  (of evenwaardig) 

- Volpension vanaf het ontbijt op dag 2 t.e.m. ontbijt op dag 16 

- De vermelde excursies, toegangsprijzen inbegrepen 

- De luchthaventaksen en BTW 

- Onze eigen Nederlandstalige Tailor Made Travel begeleider Karel Baillieux 
 
Niet in de prijs is inbegrepen : 

- De dranken en persoonlijke uitgaven 

- fooi voor de lokale gids 

- De annulatieverzekering en/of de bijstandsverzekering 
 

 
Opmerkingen 
Internationaal reispaspoort is verplicht en moet meer dan 6 maanden geldig na terugreis. Geen visum 
nodig. 
 
Goed om te weten 
  
Kredietkaarten : Kredietkaarten worden op vele plaatsen aanvaard, voornamelijk Visa, American Express 
en Master Card. 
 
Elektriciteit : 220 V. – Enkele hotels hebben stopcontacten van het Amerikaanse 
type. In hotels zijn stekkers te huur voor een paar peso.  
 
Inentingen, medicijnen : Geen enkele inenting is vereist voor deze reis. Medicijnen 
zijn heel duur, voorzie een goede verzekering. Muggenzalf niet nodig. Tegen 
hoogteziekte niet nodig.  
 
Niet vergeten: zonnecrème, lippenbalsem, muts , sjaal en handschoenen, en schoenen met ribbels. Grote 
temperatuursverschillen ( El calafate 15° overdag bij mooi weer, ’s nachts vriezen) iguazu: o 
 
Luchthaventaksen – BELANGRIJK : Ze zijn inbegrepen uitgezonderd te El Calafate nl. 10 USD ter plaatse te 
betalen. 
 
Munteenheid : Het is niet noodzakelijk uw dollars te wisselen. Meestal mogen betalingen in USD gebeuren. 
Winkels : peso 
Biljetten onder 50 dollar nemen ze niet aan in wisselkantoor in Buenos Aires. Kleine coupures euro wel. 
 
Telefoneren : Telefoonkaarten zijn verkrijgbaar bij boekhandels of bij Telefónica Argentina 
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Uur : 5 uur verschil in het hele land 
Reisperiode: april wegens groene natuur, zon, lange dagen, geen wind 
September tot november ook. 
Jan-febr: regen 
Mei-juni-juli: korte dagen 
daglicht:  8u tot 19u in het hele land 
 
 
Water : Het water is drinkbaar in alle hotels van de rondreis maar vaak chloorhoudend. Wij raden u aan 
mineraalwater uit flessen te gebruiken (verkrijgbaar in de meeste kruideniershandels). 


