
												 																																	 	

        Amazing Argentinië 
     15-daagse rondreis van 2 tot 16 februari 2021 

           

          
De natuurpracht van Argentinië is adembenemend.  Het is een land van 
superlatieven en grote contrasten.  In het zuiden bezoeken we één van de 
grootste gletsjers ter wereld en hebben zicht op het helblauwe water rondom 
ons. In het noorden varen we in een bootje door tropisch regenwoud naar de 
spectaculaire watervallen van Iguazu.  We worden er omringd door grote blauwe 
vlinders en een mooie regenboog. De kleurenpracht van Salta en omgeving, zal je 
van je sokken blazen!  



Maar… geen Argentinië zonder te proeven van het bruisende Buenos Aires, het 
Parijs van Latijns-Amerika, waar we ons laten meeslepen door de tonen van de 
tango. 
 

           
 

REISPROGRAMMA 

O=Ontbijt – L=Lunch – D= Diner 

 

DAG 1: Dinsdag 2 februari 2021 

Vlucht Brussel – Buenos Aires. 

 

DAG 2: Woensdag 3 februari 2021 

Aankomst in Buenos Aires rond 9u ’s ochtends en transfer naar het Kenton 
Palace Hotel in het hartje van Buenos Aires. 

Tijd om even te bekomen van de lange vlucht en in de namiddag laat een 
plaatselijke gids jullie de hoogtepunten van deze mondaine stad zien. Een 
wandeling door het mooie San Telmo brengt jullie over de Avenida de Mayo naar 
de Plaza de Mayo, het politieke centrum van de stad en zelfs van gans het land. 
Dit plein werd vernoemd naar de mei revolutie van 1810, waarna Argentinie 



onafhankelijk werd van Spanje. Daarna wordt het kleurrijke La Boca bezocht, 
waar er tango gedanst wordt op straat en waar zich het mythische La Boca 
Juniors Stadion, La Bombonera bevindt en waar Maradona nog steeds op handen 
wordt gedragen. Puerto Madero is dan weer het zeer moderne haven gedeelte 
van de stad met exclusieve winkels en restaurants. Via Retiro en Palermo eindigt 
de tour in La Recoleta, wereld bekend om het kerkhof waar je het graf van Eva 
Peron (Evita!) kan bezoeken. 

Overnachting Kenton Palace Hotel. 

 

DAG 3: Donderdag 4 februari 2021  O - L 

Vandaag brengen we de dag door in de Pampas rondom Buenos Aires. We 
bezoeken een exclusieve Estancia (boerderij) in San Antonio de Areco. 
Onderweg geeft onze gids meer uitleg over de toch wel speciale levensstijl van 
de “Gauchos”. We brengen de dag door op de Estancia “El Ombu de Areco”. 

Te paard of in een typische paardenkar worden we over het landgoed geleid, 
terwijl we genieten van heerlijke empanadas en typische drankjes. 

Na een typische “Asado Criollo” lunch (inclusief) , worden we getrakteerd op live 
muziek en folkloristische dansen. Daarna volgt een demonstratie met de paarden 
: tijdens de “Doma India” wordt getoond hoe de gaucho één is met zijn paard en 
tijdens de “Tropillas” zie je hoe ze grote kuddes paarden bijeendrijven en in 
formatie laten rijden.....indrukwekkend! Daarna is er nog voldoende vrije tijd om 
op het landgoed rond te lopen en te genieten van de mooie omgeving, de leuke 
sfeer, het zwembad, de paarden, een babbel met de Gauchos, enz.  

Rond 18u zijn we terug in Buenos Aires. Overnachting Kenton Palace Hotel.

 



DAG 4: Vrijdag 5 februari 2021  O 

Na het ontbijt, transfer naar de luchthaven voor onze binnenlandse vlucht naar 
El Calafate. Na aankomst transfer naar het Sierra Nevada Hotel. 

El Calafate  

El Calafate is gelegen aan de oevers van het Lago Argentino.  Dit wordt onze 
basis voor uitstappen naar het nationaal park “Los Glaciares”. We bewonderen er 
de reusachtige Perito Moreno-gletsjer.  We zien ijsblokken zo groot als 
treinwagons van de metershoge gletsjermuur naar beneden storten. Als de zon 
wil schijnen, krijg je er prachtige kleurschakeringen te zien. Nationaal park “Los 
Glaciares” is niet alleen de Perito Moreno-gletsjer.  Er bevinden zich nog vele 
mooie gletsjers, waaronder Upsala en Spegazzini. Dit park behoort niet voor 
niets tot het wereldpatrimonium van de Unesco. De beelden van deze gletsjers 
staan voor eeuwig in je geheugen gegrift.  

 

DAG 5: Zaterdag 6 februari 2021  O 

Na het ontbijt vertrekken we langs de Ruta 11 naar het mooie Los Glaciares Park. 
We rijden langs het Argentino Lake en bereiken zo het park. Na het betalen van 
de inkom en het voldoen van andere formaliteiten, begeven we ons naar de “Curva 
de los suspiros”, hier stappen we uit en krijgen we voor het eerst zicht op de 
machtige Perito Moreno Gletsjer. Daarna rijden we verder tot de “Muelle Bajo 
las Sombras”. Vanaf hier maken we een boottocht en krijgen zo de kans dichter 
bij de Zuidelijke muur van de gletsjer te komen. Na deze boottocht wandelen we 
over de “front catwalks” van balkon tot balkon om deze reus van alle kanten te 
aanschouwen en zo de mooiste foto’s te maken. 

Overnachting Sierra Nevada Hotel. 

  



DAG 6: Zondag 7 februari 2021  O 

Vandaag staat de wondermooie excursie “Todo Glaciares” op het programma. We 
rijden naar Puerto de Punta Bandera, op 47 km van El Calafate. Met een 
Catamaran navigeren we eerst op de noordelijke arm van Lago Argentino, daarna 
varen we door de Boca del Diablo richting het Upsala kanaal en de Upsala 
gletsjer. Wij varen voorbij de mooie blauwe ijsschotsen. Een schitterende 
belevenis wanneer de boot tussen de ijsmassa’s door laveert. De Upsala gletsjer 
is 80 m hoog en 7 km breed. We zetten onze tocht verder naar het Spegazinni 
kanaal, waar we een heel mooi uitzicht hebben op de Seco gletsjer en we 
eindigen onze boottocht aan de imposante Spegazinni gletsjer, een ijsmuur van 
135m. Vanaf daar wandelen we door een bos naar een spectaculair uitzichtspunt 
“Bahia Los Glaciares”. We kunnen lunchen in de Shelter, de winkel bezoeken of 
genieten van het prachtige landschap. Wie van wandelen houdt, kan het pad naar 
de berg volgen, een middelmatig moeilijk wandelpad vol natuurlijke 
uitzichtpunten of je geniet van de omgeving rond de Shelter. Overnachting 
Sierra Nevada Hotel. 

 

	  



DAG 7: Maandag 8 februari 2021  O 

Vandaag vliegen we vanaf El Calafate via Buenos Aires naar het uiterste 
Noorden, naar Puerto Iguazu. Transfer naar het Saint George Hotel en 
overnachting aldaar. 

 

DAG 8 en 9: Dinsdag 9 en Woensdag 10 februari 2021  O 

Het sfeervolle kleine stadje Puerto Iguazu is de ideale uitvalsbasis voor 
bezoeken aan deze wereldberoemde watervallen.. 

De watervallen van Iguazú behoren tot de mooiste bezienswaardigheden van 
Argentinië. De rivier Iguazú valt hier zo’n 60 tot 80 m diep in het zogenaamde 
Paraná Plateau. Dit vormt tezamen 275 watervallen over een breedte van 2700 
m. Zij liggen in het nationale park Iguazú, 20 km ten oosten van het stadje 
Puerto Iguazú. De faciliteiten in dit park zijn prima, er zijn goede excursies, 
enkele mooie hotels en alles is makkelijk bereikbaar. 

De eerste blanke, die de watervallen zag was de Spanjaard Alvar Nuñez Cabeza 
de Vaca in 1541. Het moet een wonderlijke belevenis voor die man geweest zijn, 
zo schrijft de geschiedenis. Maar ook vele bezoekers die hier komen krijgen de 
verrassing van hun leven te zien. Hoe dichter je de watervallen nadert hoe 
indringender het geluid en geraas van watergekletter wordt. Honderden 
watervallen van groot tot klein, sommige 70 meter hoog, donderen zo hard neer 
dat er blijvend een regenwolk hangt. Het indrukwekkendste is de Garganta del 
Diablo (de keel van de duivel), hier lijkt het alsof het water op oorverdovende 
wijze naar het diepste van de aarde wordt gezogen. Tientallen watervallen 
bruisen 90 m diep in een immens grote kloof. 

Alvar Nuñez Cabeza de Vaca schreef in zijn dagboek dat er een constante 
regenbui boven deze waterval hing en door de sterke stroming hij en zijn 
gezelschap genoodzaakt waren om uit de kano’s te stappen die zij met grote 
inspanning naar de zijkant konden brengen.  

Hij noemde de watervallen Saltos Santa Maria en later kreeg het de naam van de 
Guarani-indianen: Iguazú, wat ‘groot water’ betekent. 

De watervallen van Iguazú behoren samen met de Angel falls in Venezuela tot de 
grootste van Zuid-Amerika. Kenners zeggen dat ze met de Victoria-watervallen 
in Zimbabwe tot de indrukwekkendste van de wereld behoren. 

 



Gezien dit natuurwonder op de grens ligt, heb je een Argentijnse en een 
Braziliaanse kant in het Park. De Braziliaanse kant, bezoeken we tijdens een 
halve dagtour op dinsdag. Het is interessant omdat je vanaf daar een goed 
totaalbeeld van de watervallen kunt krijgen.  

De Argentijnse zijde is veel groter en je kunt ook heel dicht bij meerdere 
watervallen komen. Voor de Argentijnse zijde trekken we een ganse dag uit op 
woensdag.  

Overnachting Hotel Saint George.                  

                  

 

 

DAG 10: Donderdag 11 februari 2021 O 

Transfer naar de luchthaven voor onze binnenlandse vlucht naar Salta en bij 
aankomst transfer naar Hotel Almeria. In de namiddag tijd om al even op 
verkenning te gaan in deze mooie stad. 

Salta, in het noordwesten van Argentinië, dat grenst aan Bolivia en Chili, is een 
van de mooiste steden van Argentinië. In dit gebied kwamen in 1542 de eerste 
Spanjaarden vanuit Bolivia Argentinië binnen op zoek naar zilver. Zij vonden er 
geen zilver, maar wel enorme hoogvlaktes (Altiplano), bergen, zoutmeren en 
groene valleien.   



Salta is een levendige stad met een zeer mooi koloniaal centrum. De stad ligt in 
een groene vallei op ongeveer 1200 meter hoogte. De stad heeft door die ligging 
een heerlijk lente-klimaat. De voornaamste bezienswaardigheid in de stad is het 
prachtige Plaza 9 de Julio met de kathedraal, maar er zijn ook enkele musea 
waaronder het indrukwekkende Museo de Arqueologia de Alta Montaña waar 
Inca-mummies worden tentoongesteld.  

Alles tezamen is Salta en omstreken een prachtige samensmelting van 
Indianencultuur, Spaanse kolonisatie en een eigen identiteit, waar je ’s avonds 
met een goed glas wijn op een terras, onder de duizenden fel fonkelende 
sterren, heerlijk kunt mijmeren over wat je morgen zult gaan bezoeken. 

Overnachting Hotel Almeria. 

              

 

DAG 11: Vrijdag 12 februari 2021  O 

Vandaag bezoeken we de Humahuaca Kloof en de mooie omgeving ten Noorden 
van Salta.  

De ‘Quebrada de Humahuaca’ is een vallei die door haar combinatie van cultuur- 
en natuurschoon uitgeroepen is tot UNESCO Werelderfgoed. Deze vallei is altijd 
al een belangrijke verbindingsweg geweest tussen de Atlantische Oceaan en de 
Stille Oceaan, waardoor er al in een vroeg stadium bewoners aanwezig waren. 
Deze volkeren hebben duidelijke sporen achtergelaten, die deze omgeving zo 
speciaal maken. Een regio met prachtige kleurrijke berglandschappen, Incaruïnes 
en oude dorpjes met indiaanse invloeden. Onderweg bezoeken we Purmamarca, 
met de typische Indianenmarkt en de “Zevenkleurige berg”, Tilcara met de 



bekende Pucara, een Pre Inca fort, Huacalera en de typische Indianendorpjes 
Uquia (2818m) en Iruya (2780m) en de iets grotere plaats Humahuaca (2989m). 

	        

 

 

Overnachting Almeria Hotel – Salta. 

 

DAG 12: Zaterdag 13 februari 2021  O 

Vandaag gaan we op verkenning ten zuiden van Salta. We bezoeken de Calchaqui 
vallei en Cafayate. 

Cafayate is na Mendoza de tweede grootste wijnproducent van Argentinië. Al  
rijdend in zuidelijke richting zien we de vele tabaksplantages langs de weg. Onze 
eerste stop is “the Dique Cabra Corral” , ook bekend als de water spiegel. Heel 
mooi hier hoe de bergen reflecteren in het water. Daarna bezoeken we de 
“Quebrada del Rio las Conchas” of “Quebrada Cafayate”, een half gesloten 
rotsformatie, bekend om zijn mooie akoustiek, vandaar dat hier heel dikwijls 
mensen muziek maken of A capella zingen...... om kippenvel van te krijgen. Deze 
mooie plaats noemt men ook wel eens het Amfitheater. 



Na aankomst in Cafayate volgt een sightseeing tour en een bezoek aan 
verschillende wijnkelders, die bekend zijn om hun lekkere Torrontés wijn, een 
Argentijnse fruitige witte wijn. 

Overnachting Almeria Hotel in Salta. 

	    

 

DAG 13: Zondag 14 februari O - D 

Na nog een wandelingetje door de stad, transfer naar de luchthaven voor de 
binnenlandse vlucht terug naar Buenos Aires. 

Tijd om wat te rusten, ons op te frissen en de dansschoenen aan te doen, want 
zo dadelijk worden we opgepikt voor een onvergetelijke Tango avond met 3- 
gangen Diner. In het hartje van San Telmo bevindt zich La Ventana, het meest 
gerenomeerde Tango huis , bar en restaurant van Buenos Aires. 

Overnachting Kenton Palace Hotel. 

	 	  

 



DAG 14: Maandag 15 februari 2021 O 

Na het ontbijt transfer naar de luchthaven voor de vlucht huiswaarts. 

 

DAG 15: Dinsdag 16 februari 2021 

Aankomst in Brussel. 

 

REISVOORWAARDEN 

Vanaf 12 personen wordt de reis gegarandeerd. De groep is beperkt tot max. 
16p.  

Richtprijs 4495 € - suplement single 585 € 

 

In de prijs begrepen: 

Vlucht Brussel – BA – Brussel 

5 binnenlandse vluchten 

Alle overnachtingen in goede hotels met ontbijt 

Lunch op dag 3 en Diner op dag 13 

Alle verplaatsingen met minibus 

Alle vernoemde uitstappen 

De diensten van een ervaren Vlaamse reisleider 

Lokale Engelssprekende gidsen 

Infovergadering en reisdocumenten 

 

Niet in de prijs begrepen: 

Inkomgelden (ong. 70€) 

Ontbrekende maaltijden 

Fooien 

Reisverzekering 



 


