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Een bijzondere reis voor wie de warmte van Rio met het bruisende van Buenos Aires en 

de bijzondere natuurschoon van beide landen met elkaar wil combineren. 

Bezoek oude haciënda’s met de auto, het donderende water van Iguazu en de moerassen 

van het natuurgebied Ibera. Geniet van de passie van de Tango in Buenos Aires en dans 

de Samba in Rio. 

 

Dag 1 Buenos Aires 
Aankomst in B.A. en transfer naar Hotel Art. Hotel Art ligt in Recoletta en is een 

charmant hotel met in de beneden ruimte een galerie. Als het warm is, is het bubbelbad 

op het dakterras een aanrader! Het is mooi oud pand met hoge plafonds. Een metrohalte 

ligt op ongeveer 10 minuten lopen. 

  

   
 

 
 



 

 

Dag 2+3 Buenos Aires 
Vrije dagen om door de stad te dwalen. Overnachting in hotel Art.  

 

Tips 

• Breng een bezoek aan het gerenommeerde Teatro Colon. 

• Wandel langs de Avenida 9 de Julio, of over de Plaza de San Martin naar de 

kathedraal en het presidentieel paleis.  

• Een hele leuke wijk is ook La Boca, de havenwijk. Ook hier kunnen jullie van 

tangodans en –muziek genieten in één van de vele bars. De huizen hebben 

pasteltinten. 

• Andere interessante buurten liggen rondom het Congres (let op de statige panden: 

Buenos Aires moest het Parijs van de pampa’s worden!). Prachtig zijn ook de 

wijken Palermo en La Recoleta. Breng een bezoek aan de dierentuin, aan het 

Museo de Bellas Artes  

• Het kerkhof La Recoleta met het graf van Eva Perón.  

• Vergeet niet een bezoek te brengen aan het beroemde café Tortoni’s op de 

Avenida de Mayo (op loopafstand). Een Grand Café uit de jaren 30. In de avond 

hebben ze er geregeld een tango optredens wat niet voor de toeristen bedoeld is.  

• Puerto Madero is de oude houthaven die geheel is opgeknapt en nu een hippe wijk 

is met leuke restaurants en winkels.  

• Een fiets tocht door de stad is ook een aanrader! 

 

    
 

• De metro in B.A. is de oudste in Latijns Amerika.en lijn A heeft nog prachtige 

stations met tegeltableaus uit de begin periode en als je geluk hebt zit je ook nog 

een oude wagon. 

• Een ander leuk uitstapje is met de boot over naar Colonia in Uruguay. Colonia 

heeft een heel oud Portugees centrum met smalle straatjes en prachtige 

tegeltableaus. Vroeger was het een stuk goedkoper dan Argentina of dat nog zo is, 

is de vraag. 

 

 

 

 



 

 

Dag 4 Yapeyú 
Transfer naar de luchthaven en vlucht naar Posadas. Ophalen huurauto en via 

Gobernador Virasoro, Santo Tome naar Estancia Yapeyú. 

De estancia is al meer dan honderd jaar oud en is nog 

steeds voornamelijk als boerderij in gebruik. Hier krijg je 

echt het Pampa gevoel wanneer je de Gaucho’s met het vee 

in de weer ziet. 

 

Het verblijf is bij de familie in huis en de kamers liggen 

rondom een patio. Zoals je mag verwachten ontbreken 

open haard en een klein zwembad niet. Het is aangenaam 

wandelen in de grote tuin. Diner 

 

Dag 5 Irupé 
In de ochtend te paard, te voet, met een 4x4 of met een quad de 2500 hectare grote 

landerijen van de estancia ontdekken. Er zijn oerbossen, riviertjes en uiteraard Pampa. 

Een bezoek aan het geboortehuis in het dorp van de nationale held Generaal San Martin 

kan ook. Na de lunch gaat het verder naar Pellegrini naar Irupé Lodge. 

 

 
 

De lodge is een heerlijke plek om te vertoeven. Het water ligt voor de deur en wie wil 

kan er in zwemmen maar pas op voor de piranha’s! Liever het zekere voor het onzekere? 

Aan het zwembad is het ook goed toeven. De Capibaras (een groot uitgevallen cavia die 

in het water leeft) komen bijna tot aan de voordeur. De gewone cavia`s scharrelen 

trouwens in de tuin rond. 

   
 



 

 

Dag 6 Irupé 
Een boottocht door de riviertjes en kanalen en een korte wandeling naar het oerwoud 

waar de brulapen zich thuis voelen. Terug in de loge wacht een heerlijke lunch. 

In de middag wordt per boot een ander gedeelte van de omgeving verkend. Diner. Na een 

dag van lekker buiten zijn zal de slaap niet moeilijk te vatten zijn. 

 

Dag 7 Irupé 
Naar keuze een wandeling of een rit te paard waarbij onderweg kleine estancias bezocht 

worden. De lunch eten jullie bij/met een boerenfamilie. In de omgeving zijn meerdere 

ambachtslieden aktief die graag hun oude ambacht laten zien. Aan 1 van hen wordt er een 

bezoek gebracht. Hopelijk is het weer goed en is er genoeg tijd over voor een duik in het 

zwembad. Diner 

 

Dag 8 Estancia Santa Cecilia 
Helaas na het ontbijt tijd om afscheid te nemen. Via Virasoro en Posadas vervolgt de weg 

zich naar Candelaria. We raden aan om een stop te maken bij Las Marias, de grootste 

mate producent van Argentinie. Mate is de nationale volksdrank. Het is een een mengsel 

van verschillende kruiden en theesoorten die met een ijzeren rietje uit een kop gedronken. 

Vaak is dat ook nu nog een kalebas. Het is niet ongebruikelijk dat de kop rond en rond 

gaat en met vrienden gedeeld wordt. De overnachting is in Estancia Santa Cecilia. Diner 

 

 
 

De estancia stamt uit het begin van de vorige eeuw en heeft 4 kamers voor gasten. Ook 

hier is het weer goed toeven in de tuin waar een zwembad niet ontbreekt. Een wandeling 

rond zonsondergang langs de Parana rivier is ook van harte aan te bevelen. Paardrijden 

nog niet geleerd? Hier is de kans om het van ervaren ruiters te leren. Wie van golfen 

houdt kan een extra dagje blijven. Op 15 minuten afstand ligt de Tacuru Country club 

met een mooie 18 holes baan.  

 

Dag 9 Estancia Santa Cecilia 
Iemand van de boerderij gaat met jullie op pad al naar gelang het uit komt te paard, te 

voet en/of met een 4x4. Natuurlijk valt er ook hier weer van stoere Gauchos te genieten. 

Lunch en diner. 



 

 

 

Dag 10 Iguazu 
Na het ontbijt op weg naar San Ignacio waar de resten van een groot Jezuieten 

complex te vinden zijn. In de middag verder naar Iguazu. Voor wie een stop 

onderweg wil maken kunnen we het geboorte huis van Che Guevara of de mijnen van 

Wanda aanbevelen. In de mijnen van Wanda worden vooral half edelstenen gevonden. 

Het is een open mijn en de nestjes stenen liggen open en bloot aan je voeten! Aan het 

eind van de dag wordt de auto ingeleverd. 

 

Dag 11 Iguazu 
Tijd om zelf naar de Argentijnse kant van de watervallen te gaan. Via wandelpaden wordt 

er als het ware over de watervallen lopen. Wie lef heeft kan een tochtje met een boot de 

waterval in doen. Het uitgereikte plastic jasje lijkt leuk maar helpt weinig, nat ,nat, nat!  

 

 
 
Iguazu  
In het hoge noorden op de grens met Brazilie en Paraguay ligt Iguazu, dat “groot water”  

betekent in de (Guarani) indiaanse taal. Hiermee is niets te veel gezegd. De honderden  

grote en kleine stromen die zich van grote hoogte naar beneden storten, leveren een  

fantastisch en vooral oorverdovend schouwspel op. 

Aan de Argentijnse kant gaan er verschillende wandelpaden richting watervallen.Vanaf 

sommige paden heb je uitzicht van beneden af, vanaf andere paden juist weer van boven 

af. In het park brengt een treintje je naar de wandelsteiger van waaruit jullie de Garganta 

del Diablo kunnen zien, de Keel van de Duivel, waar het water van de rivier de Iguazu 

zich met donderend geweld naar beneden stort. Vanaf de Braziliaanse zijde heb je een 

ander uitzicht en meer een totaalbeeld van de watervallen. 

 

Flora en Fauna: Het Nationaal Park Iguazu bestaat uit tropisch regenwoud, met veel 

soorten planten, insecten, vogels, zoogdieren en reptielen. Je zult zoogdieren niet snel 

zien, maar om vogels te spotten kun je het beste ‘s morgens vroeg op pad gaan. 

 



 

 

Jungle-tour: Dit is een leuke tour waarbij je met een speedboot naar en onder de 

watervallen gaat. Een absolute must en een waar spektakel! Droog blijven is geen optie… 

 

Full Moon tour: Als het volle maan is is de full-moontour een aanrader. Bij het prachtige 

licht van de maan is het een heel ander gezicht, maar minstens zo indrukwekkend! 

 

Dag 12 Iguazu 
Vrije dag. 

 
 

Dag 13 Iguaçu 
Georganiseerde excursie naar de Braziliaanse kant van de waterval. Het geeft een  

Geheel ander beeld van de watervallen dan aan de Argentijnse kant. Overnachting aan de 

Braziliaanse kant in hotel Cassino 

 

Dag 14 Rio 
Zelf naar de luchthaven voor de vlucht naar Rio. Transfer naar het hotel.  

 

Jullie verblijven de komende dagen in hotel Copasul, 1 blok van het strand gelegen.  

Rio is vooral mooi vanwege de ligging. 

Onvergetelijk is het uitzicht vanaf de 

Corcovado-berg, van waaruit je de hele baai 

en de bizarre vormen van het omringende 

berglandschap kunt overzien. Ook Pão de 

Açucar, waar je met een kabelbaan naartoe 

gaat, is een prachtig uitzichtpunt.  

Met het openbaar vervoer is de stad prima te 

bereizen. Taxi’s zijn er niet duur en een prima 

vervoersmiddel. Spreek van te voren een prijs 

af. 

Laat het feest in Rio maar beginnen, want 

feesten & genieten kun je er zeker! ’s Avonds 

slenteren langs de Copacabana boulevard en een hapje eten in de luxe wijk Ipanema of in 

één van de beste visrestaurants van de stad (‘Marius’, Avenida Atlantica 290) 

 

 
 



 

 

Dag 15 Rio 
Even tijd om bij te komen van de reis en te wandelen over de boulevard of om naar 

het strand te gaan. Laat de waardevolle spullen in het hotel. Wellicht is het een 

goed idee om in de middag een taxi te nemen naar de het treintje wat naar 

Corcovado gaat, waar het grote Christus beeld staat. Overnachting in hotel Copasul 

 

  Rio 

 
Dag 16 Rio 
Vandaag is het tijd om een jeeptour te doen naar de favela of te wel de sloppenwijk. Het 

geeft een goed beeld van het andere gezicht van Rio. Het doet wellicht aan aapjes kijken 

denk maar bedenk dat het grootste gedeelte van de inkomsten van de tour naar de 

gemeenschap in de favela gaat. Hier worden gemeenschaphuizen van gebouwd en 

projecten ondersteund. 

 
Dag 17 Rio 
Er is in Rio en omgeving nog veel meer mogelijk.  

• Denk bijvoorbeeld aan een bezoek aan het oude centrum, 

• Een jeeptour door het nationale park Tijuca, het enige regenwoud dat in een stad 

gelegen is.  

• Een bijzondere wijk is ook Santa Teresa, waar je per oude tram, oa hoog over een 

aquaduct, naartoe kunt reizen.  

• Je kunt naar de Rio by night-show gaan of naar één van de Samba cafeetjes aan de 

voet van het aquaduct in de wijk LAPA. Neem een taxi erheen en weer terug, dan 

is het prima zelfstandig te doen.  

Aardige dagexcursies zijn bijvoorbeeld: 

• Petropolis, waar het vroegere keizerlijk paleis staat. 

• Teresopolis, van waaruit het Nationaal Park Serra dos Orgãos bezocht kan 

worden, voor de Brazilianen zelf hét wandel- en trekkingcentrum bij uitstek. Een 

wandeling naar de hoogste top van dit gebergte, de Pedra do Sino, neemt 8 uur in 

beslag. Je wandelt dan van het vochtige regenwoud naar een droog,  Pyreneeën-

achtig rotslandschap met hier en daar een bergweide.  

• Een bezoek aan het Maracana voetbalstadion. Loop door de gang naar het veld en 

voel je een stervoetballer. Na het scoren van een goal kan er meteen naar huis 

gebeld worden met de telefooncel naast het doel! 

• Kijk ook eens op de website van Rio Hiking die mooie wandelingen doen maar 

ook paragliding aan de rand van de stad. 

� Jullie gaan vandaag zelfstandig op pad. 

Overnachting in hotel Copasul. 



 

 

 

Dag 18 naar huis. 
Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar huis. 

 

Dag 19 Aankomst 
Aankomst Amsterdam 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 


