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Voorbeeldreis 21 dagen met : Buenos Aires-Ushuaia-El Calafate-Bariloche-Iguazu-Rio 
 
Dag 1 Buenos Aires 
Vlucht naar Buenos Aires. Aankomst in B.A. en transfer naar het hotel in Recoletta.  
 
Dag 2+3 Buenos Aires 
Vrije dagen. Deze heerlijke, enigszins mondaine stad doet in veel opzichten aan Parijs 
denken. Je kunt er heerlijk dwalen door hippe wijken, over vrolijke vlooien markten en door 
chique winkelstraten.  
 
Enkele 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. 

• 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.  

• Het kerkhof La Recoleta met het graf van Eva Perón.  
• De metro in B.A. is de oudste in Latijns Amerika.en lijn A heeft nog prachtige stations 

met tegeltableaus uit de beginperiode , als je geluk hebt zit je 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.  
 
Dag 4 Ushuaia 
Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar Ushuaia. 
Bij aankomst zelf naar het hotel, de luchthaven ligt zo 
ongeveer in de stad en een taxi is goedkoper dan een 
transfer.  
 
Ushuaia ligt in het uiterste zuiden van Argentinië, 
Patagonië. Hier is het zuidelijkste punt ter wereld waar men 
over de weg kan komen. In de winter (onze zomer) is het 

een wintersport gebied waar het goed langlaufen, skiën en sleeën (met honden) is. 
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Enkele tips 

• Excursie naar het nationale park Tierra del Fuego (vuurland) met een korte wandeling. 
• Neem een minibusje vanaf Av. Maipú naar het nationale park. Er is een mooie 

wandeling door het ongerepte landschap langs Lago Roca tot aan de Chileense grens. 
• Excursie over het Beagle kanaal met een grote catamaran. Onderweg zijn er robben, 

pinguïns en aalscholvers te zien. 
• Men kan ook helemaal naar Estancia Harberton, de zuidelijkste estancia ter wereld 

varen. De boot stopt daar en er is gelegenheid om de estancia te bezoeken en te 
wandelen. Het uitzicht over het kanaal en de besneeuwde toppen van de Cordillera 
Darwan is prachtig!  

• Per bus(openbaar vervoer) of te voet naar de gletsjer El Martial (mooie uitzichten) 
 
Dag 5 Ushuaia Beagle Kanaal 
Vandaag zelf naar de pier voor de excursie naar het Beagle 
kanaal met een grote catamaran. Onderweg zijn er op het Isla de 
los Lobos robben, pinguïns en aalscholvers te zien, die alleen al 
om hun grootte of kleuren de moeite waard zijn. Overnachting. 
 
Dag 6 Ushuaia 
Excursie naar de prachtige meren Escondido en Fagnano. De trip 
gaat dan buiten de gebaande wegen om en de chauffeur verzorgt onderweg een heerlijke 
lunch! Overnachting. 
 
Dag 7 El Calafate 
Zelf naar de luchthaven en vlucht naar El Calafate. Transfer naar het hotel. 
 
Hoewel het dorp de laatste jaren flink gegroeid is, is het nog altijd bescheiden van omvang. 
Het centrum is maar een paar straten groot met veel winkeltjes. Van traditioneel Argentijns 
zilverwerk tot moderne sieraden, het is er te kust en te keur!  
Bovenal is het de toegangpoort tot één van de mooiste gletsjers en vooral de enige die in de 
regio die nog elke dag groeit, de Perito Moreno. Door de druk van duwende ijs breken er met 
donderend geweld grote brokken af. Hoewel de zon aan de voorkant vaak schijnt is dat 
achterin niet het geval. Daar is het bijna altijd bewolkt en sneeuwt het de meeste van de tijd. 
 
Enkele tips: 

• Dagtour naar de Perito Moreno 
• Minitrekking over de Perito Moreno 
• Breng een bezoek aan El Chalten, dit is de evenknie van het Park Torres del Paine dat 

aan de Chileens kant ligt. El Chalten is vanuit El Calafate makkelijk te bereiken met 
het openbaar vervoer. 

• Boottocht naar de gletsjers Upsala en Onelli 
 
Dag 8 El Calafate 
Dagtour naar de schitterende Perito Moreno. Er heeft zich een brug van ijs gevormd die door 
het water uitgesleten is in het ijs. Eens in de 4 a 5 jaar breekt de brug.  
Onderweg wordt je de gelegenheid geboden om, tegen meerkosten, met een boot naar de 
gletsjer toe te gaan zeker doen! Is prachtig! 



 
 

Terramundo 

Ir. Driessenstraat 94 F, 2312 KZ Leiden 

071-3030200 
 

 

 
 
Dag 9 El Calafate 
Vrije dag. 
 
Dag 10 Bariloche 
Transfer naar de luchthaven. Vlucht naar Bariloche. Bij aankomst transfer naar het hotel. 
 
Bariloche lijkt wel een plaats in Zwitserland. Het landschap heeft overeenkomsten maar ook 
de bouwstijl doet er aan denken. Dat is niet zo gek. De Argentijnen hebben oude banden met 
Europa, hun voorouders zijn veelal immigranten uit Europa die regelmatig enige tijd naar 
Europa terug gingen. Door het uitbreken van de oorlog kon dat niet en uit heimwee werd de 
bouwstijl uit Europa met name hier gekopieerd.  
 
Enkele tips: 

• Een trip met de stoeltjes lift omhoog. Het uitzicht is adembenemend. Je kunt het meer 
van boven goed zien. Ze noemen het de gebroken spiegel omdat het lijkt alsof er 
meerdere meren zijn. 

• Het Nationale park Nahuel Huapi. Via een prachtige route langs 7 meren naar San 
Martin de los Andes. Een van de meren wordt ook wel Espejo oftewel spiegel 
genoemd omdat het water altijd zo glad is dat men zich erin kan spiegelen.  

• Mount Tronador oftewel de brullende berg. De vallende blokken ijs veroorzaken een 
brullend geluid. De zwarte gletsjer, ontstaan door vallend ijs, rotsblokken en modder 
maakt het indrukwekkende geheel compleet. 

•   
Dag 11+12 Bariloche  
Vrije dagen.  
 
Dag 13 Iguazu. 
Transfer naar de luchthaven. Vlucht naar Iguazu. Transfer bij 
aankomst naar het hotel. 
 
Iguazu  
In het hoge noorden op de grens met Brazilië 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.  
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Dag 14 Iguazu 
Tijd voor het grote avontuur. Eerst gaat de tocht over het Yacaratía pad door de jungle met 
onderweg mooie uitzichten. De gids verteld niet alleen over de vegetatie maar ook over de 
legendes van deze plek. Na 8 km wordt er gestopt bij Puerto Macuco waar men aan boord 
gaat van een klein bootje. Eerst gaat het door een kloof van de rivier waar ook wat 
versnellingen in zitten. Wat verder is voor velen het hoogte punt: de San Martin waterval, de 
grootste waterval die door een boot benaderd kan worden. Vaak vaart de boot echt de 
waterval in en er onderdoor. Reken op een nat pak!! 
 
Dag 15 Iguaçu 
Jullie worden opgehaald voor een tour naar de Braziliaanse kant. Aan het eind van de tour 
worden jullie naar een hotel aan de Braziliaanse kant gebracht. 
 
Dag 16 Rio de Janeiro  
Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar Rio. Transfer naar het hotel. 
Ja wat kunnen we zeggen over Rio; swingend, altijd vrolijk, van alles te doen. 
 
Enkele tips: 

• 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.  

• 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. 

• Jeeptour naar de favela of te wel de sloppenwijk. Het 
geeft een goed beeld van het andere gezicht van Rio.    

 
• 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.  

 
Dag 17+18+19 Rio 
Vrije dagen. 
 
Dag 20 
Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar huis. 
 
Dag 21 
Aankomst Nederland. 


