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Korte Flydrive van Mendoza naar Cordoba via Mina Clavero 

 

Dag 1 Mendoza 

Na aankomst ophalen huurauto en op weg naar wijnboerderij  Finca Adalgisa waarvan 1 

van onze klanten ooit eens uitgeroepen heeft “de hemel op aarde bestaat echt”! 

http://www.fincaadalgisa.com.ar 

 

Dag 2+3 Mendoza 

Vrije dagen. Geniet van de estancia, het zwembad en 

een goed glas wijn. 

 

Dag 4 Mina Clavero (455km) 

In 1 keer naar Mina Clavero reken op ongeveer 5 en 

een half uur rijden. Het is een mooie route over een 

goede weg. Het gaat door een berglandschap, kloven en 

langs rivieren..Onderweg kom je, 9 km voor Minas, 

Nono tegen. Een aardige stop is hier Museo Rocsen. In een loods tref je voorwerpen van 

de meest uiteenlopende aard, meubels, speelgoed, stenen, rijtuigen etc. Het lijkt wel een 

winkel van Sinkel. Hotel Rosetti. http://www.hotelrossettiyspa.com.ar 

 

Dag 5 Mina Clavero 

Minas Clavero is een klein stadje wat door z’n relaxte sfeer en 

therapeutische mineraal water aantrekkingkracht uitoefent op 

vele vakantiegangers. Het zijn vooral vakantiegangers uit 

Argentinië zelf  die hier genieten van bergen, watervallen, 

stranden en het lekkere klimaat. Vrije dag. Hotel Rosetti 



 

 

 

Dag 6 Alta Gracia (120km) 

Vandaag naar Alta Gracia rijden, het is niet zo ver dus geen gestress. Het is al een 

oude stad dat eigenlijk 1 grote jezuïeten estancia was. Voor wie het interessant 

vindt: Ché Guevara heeft als kind nog in deze stad gewoond. Hotel Solares del Alto 

http://www.solaresdelalto.com/english/home.htm 

 

In dit gebied kan men het gevoel hebben in de alpen te zijn beland. In plaatjes als Villa 

General Belgrano en La Cumbrecita waant men zich echt in het zuiden van Duitsland of  

Zwitserland. Hier kan men een apfelstrudel of Schwartzwalder Kirchtorte bestellen bij de 

koffie. In Belgrano kennen ze ook een Octoberfest! Hotel Solares del Alto 

 

 
 

Dag 7 Cordoba 

Vandaag op pad naar Corodoba. Inleveren huurauto en overnachting hotel Panorama. 

 

Cordoba 

Het geografische hart van Argentinië 

is Córdoba. Het is niet alleen de op 

één na grootste Argentijnse stad, maar 

ook de plaats met Argentinië’s best 

bewaarde koloniale architectuur en de 

stad van ongelooflijk warme en 

vriendelijke mensen. De geschiedenis 

van Córdoba gaat terug tot 1573, toen 

de stad gesticht werd door de 

Spanjaard Jerónimo Luis de Cabrera. 

Daarmee is Córdoba één van de eerste 

Spaanse koloniale steden. Córdoba is 

dan ook niet toevallig vernoemd naar 

de Spaanse naamgenoot en koloniale 

invloeden vind je in de gehele stad 

terug. 

 

Tips: 

• Het pronkstuk in Córdoba uit het koloniale tijdperk is het 17e eeuwse Manzana 

Jesuítica, ofwel het jezuïetenkwartier dat een plekje heeft op de 

Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het jezuïetenkwartier wordt gevormd door een 

kerk, een universiteit, een residentie van orde, een huizenblok en vijf ranches. 



 

 

• Córdoba is goed te voet te bezichtigen. In de stad is genoeg te zien, dus 

neem gerust een paar dagen de tijd om rond te wandelen. Het centrum van 

Córdoba is rijk aan koloniale gebouwen en andere historische monumenten. 

De meeste daarvan liggen rondom de Plaza San Martín: het levendige en 

gezellige middelpunt van de stad dat in 1577 is aangelegd. 

• Parque Sarmiento. Dit park is ontworpen door Thays. Dat is een Franse architect. 

Vooral in de weekenden is het er erg druk.  

• De nationale universiteit. Dit is de oudste universiteit van het land. Opgericht in 

1622.  

• Córdoba is gelegen aan de voet van de Sierras Chicas. Dit gebergte leent zich 

goed voor uitstapjes: je kunt er prachtige wandelingen maken of te paard van de 

natuur genieten 

 

Dag 8+9 Cordoba 

Vrije dagen. 

 

 

 

 

 


