
KORT REISSCHEMA 15-daagse privé reis 
Argentinië en Chili

DAG 1 Aankomst  Buenos Aires

DAG 2 Buenos Aires

DAG 3 Buenos Aires

DAG 4 Buenos Aires - Bariloche

DAG 5 Bariloche –

DAG 6 Bariloche

DAG 7 Bariloche – El Calafate

DAG 8 El Calafate

DAG 9 El Calafate

DAG 10 Transfer naar Torres del Paine

DAG 11 t/m 13 Torres del Paine

DAG 14 transfer naar de luchthaven van Punta Arenas voor terugvlucht

DAG 15 aankomst Amsterdam

Page 1



DAG 1 Aankomst om in Buenos Aires.
Welkom in Buenos Aires, stad van de tango, dwaze moeders, Maradona en Evita Perón! 
Bij aankomst op de internationale luchthaven van Buenos Aires transfer naar het hotel.

DAG 2 & 3 Buenos Aires
Twee volle dagen in Buenos Aires met uitvalsbasis de wijk Palermo Viejo, een van de charmantste 
stadswijken van de stad. Er is veel te zien in de Argentijnse hoofdstad die ook wel het Parijs van Zuid Amerika 
wordt genoemd. Buenos Aires is een stad met veel gezichten ook wel ´barrios´ genoemd, die allen een eigen 
verhaal en geschiedenis hebben. De hop on hop off bus biedt een leuke kennismaking met de verschillende 
stadswijken. Rond de beroemde Plaza de Mayo staan historische regeringsgebouwen en dit gedeelte van de 
stad doet heel Spaans aan. Puerto Madero is de meest dure en nieuwste stadswijk met pakhuizen en havens 
die ontworpen zijn door ingenieur Madero. Het voormalig havengebied biedt uitstekende restaurants met 
grote terrassen en boulevards om te flaneren. In de stadswijk Recoleta staan gebouwen in Franse 
bouwstijlen, van neoclassicistisch tot ultramodern. De echte Argentijnse sfeer is te vinden in de wijk San 
Telmo, dat bol staat van de antiek winkels en tango shows

DAG 4 Buenos Aires - Bariloche
Er staat na het ontbijt een transfer klaar naar de luchthaven AEP voor de vlucht naar San Carlos de Bariloche 
in Patagonië. De prachtige omgeving biedt het gehele jaar uitstekende mogelijkheden tot excursies en 
activiteiten in een fantastisch mooie natuurlijke omgeving. Na aankomst in Bariloche transfer van de 
luchthaven naar het hotel.

DAG 5 en 6 Bariloche
Uitstapje naar ‘Circuito Chico’, landschappelijke gezien een van de mooiste routes die Bariloche te bieden 
heeft. De helderblauwe kleur van het water kleurt mooi samen met de omliggende groene vegetatie op de 
oevers en de bergen aan de horizon. Vanaf Cerro Campanario kun je de stoeltjeslift nemen naar de top voor 
een weids uitzicht over het landschap van meren en lagunes. 

DAG 7 Bariloche – El Calafate
Vliegreis van Bariloche naar El Calafate en transfer naar hotel op loopafstand van het centrum van het 
frontiersplaatsje El Calafate. Je bevindt je hier in het midden van de onmetelijk uitgestrekte Patagonische
hoogvlakte met een azuurblauw gletsjermeer voor de deur. Omgeven door een wonderschoon landschap 
van hooggebergte, gletsjers en ijs
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DAG 8 El Calafate
Vandaag bezoeken jullie de beroemdste gletsjer van Zuid-Amerika: de Perito Moreno. Een geweldige 
ijsmassa, die langzaamaan in het meer schuift. Grote brokken ijs donderen met veel geknal en geweld 
in het water. De gletsjer bevindt zich in het meest spectaculaire berggebied van Argentinië waar 
tientallen meters dikke ijsmassa´s langzaam van de Andestoppen naar lager gelegen valleien glijden en 
langgerekte gletsjermeren vormen. Met een gids maak je een spectaculaire minitrekking op de 
gletsjer. In Boja de las Sambras stap je aan boord van de catamaran die je vlakbij de gletsjer zal 
brengen waarvandaan het uitzicht op de ijsmassa het indrukwekkendste is. 

DAG 9 El Calafate
Bezoek aan Estancia Cristina en na een transfer naar Puerto Bandera stap je aan boord voor een 
boottocht tussen de gletsjers naar Estancia Christina. Geniet van een geweldig uitzicht op de 
beroemde Upsala gletsjer en vaar via het Cristina Kanaal naar Estancia Cristina. Op deze estancia is 
een interessant Museo Costumbrista, dat inzicht geeft in de lokale tradities en gebruiken. Je maakt  
een tocht per 4wd op de gletsjer en na de lunch vaar je weer terug naar Puerto Bandera .

DAG 10 El Calafate – Torres del Paine
Vandaag  transfer van ca. 4 uur naar het beroemdste natuurpark van Chili: Torres del Paine.
In het park komen jullie oog in oog te staan met een surrealistisch landschap van lagunes, heuvels, 
watervallen en bergen. Het Paine bergmassief met de beroemde granieten bergpieken is 
indrukwekkend, en de cuernos (hoorns) en Torres zijn vanaf grote afstand te zien. Langs de groene 
hellingen leven guanaco’s, poema’s, wilde paarden en in de lucht zweven condors. Aankomst in het 
Ecocamp waar jullie 4 nachten verblijven op basis van volpension.

DAG 11 t/m 13 Torres del Paine
Het Eco Camp ligt in het hart van het Nationaal Park en ligt direct aan de wandelpaden.  Er zijn in het 
Eco camp standaardkamers en comfortabele Suite Domes met houtkachel en een privé badkamer met 
douche, toilet. Dat laatste betekent luxe kamperen! Dagelijks  staan er excursies  op het programma 
met wandelingen, fietstochten en boottochten.

DAG 14 Torres del Paine – Punta Arenas
Transfer naar Punta Arenas en  terugvlucht via Santiago de Chile naar Amsterdam


