
Dag 1 Vertrek uit Amsterdam
Dag 2 Aankomst Buenos Aires
Dag 3 Buenos Aires
Dag 4 Buenos Aires
Dag 5 Estancia la Bamba de Areco
Dag 6 Buenos Aires – Iguazu
Dag 7 Iguazu
Dag 8 Iguazu – Salta
Dag 9 Salta - Purmamarca
Dag 10 Purmamarca
Dag 11 Salta – San Pedro de Atacama
Dag 12 San Pedro
Dag 13 San Pedro
Dag 14 San Pedro – Santiago via Calama
Dag 15 Santiago 
Dag 16 Santiago – Rio de Janeiro
Dag 17 Buzios
Dag 18 Buzios
Dag 19 Buzios
Dag 20 Vertrek Rio de Janeiro – Amsterdam
Dag 21 Aankomst in Amsterdam
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KORT REIS SCHEMA 21-daagse reis Noord Argentinie / Chili  



Dag 2 Aankomst  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 3 & 4` Buenos Aires
Twee volle dagen in Buenos Aires met als uitvalsbasis de wijk Palerm, 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. Een fietstour is een leuke manier om met de stad kennis te maken en 
voert je langs de belangrijkste punten. 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 5 Estancia La Bamba de Areco
Even buiten de drukke stad breng je een nacht door op een Estancia in authentieke stijl. Hier voel je 
het Argentijnse buitenleven, en maak je kennis met tradities als mate, de traditionele asado (bbq) 
en de beroemde gaucho’s. Uiteraard kun je hier paardrijden, maar ook mountainbiken of een duik 
nemen in het buitenzwembad. 

Dag 6 Buenos Aires – Iguazu
Na het ontbijt staat er een transfer klaar naar Aeroparque luchthaven, om vandaar naar Puerto 
Iguazu te vliegen, aan de Argentijnse kant van de beroemde watervallen van Iguazu. Hotel das 
Cataratas ligt vlakbij aan de Braziliaanse kant en is het enige hotel dat zich binnen het Nationale 
Park bevindt, midden in de jungle. Vanuit het restaurant heb je uitzicht op de watervallen en de 
toegang na sluitingstijd van het park maakt het verblijf een ultieme ervaring.
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Dag 7 Iguazu
Een volle dag om alle gezichten van de watervallen te kunnen zien. Tijdens een trekking door 
het omliggende regenwoud kom je wellicht ook in oog te staan met brulapen, neusbeertjes 
en kaaimannen. Een boottocht met een zodiac brengt je tot vlakbij en zelfs onder de vallen, 
maar ook een helicoptervlucht boven het complex is mogelijk.

Dag 8 Iguazu – Salta
Een vlucht van ongeveer 1300 km brengt je naar een compleet andere wereld binnen 
Argentinië. Van de vochtige, warme jungle naar de droge, ’s nachts frisse hooglanden rondom 
Salta. De stad wordt La Linda genoemd, De Schoonheid, vanwege haar prachtige koloniale 
architectuur. Hier maken ze de beste empanada’s van het land. 

Dag 9 Salta – Purmamarca
Vandaag de tijd om de culturele hoogtepunten van Salta te bezoeken, gevolgd door een 
transfer naar Purmamarca, gelegen in de kloof van Humahuaca. Een authentiek klein 
woestijndorpje, een soort oase op 2200 meter hoogte, met een plein dat volledig is 
volgepropt met kleine kraampjes waar de meest kleurrijke spullen worden verkocht.

Dag 10 Purmamarca
In de ochtend is de unieke berg met 7 kleuren op haar mooist, met de ochtendzon die de 
kleuren extra doet uitkomen. ’s Middags wordt het drukker in het dorp en is het een goed 
moment om een bezoek te brengen aan de Salinas Grandes, ofwel zoutvlaktes. De strakke 
witte vlakte contrasteert met de intens blauwe lucht op deze hoogte. Vergeet vooral je 
zonnebril niet! 
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Dag 11 Purmamarca – San Pedro de Atacama
Per 4WD wordt de grens tussen Argentinië en Chili overgestoken. Een mooie rit dwars door de 
Andes, die de hele dag in beslag neemt. Dit is het land van de condors, de vizcacha’s, de alpaca’s en 
de wilde kant van de lama familie, de vicuña’s. Het hoogste punt van deze dag is op 4200  meter, 
waar de grensposten zich bevinden. Hierna wissel je van een Argentijnse naar een Chileense auto 
en daal je af tot 2400 meter waar het lemen dorpje San Pedro de Atacama zich bevindt.

Dag 12 & 13 San Pedro de Atacama
De omgeving van San Pedro is buitenaards mooi, van gekleurde bergmeren tot uitgedoofde 
vulkanen en surrealistische rotsformaties. Niet voor niets ligt hier de Valle de la Luna ofwel de 
Maanvallei, waar je je inderdaad op een andere planeet voelt. 
Sta zeker een ochtend heel vroeg op om mee te gaan op de tocht naar de Tatio geisers, en ervaar 
hoe het is om een ei in een geiser te koken, en om te baden in natuurlijk warm water in de kou 
onder de opkomende zon.

Dag 14 San Pedro de Atacama – Santiago
Terug naar de bewoonde wereld, na een transfer naar de luchthaven van Calama vlieg je naar 
Santiago de Chile, de hoofdstad en een bruisende metropool. Ook in deze stad zijn er veel 
verschillende wijken ofwel barrios, elk met zijn eigen identiteit.
Het hart van de stad is het plein Plaza de Armas, met daaraan de kathedraal en het historische 
postkantoor. Hier niet ver vandaan bevindt zich Bellavista, met een breed scala aan restaurantjes en 
een van de huizen van de beroemde Chileense dichter Pablo Neruda.

Dag 15 Santiago
Vanuit Santiago zijn er nog een aantal unieke uitstapjes te maken, bijvoorbeeld een bezoek aan een 
bodega ofwel wijnhuis, of binnen een uur op de piste staan en skiën in de Chileense Andes!
Sluit af met een pisco sour, of ga eten in het restaurant van de beste vrouwelijke chef van Zuid 
Amerika, Ambrosia.

Dag 16 Santiago – Rio de Janeiro – Buzios
Vandaag vlieg je terug naar Amsterdam, ofwel naar Rio de Janeiro om daar nog een paar dagen de 
stranden rond Buzios te bezoeken.
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Dag 17 – 19 Buzios
Buzios bevindt zich op 2.5 uur rijden van Rio de Janeiro, en is een verzameling van meer dan 20 
stranden rondom een schiereiland. Het wordt het Saint Tropez van Zuid Amerika genoemd, 
vanwege de gemoedelijke mediterrane sfeer en het feit dat het een favoriete bestemming van 
Brigitte Bardot was.

Dag 20 vertrek vanaf Rio de Janeiro 
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