
De reis begint in  Buenos Aires, de stad van de tango, 
dwaze moeders, Maradona en Evita Perón!  
 
De regio Salta heeft een mooi wijngebied bij Cafayate en 
ook het plaatsje Cachi is heel bijzonder. Maar ook 
Purmamarca in het zevenkleurige bergmassief mag in 
een Andes-reis niet ontbreken. Hier is de 
indianencultuur het duidelijkst zichtbaar.  
 
Vervolgens wordt u overdonderd door de watervallen 
van Iguazu op de grens van Argentinië, Brazilië & 
Paraguay.  
 
Een bezoek aan de bekendste stad van Brazilië, Rio  de 
Janeiro, mag niet ontbreken. Het is een metropool waar 
het  strandleven 24 uur per dag draait. Rio heeft een 8 
miljoen inwoners en ligt op een 24 kilometer lange 
strook land , tussen gebergte en zee.  Het 
wereldberoemde Christusbeeld staat hoog op de top van 
Corcovado berg. Sugar Loaf is een van de meest 
gefotografeerde beelden van Brazilië.  De reis wordt 
afgesloten aan de prachtige stranden van Buzios.  

 
BESTEMMING:  

Noord Argentinië & Brazilië 



Korte route 

 

  

Dag 1  Aankomst in Buenos Aires     
Dag 2  Buenos Aires     
Dag 3  Buenos Aires    
Dag 4    vliegreis naar Salta    
Dag 5  Salta    
Dag 6   per huurauto naar Cafayate    
Dag 7   Cafayate - Cachi    
Dag 8   Cachi - Salta    
Dag 9   Salta - Purmamarca    
Dag 10  Purmamarca    
Dag 11  Purmamarca - Salta en vliegreis naar Iguazu    
Dag 12  Iguazu    
Dag 13  Iguazu - Rio de Janeiro    
Dag 14  Rio de Janeiro 
Dag 15  transfer naar Buzios 
Dag 16  Buzios  
Dag 17  Buzios 
Dag 18  Buzios    
Dag 19  transfer naar het vliegveld van Rio de Janeiro    
     
     
Verlenging optie 1: natuur en wildlife in de Pantanal     
Verlenging optie 2: Zandstranden aan de noordkust     



Dag 1: Aankomst in Buenos Aires 
Na aankomst op het vliegveld van Buenos Aires transfer naar het hotel. Overnachting op een toplocatie in de 
stadswijk Palermo. 
 
Dag 2 en 3: Buenos Aires 
Buenos Aires wordt ‘het Parijs van Zuid-Amerika’ genoemd en karakteristiek zijn de imposante 
(stads)paleizen, brede boulevards en grote pleinen. Het is leuk om de stad op de fiets met gids te verkennen.  
De stad bestaat uit verschillende wijken met ieder een eigen karakter. Boca, San Telmo, La Recoleta en 
Palermo zijn de meest bezienswaardige stadsdelen. Er zijn bovendien interessante musea te vinden, 
uitstekende restaurants en prachtige winkels.  
 
Dag 4: Buenos Aires – Salta 
Vliegreis naar Salta gelegen op 1.187m, aan de voet van twee bergen in een prachtige natuurlijke omgeving. 
De Spaanse architectuur van de stad is de mooiste van het land met koloniale huizen, monumenten en 
straatjes. Overnachting een koloniaal herenhuis in Salta.  
 
Dag 5 en 6: Salta - Cafayate 
In de ochtend per huurauto in zuidelijke richting naar Cafayate naar het fraaie Cafayate Wine resort. 
Cafayate ligt op 1.660m en is zeer bekend om zijn beroemde Torrontes wijnproductie. Het stadje zelf heeft 
een unieke architectuur en een mooie kathedraal, evenals een bloemrijk plein en vele wijnmusea. 
 
Dag 7: Cafayate – Cachi 
Per huurauto via Molinos naar Cachi, het  magische dorpje aan de voet van de Nevado Heuvel op 2.280 
meter boven zeeniveau. Met witte koloniale huizen, nauwe stenen straatjes en indrukwekkende 
monumenten. Liefhebbers van moderne kunst kunnen terecht in het James Turrell Museum in Colomé.  
 
Dag 8: Cachi - Salta 
In de loop van de dag terugkeer naar Salta, voor een overnachting in Legado Mitico Salta alvorens de 
volgende dag verder in noordelijke richting te reizen.  
 
Dag 9: Salta - Purmamarca 
Per huurauto via een spectaculaire bergroute naar het dorpje Purmamarca, gelegen in de beroemde 
natuurgebied Quabrada de Humahuaca met een diepe kloof en een prachtig uitzicht op de heuvels 
met zeven kleuren. 

DAG- TOT –DAG REISSCHEMA 

 



 
Dag 10: Purmamarca 
In de omgeving van Pumamarca liggen de interessante plaatsen waar de indianencultuur nog zichtbaar 
aanwezig is. Zoals het indianenstadje Tilcara (2.465m) met lage adobe huizen en steile straten en het 
pittoreske Humahuaca.  
 
Dag 11: Purmamarca - Salta – Iguazú 
Terugkeer naar Salta om daar de huurauto in te leveren en vliegreis naar Iguazú staat bekend om de 
indrukwekkende watervallen die zich bevinden op de grens van Brazilië en Argentinië. 
 
Dag 12: Iguazú 
Vandaag bezoek met een professionele gids aan de Argentijnse kant van de watervallen, te midden van 
een 2.000 ha grote natuurreservaat. 
 
Dag 13: Iguazú – Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro, de zinderende metropool en een van de mooiste steden ter wereld. Overnachting op de 
beste locatie, bij het Ipanema strand. 
 
Dag 14: Rio de Janeiro  
De stad ligt tussen de zee en de bergen, verspreid over een 24 kilometer lange strook land. In downtown Rio 
staan koloniale gebouwen naast moderne wolkenkrabbers en het Santa Teresa district is de historische 
stadswijk met de meest bezienswaardigheden. Met de kabelbaan naar Sugar Loaf is een leuk uitstapje. Hier 
bevindt zich de beroemde berg met een spectaculair uitzichten over de stad. Hét symbool van de stad is het 
enorme Christusbeeld op de Corvocado-berg, de Cristo Redentor .  
 
Dag 15: transfer naar Buzios 
Transfer van ca. 3 uur naar Buzios, ten noordoosten van Rio de Janeiro aan de Costa do Sol. Overnachting in 
een sfeervol hotel aan de kust.  
 
Dag 16,17 en 18: Buzios 
Vroeger was Buzios een typisch rustig vissersdorpje aan de prachtige kust tot het in de jaren `60 door 
Brigitte Bardot ontdekt werd. De badplaats is uitgegroeid tot trendy bestemming voor strandliefhebbers 
met talloze watersportmogelijkheden. Vanwege haar terrasjes, extravagante cafe’s en exclusieve 
restaurants wordt Buzios ook wel het Saint Tropez  van Brazilië genoemd.  
 
Dag 19: Vertrek uit Rio de Janeiro  
Transfer naar het vliegveld van Rio de Janeiro  voor de terugvlucht naar Nederland of verlenging aan  één 
van de andere prachtige stranden die Brazilië te bieden heeft.  
 
 
 
 


