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GROTE RONDREIS ARGENTINIE 
16 daagse reis 

 

 

De tango’s in de overweldigende stad Buenos Aires, de Iguazu Falls, het krioelende Punta 
Tombo met zijn Magellaanse pinguïns, de rijke historische steden, de gletsjers van Los 
Glaciares National Park, de zeezoogdieren en de vogelkolonies van Valdes Peninsula, 
Patagonië, het doolhof van aarde, water, ijs, kanalen, baaien en inhammen van Tierra del Fuego 
en de heerlijke asado op een authentieke estancia, … 
Kies voor ARGENTINIE, als je de reis van je leven wil maken! 

 
Dag 1 

Onthaal aan de luchthaven van Buenos Aires en transfer naar het hotel. Halve dag bezoek aan Buenos Aires: 
Quatro Balcones’. “The four balconies of Buenos Aires..”. Een sympathieke professor in de filosofie en de 
letterkunde, of een collega, legt de geschiedenis, de  ontrasten, de contradicties en de bijzondere psychologie 
van de Argentijnen uit en dit tijdens het 3 uur durende bezoek aan 4 parken en squares van Buenos Aires: 
Lezama Park, Plaza de Mayo, Plaza San Martin en Recoleta. Deze rondleiding zal een antwoord geven op de 
vraag: “Hoe komt het dat Argentinië met zijn talrijke natuurlijke en menselijke mogelijkheden, niet zo ontwikkeld is 
als bijvoorbeeld Canada of Australië?”. 
Diner. Overnachting hotel Mansion Dandi Royal. Dit hotel biedt allerlei extra's aan: een welkom met live music, 
ontbijt, lunch, diner en tango show, bezoek aan Milonga en een tangoles. 
 
Dag 2 

Volle dag ‘De wereld van de Tango’, met tango les. Een fantastische dag waar we zelf een bezoek brengen aan 
een schoenwinkel, enkel met schoenen voor de tangodansers! We eindigen de dag met een diner en een 
tangoshow. 
Overnachting. 
 
Dag 3 

Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar Trelew. Onthaal en bezoek aan Punta Tombo.  
Punta Tombo, de belangrijkste broedkolonie ter wereld van de Magellaanse pinguïn. Punta Tombo is de woonst 
van ongeveer 3 à 4 miljoen pinguïns, die er elk jaar van september tot april logeren. Niet alleen de pinguïns 
komen hier hun jongen ter wereld brengen, maar ook honderdduizenden vogels maken hier elke lente hun nestje. 
U bewandelt paden die diep tot in deze kolonie dringen en kan zo deze prachtige vogels van heel dichtbij 
observeren. Na deze ontdekkingstocht, stopt u bij de Welsh nederzetting van Gaiman, waarvan de architectuur 
en enkele tradities getuigen van de dromen van de Welsh emigranten uit de 19de eeuw. Een klein "Welsh land", 
aan de andere kant van de wereld. 
Overnachting hotel Bahia Nueva. (picknick-diner) 
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Dag 4 :  

Volle dag excursie op Valdes Peninsula. Peninsula Valdes: een ware droom. Een van de weinige plaatsen in 
Zuid-Amerika waar u zoveel unieke fauna en flora terugvindt en dit temidden van een prachtige omgeving. 
Zeeolifanten en talrijke luidruchtige vogels die het spektakel verzorgen, zijn de voornaamste bewoners. Van 
augustus tot en met november komen walvissen regelmatig een kijkje nemen. 
Er kan een optionele bootexcursie ingelast worden, om de walvissen te observeren.  
Overnachting. (lunch-diner) 
 
Dag 5 

Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar Ushuaia. Ushuaia is de meest zuidelijk gelegen stad, gelegen in 
Vuurland of Tierra del Fuego. De straat van Magellaan scheidt Vuurland van het Amerikaans continent. In feite is 
is het geen eiland maar een archipel: een doolhof van aarde, water, ijs, kanalen, baaien, inhammen...Alles samen 
is het niet groter dan Ierland. Van uitgestrekte vlakten, besneeuwde bergachtige streken tot woud en sub-
antarctisch gebied. De regio dankt haar naam aan de indiaanse kampvuren die Ferdinand Magellaan zag op zijn 
ontdekkingsreis. Oorspronkelijk doopte hij het Tierra del Humo (rook). Maar zijn koning achtte rook zonder vuur 
onmogelijk en het werd Tierra del FUEGO. 
Onthaal aan de luchthaven en transfer naar het hotel. 
Overnachting Los Acebos. (diner) 
 

   
 
Dag 6 

Volle dag besteed aan het ontdekken van het "Tierra del Fuego" National Park, met boottocht.  
Tierra del Fuego: Het Tierra del Fuego of Vuurland is het meest zuidelijk gelegen eiland van Zuid-Amerika. 
Het westelijke deel behoort tot Chili. Vooral het zuidelijke deel, waar dus ook Ushuaia ligt, is een bezoekje waard. 
Een bezoek kan betekenen: rustig kuieren langs de oevers van het Beaglekanaal en het bewonderen van de vele 
vogelsoorten, maar ook skiliefhebbers komen hier aan hun trekken. Het woud langsheen de kust herbergt  
parkieten, condors en de Magellaanse specht, de grootste in Zuid-Amerika. De groei van bloemen, waaronder 
sommigen van miniformaat, maken het geheel af. 
Overnachting. (lunch-diner) 
 
Dag 7 

Volle dag bezoek aan de Haberton Ranch en aan de pinguïns. Deze tocht is een perfecte introductie van 
Vuurland, zijn geschiedenis en tradities. Vertrek naar Puerto Almanza, een klein vissersdorpje. Vandaar 
wandeling naar de estancia Haberton. U gaat aan boord van een zodiac (15 personen-niet privaat) naar het 
Gable Eiland (het grootste in het Beagle kanaal). Wandeltocht op het eiland en bezoek aan de pinguïns van het 
Martillo Eiland. Terugkeer naar de estancia voor de thee. 
Overnachting. (lunch-diner) 
 
Dag 8 

Volle dag off-road excursie. Vertrek in 4 x 4 langsheen de Garibaldipas, vanwaar u een prachtig zicht hebt op de 
meren Escondido en Fagnano. Barbecue lunch in het woud. In de namiddag wandeling in de natuur. Een stop 
voor koffie in de charmante Petrel lodge. Terugkeer naar het hotel.  
Overnachting. (lunch-diner) 
 

   
 
Dag 9 

Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar El Calafate. Onthaal en transfer naar het hotel.  
Overnachting hotel Shehuen. (diner) 
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Dag 10 

Volle dag excursie naar het Los Glaciares National Park en de Perito Moreno gletsjer. Perito Moreno: is een 
gletsjer, een ijsmuur met een hoogte van 50m en een lengte van 5.000m, gelegen aan de oevers van het Lago 
Argentino. Deze ijskap werd ontdekt in 1877 door de geoloog Francisco Perito Moreno. De gletsjer is een zeer 
merkwaardig natuurfenomeen dat zich dagelijks 1,5m verplaatst. Hij wordt beschouwd als één van de meest 
actieve 'vooruitschuivende' gletsjers ter wereld en door de UNESCO uitgeroepen tot patrimonium van de 
mensheid. 
U maakt ook een korte trekking op de gletsjer. Vertrek naar het Los Glaciares National Park, in het subantarctisch 
continent, de 'derde pool', met een oppervlakte van meer dan 60.000km². Zodiacoversteek van het Argentino 
meer. Trektocht op de gletsjer (schoenovertrekken liggen klaar). Terugkeer per zodiac. Een onvergetelijke 
belevenis. 
Overnachting. (picknick-diner) 
 
Dag 11 

Volle dag Upsala Explorer. Transfer naar Puerta Banderas in de vroege morgen.Boot naar Estancia Cristina 
omstreeks 07:45. Ontbijt aan boord. Zeiltocht langsheen de ijsbergen met adembenemend zicht op de Upsala 
gletsjer. 
Aankomst aan de haven van Estancia Cristina. Lunch en terugkeer omstreeks 17:45 uur per boot naar El 
Calafate. Aankomst in Puerta Banderas (19:45) en transfer naar uw hotel. 
Overnachting. (lunch-diner) 
 
Dag 12 

Volle dag bezoek aan het Roca meer en de estancia Nibeko Aike.  
Het Roca Meer: De streek van het Roca meer, is één van de meest merkwaardige plaatsen van El Calafate. Wij 
stellen een volledige dag bezoek voor aan deze maagdelijke omgeving. In de Estancia Nibepo Aike wordt ons 
een heerlijke barbecue van schaapvlees aangeboden. Deze estancia opent zijn deuren voor alle bezoekers ter 
wereld, een stukje geschiedenis! 
Overnachting.(lunch-diner) 
 
Dag 13 

Transfer naar de luchthaven van El Calafate voor de vlucht naar Buenos Aires. Onthaal en transfer naar het hotel. 
Overnachting hotel Elevage. (diner) 
 
Dag 14 

Volle dag bezoek aan het land van de gaucho’s, de pampas, estancia San Antonio de Areco. Lunch in de stancia 
El Ombu. Een Pampa Ranch: Op slechts enkele kilometers van de woelige stad van Buenos Aires, strekken zich 
de Pampas uit, een streek waar men op adem kan komen. De Estancias, verfijnde, rijke woningen te midden van 
uitgestrekte weelderige gebieden, zijn een bron van rust. Tijdens een uitstap te paard gebeurt het vaak dat 
poema’s, vossen of wilde paarden uw pad kruisen. De volle dag wordt besteed aan een bezoek aan een 
authentieke “estancia”. U maakt er kennis met de gaucho’s en komt alles te weten over het dagelijkse reilen en 
zeilen op een ranch. U zal er kunnen proeven van de regionale keuken en in het bijzonder van de “asado”. 
Overnachting. (lunch-diner) 
 
Dag 15 

Vrij voor shopping tot transfer naar de luchthaven van Buenos Aires. 
 
Dag 16 

Aankomst in België. 
 

 
 
U kan dit programma nog VERLENGEN met een 4-daags bezoek aan de overweldigende 
Iguazu-watervallen. Prijs op aanvraag. 
 
.  
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