
        

16 daagse rondreis Argentinië en Chili met Patagonië van 

22 november tot 9 december 2020 

          

 

 

 

 

 

 

          Samenkomst aan de luchthaven Zaventem op zondag 22 november om 15 uur. 

Dag 01: Buenos Aires, aankomst en stadstour 

                  

  Privétransfer van de internationale luchthaven naar het hotel. 
- Op een afgesproken tijdstip, 4 uur privérondleiding door de stad rond Buenos Aires, met een bezoek aan de belangrijkste 
hoogtepunten van de Argentijnse hoofdstad, zoals Plaza de Mayo (Pink House), Congreso, San Telmo, La Boca, Av. de Mayo, 
Café Tortoni, Puerto Madero, Av. 9 de Julio, de Obelisk, langs Colon Theatre, het kerkhof van Recoleta, Recoleta, Floralis 
Generica, Palermo, enz.  Je wordt opgehaald en teruggebracht naar je favoriete plaats in de stad.  

- Accommodatie in het hotel Loi Suites Esmeralda in tweepersoonskamers, inclusief ontbijt. 



Dag 02 - Buenos Aires - Trelew - Puerto Madryn 

     

- Privétransfer naar de luchthaven. 

- Vlucht van Buenos Aires naar Trelew. 

- Gedeelde transfer van de luchthaven in Trelew naar uw hotel in Puerto Madryn. 

- Accommodatie in het hotel La Posada in Puerto Madryn, in tweepersoonskamers, inclusief ontbijt. 

             

     

 

Dag 03 - Peninsula Valdés: Penguins & Whale Watching - Puerto Pirámides 

       

 - We vertrekken 's morgens vroeg naar het Wildlife Reserve Peninsula Valdes, UNESCO Werelderfgoed sinds 1999. Na een uur 
rijden komen we aan in Puerto Piramides waar we deelnemen aan een boottocht naar Southern Right Whales. We zullen ze van 
heel dichtbij kunnen zien en nat gespat worden door het water en kunnen genieten van hun schoonheid. Vervolgens vervolgen 
we onze reis naar Estancia San Lorenzo, een traditionele schapenboerderij, waar we voor de lunch een spectaculaire 
lamsbarbecue kunnen proeven. Na de lunch wandelen we tussen de pinguïns in een prachtige Magellanic-pinguïnkolonie met 
ongeveer 500.000 pinguïns op 7 km van het hoofdgebouw. Onze volgende stop is het natuurreservaat Punta Norte, we kunnen 
zuidelijke zeeolifanten (Mirounga leonina), zuidelijke zeeleeuwen (Otaria flavescens) en uiteindelijk orka’s zien. Uiteindelijk 
vertrekken we naar Punta Cantor om Caleta Valdes te observeren, een grote inham die zich uitstrekt langs de Atlantische kust 
van het schiereiland. Op de terugweg komen we langs het interpretatiecentrum. Onderweg kunnen we wilde nandoes 
(struisvogels), tiname, guanacos, vossen, cavies, stormvogels en gordeldieren tegenkomen. Keer terug naar Puerto Madryn. 

 - Gedeelde excursie, meestal in een busje tot 19 personen. 

- Tourboot om de walvissen te zien is inbegrepen (maximaal 50 personen). 

- Toegangsprijs voor het schiereiland is inbegrepen. 

- Toegangsprijs voor de Estancia San Lorenzo (met de bijbehorende excursie) is inbegrepen. 

- Accommodatie in het hotel La Posada in Puerto Madryn, in tweepersoonskamers, inclusief ontbijt. 

 

                              



Dag 04 - Puerto Madryn – Ushuaia (Vuurland) 

       

- Gedeelde transfer van uw hotel naar de luchthaven in Trelew. 

- Vlucht van Trelew naar Ushuaia. 

- Gedeelde transfer van Ushuaia Airport naar uw hotel. 

- Accommodatie in het hotel MIL810 in Ushuaia, in tweepersoonskamers, inclusief ontbijt. 

 

Dag 05 - Nationaal park Tierra del Fuego & Beagle Channel 

       

- 's Ochtends, halve dag gedeelde excursie naar het Tierra del Fuego National Park, in een 4x4 landrover voor een kleine groep 
van maximum 8 personen. We bezoeken een van de Ushuaias-klassiekers op de best mogelijke manier: in een kleine groep en 
tegen de drukte in. Tijdens de excursie zijn we nauw in contact met de natuur en de rust die deze uitstraalt. We wandelen over 
de belangrijkste paden in het Nationaal Park, die van lage moeilijkheidsgraad zijn. Op een halve dag zouden we genoeg gelopen 
hebben om een speciale en unieke indruk te krijgen van het fuegian ecosysteem. Onze goed opgeleide gidsen geven je al hun 
ervaring en passie voor deze omgeving door en zorgen voor een eenmalige ervaring. De baai van Lapataia, het Roca-meer en de 
baai van Ensenada zijn de zuidelijke plekken waar we u tijdens deze onvergetelijke excursie aan voorstellen. Ophalen en afzetten 
bij het hotel zijn inbegrepen. 

 - Trein van het einde van de wereld ticket enkele reis, is inbegrepen.   

    Toegang tot het park is niet inbegrepen: USD 15. 

    

- 's Middags gedeelde navigatie in het Beagle Channel. Het is 3.30 uur varen in een jachtboot (ongeveer 25 personen) 

dat naar de vuurtoren van Les Eclaireurs gaat, langs Lobos- en Pájaros-eilanden en Bridgets-eilanden. De transfer 

naar de haven is niet inbegrepen, maar bevindt zich sowieso in het centrum. Havenbelasting inbegrepen. 

- Accommodatie in het hotel MIL810 in Ushuaia, in tweepersoonskamers, inclusief ontbijt. 



Dag 06 - Meren Fagnano en Escondido - Off road excursie 

               

- Volledige dag gedeelde excursie naar de meren van Fagnano en Escondido, met trektochten in het bos, lunch in een 

schuilplaats midden in het bos, kanoën en 4x4 off-road avontuur. In kleine groepen in Land Rovers. We rijden naar 

het noordelijke deel van het eiland - in onze Land Rover Defender, terwijl we langs National Road N3 rijden. We 

passeren een aantal gerenommeerde skicentra, waaronder de beroemde Cerro Castor. Eenmaal aan de andere kant 

van de Andes Cordillera begint het offroad-avontuur. We zullen de modderigste gebieden oversteken totdat we de 

kust van het adembenemende Fagnano-meer bereiken. Nadat we onze energie hebben opgeladen, gaan we verder 

met het avontuur terwijl we een exclusief stuk bos in trekken. De trekking leidt ons rechtstreeks naar de kust van het 

meer van Escondido, waar we in onze schuilplaats een gastronomische barbecue zullen proeven, gekruid met het 

aangename gezelschap van een rode wijn. Na de lunch zal het water onze zintuigen ontspannen terwijl we in een 

kano over het Escondido-meer peddelen, voordat we met onze deskundige gidsen teruggaan naar de stad Ushuaia. 

Ophalen en afzetten bij uw hotel. 

- Accommodatie in het hotel MIL810 in Ushuaia, in tweepersoonskamers, inclusief ontbijt. 

 

Dag 07 - Ushuaia - El Calafate - El Chalten (Patagonië) 

     

- Gedeelde transfer van uw hotel naar de luchthaven in Ushuaia. 

- Vlucht van Ushuaia naar El Calafate. 

- Gedeelde transfer van El Calafate naar El Chaltén, op 3 uur rijden langs de karakteristieke Ruta 40. U wordt afgezet    

bij het hotel in El Chaltén. 
- El Chaltén is de hoofdstad voor trekking in Argentinië, waar de berg Fitz Roy en Torre zijn. Start vanuit het dorp tientallen 
verschillende paden met verschillende moeilijkheidsgraden. De meest iconische zijn die van "Laguna de los 3" (Fitz Roy) uitzicht 
duurt ongeveer 10 uur - heen en weer vanuit het dorp - met een moeilijke klim van 45 graden steil die ongeveer 1u duurt.        
De andere geweldige wandeling is die naar Lago Torre (Cerro Torre), die minder veeleisend en korter is dan Laguna de los 3 
(ongeveer 8 uur), zonder uitgesproken  steile stukken maar die ook wel wat fitheid vereist. Beide zijn zelfgeleide trektochten 
met gemarkeerde paden, maar als je een privégids wilt, kan deze voor je worden ingehuurd. Er zijn ook veel andere paden zoals 
"Lomas del Pliegue Tumbado" of kortere zoals "Lake Capri '' Chorrillo de Salto '' mirador de los Condores ', enz .; er zijn ook 
andere optionele activiteiten zoals de boottocht naar Lago del Desierto met de korte trektocht naar Glaciar Huemul en andere 
korte tochten, daarna een bezoek aan Glacier Huemul, fietsen, paardrijden, rafting etc. 

- Accommodatie in El Chalten in het hotel El Alamo, in tweepersoonskamers inclusief ontbijt. 

 

 

 



Dag 08 - El Chaltén 

      

- Gratis dag voor optionele activiteiten in El Chaltén. Zelfgeleide (gratis) trektocht voorgesteld voor vandaag: "Laguna 

de los 3". 

De dagtocht naar Laguna de Los Tres wordt door velen als allermooiste getipt. Met een privé gids transfer naar het 

startpunt van de trekking waar je gedurende 2,5 uur een eenvoudig pad volgt door een sprookjesachtig Lenga- en 

Nirre woud, langs de hangende Piedras Blancas gletsjer. Bij een kleine schuilplaats start een steile klim van 400 

meter over een rotsig pad naar het Lago de los Tres en een schitterend omringende maanlandschap aan de voet van 

de iconische Fitz Roy (3405 m). Je daalt af naar Laguna Capri waar je nog een laatste blik werpt op de Fitz Roy. 

Daarna door een schilderachtige vallei waar vaak condors te zien zijn en het uitkijkpunt Rio de las Vueltas terug                 

naar El Chalten. 

Duur wandeling : ongeveer 8 uur (19 km), hoogteverschil ongeveer 700 meter 

- Accommodatie in El Chalten in het hotel El Alamo , in tweepersoonskamers inclusief ontbijt. 

 

Dag 09 - El Chaltén - El Calafate 

     

Vrije dag in Chaltén voor een wandeling naar keuze. De 6 uur durende tocht naar Laguna Torre bij de Cerro Torre of 

de beklimming van de Pliegue Tumbado zijn zeer de moeite. 

- Transfer in de vroege avond naar El Calafate. 

- Accommodatie in El Calafate in hotel Quijote in tweepersoonskamers inclusief ontbijt. 

 

 

Dag 10 - Perito Moreno-gletsjer 

Patagonië in Argentinië is zowat de mooiste plek op aarde. En met niets te vergelijken. En vandaag bezoekt u een 

echt wereldwonder. De azuurblauwe gletsjer Perito Moreno is 60 m hoog en wel 4 km breed en daarom de 

topattractie van het nationale park Los Glaciares. Deze levende gletsjer geeft u een schouwspel van krakende 

ijsschotsen en gerommel van schuivende brokken sneeuw. Een hard geluid is een eeuwige stilte. De Perito 

Morenogletsjer is één van de 48  gletsjers die worden gevoed door het Zuid-Patagonische IJsveld,  ’s Werelds derde 

grootste zoetwaterreserve. Per dag schuift de ijsmassa 1 tot 2 meter verder door de immense druk. 



 

                  

- Volledige dag gedeelde excursie naar Perito Moreno-gletsjer, meestal in een busje voor maximaal 13-19 personen, 

en in enkele gevallen een minibus. De gletsjer is ongeveer 1.30 uur van het centrum, onderweg gaan we de steppe 

over en bewonderen we de landschappen. Vlak voordat we de gletsjer bereiken, gaan we op boottocht "Safari 

Náutico" (INBEGREPEN) van ongeveer 1 uur naar de zuidmuur van de gletsjer. Daarna gaan we naar het pad voor de 

gletsjers, waar je ongeveer 3 uur hebt om zelf te wandelen en te verkennen (de balkons zijn zeer goed gemarkeerd 

en voorzien van faciliteiten, en er is ook een café / restaurant in het park ). Keer terug naar de stad El Calafate. 

Ophalen en afzetten bij uw hotel. 

- toegangsprijs niet inbegrepen, ongeveer USD 18 per persoon. 

- Accommodatie in El Calafate in hotel Quijote in tweepersoonskamers inclusief ontbijt. 

OPTIONEEL: minitrekking op het ijs. Het tarief is nog niet beschikbaar, maar dit seizoen was het ticket ongeveer     

USD 130 per persoon. De volledige excursie is met een ander voertuig en een grotere groep, zeer vergelijkbaar met 

de genoemde, maar met minder tijd op de balkons en 2 uur wandelen op het ijs van de gletsjer. Omvat ook een 

oversteek met de boot naar de andere kant van het meer waar de gletsjertocht begint. Het heeftl eeftijdsgrenzen en 

andere beperkingen, vraag om advies. Dit moet vooraf worden geregeld op het moment van reserveren. Het heeft 

een leeftijdsgrens van 65 jaar oud. Ook kun je kajakken tussen de ijsschotsen. 

 

Dag 11 - Navigatiegletsjers Upsala & Spegazzini met een afdaling 

               

Vandaag een boottocht op het Lago meer. U vaart doorheen de ijsvelden. 

- Volledige dagnavigatie over de noordkant van het Argentino-meer (met afdaling in het deel van Spegazzini), tot aan 

het Upsala-kanaal, waar we een spectaculaire ijsbarrière zullen zien. Vanaf daar hebben we een panoramisch uitzicht 

op de gletsjer Upsala. We zullen ook navigeren op de Spegazzini Chanel, waar we de Glacier Seco kunnen zien, en 

vervolgens de Glacier Spegazzini, de hoogste in het Nationaal Park Los Glaciares. We dalen af in de omgeving van de 

Spegazzini-gletsjer, wandelen langs een bos en hebben een fantastisch uitzicht op de gletsjer. 

- Toegangsprijs niet inbegrepen,% 50 van de kosten van de dag ervoor. 

- Accommodatie in El Calafate in hotel Quijote in tweepersoonskamers inclusief ontbijt. 



Dag 12 - El Calafate - Torres del Paine 

        

 - We gaan naar een van de grootste schatten van Chileens Patagonië: Torres del Paine. We zullen de uitkijkpunten 

van Lago Sarmiento, Laguna Amarga, Cascada Paine (Salto Grande), Lago Nordenskjöld, Mirador Pehoé (boven de 

hostería) en de Cascada Paine-zone (opnieuw) bezoeken, waar je een gemakkelijke autoguided trektocht van 

ongeveer 1 kunt doen: 30 uur terug. We gaan in een 4 × 4 grote comfortabele bus met een kortere rijtijd dan andere 

alternatieven, omdat het (gedeeltelijk) de oude route nummer 40 neemt We zullen de Lake van Gray niet bereiken, 

maar de reis zal nog steeds mooi zijn. Zet je af bij hotel DEL PAINE in het Nationaal Park. 

- Toegangsprijzen zijn niet inbegrepen (ongeveer USD 45 per persoon). Het bevat lunchbox inbegrepen. 

- Accommodatie in Torres del Paine in het hotel Del Paine in tweepersoonskamers inclusief ontbijt. 

 

 

 

Dag 13 - Torres del Paine - El Calafate 

       

Vrije dag voor wandelingen op eigen houtje in het park naar bv. Laguna Azul en Mirador Condor. Het hotel is 

bovendien de perfecte uitvalsbasis voor een dagtocht naar de wereldberoemde granieten torens ‘Base de Las 

Torres’, een tocht van ong. 8 à 9 uur (800 meter hoogteverschil). De wandelpaden zijn goed aangeduid waardoor 

een gids niet absoluut noodzakelijk is. 

 - Gedeelde transfer van Torres del Paine naar El Calafate. Vertrek rond 15.30 uur ongeveer, aankomst in El Calafate 

rond 21.00 uur. Opmerking: we kunnen, tegen extra kosten, een activiteit voor vandaag organiseren, zoals een gids 

huren om andere uithoeken van het park te verkennen, of om een van de volledige dagtochten te maken, zoals die 

naar de "Base of the Towers" ( 8 uur). In dat scenario nemen we een latere transfert terug naar El Calafate, privé in 

plaats van gedeeld, maar het verschil zal niet exorbitant zijn omdat je 16 mensen bent. Laat het me weten als je wilt 

dat we deze opties verkennen (we kunnen het sowieso later bespreken). 

- Accommodatie in El Calafate in hotel Quijote in tweepersoonskamers inclusief ontbijt. 



 

 

Dag 14 - El Calafate - Buenos Aires 

 - Transfer naar de luchthaven in El Calafate. 

- Transfer naar het hotel in Buenos Aires. 

- Accommodatie in het hotel Loi Suites Esmeralda in tweepersoonskamers, inclusief ontbijt. 

 

Dag 15 - Buenos Aires 

     

OPTIONEEL: halve dag fietstour 

Vrije dag in Buenos Aires om zelf de stad te ontdekken. Geniet van tangodansers op straat of probeer zelf de 

passionele dans in een authentieke milonga. Wandel door één van de vele parken. En smul van de lekkerste steaks in 

een grillrestaurant, een parrilla ; de porties zijn vaak erorm. Er zijn ter plaatse ook drie optionele excursies te boeken 

zoals een excursie naar de Tigre Delta, of een echte gaucho ranch inclusief bbq (asado),, Argentijnse wijn en een rit 

per paard. Er is s’avonds een prachtige tangoshow met diner in La Ventana  (toegangsprijs 60 €). 

- Accommodatie in het hotel Loi Suites Esmeralda in tweepersoonskamers, inclusief ontbijt. 

  

Dag 16 - Vertrek van Buenos Aires naar Brussel, via London 

- Transfer naar de internationale luchthaven. 

Aankomst in Brussel, Zaventem op woensdag 9 december 2020 om 10.50 uur. 

tarieven: 

Prijs per persoon:   3590€   (inbegrepen : hotels met ontbijt, 4 binnenlandse vluchten, excursies, Internationale 

vluchten Brussel – Buenos Aires, transfert). 

 

Betaling voor landarrangement zonder internationale vluchten : 60 % per bankoverschrijving en 40 % cash in USD    

in Buenos Aires bij aankomst. 

       

  



 
Binnenlandse vluchten 
AR1866 - 24NOV - Buenos Aires local airport 17:10 hs / Trelew 19:10                    
AR1864 - 26NOV - Trelew 12:05 hs / Ushuaia  14:15              
AR1871 - 29NOV - Ushuaia 11:20 hs / El Calafate 12:40 hs             
AR1871 - 06DEC   - El Calafate 13:25 / Buenos Aires international airport 16:20 hs  
* De vluchten werden geconsulteerd bij Aerolineas Argentinas, inclusief 8 kg had bagage + 15 kg ingecheckte bagage  

per persoon. Als ze tot 23 kg ingecheckte bagage willen, moeten ze bij elke check-in USD 15 extra betalen. 

 

Internationale vluchten Brussel – Buenos Aires 

Flight Date Origin Destination Departure Arrival Class 

BA 399 Su 22 Nov Brussels London-Heathrow 18:10 18:20   Economy 

BA 245 Su 22 Nov London-Heathrow Buenos Aires EZE 22:10 09:10 (Mo 23 Nov) Economy 

BA 244 Tu 08 Dec Buenos Aires EZE London-Heathrow 14:15 06:35 (We 09 Dec) Economy 

BA 392 We 09 Dec London-Heathrow Brussels 08:35 10:50   Economy 

 

 
      

  

 


