Inspiratiereis
Argentinië & Brazilië
Waar u naar toe gaat, zijn wij geweest …

Sapa Pana Travel is gespecialiseerd in individuele maatwerkreizen. Een reis wordt volledig op uw wensen
afgestemd, u reist individueel en alles hebben we tot in detail voor u verzorgd. Deze reis is slechts een
voorbeeld van wat we kunnen organiseren voor u, of wel we kunnen een reisvoorstel, net zolang
aanpassen tot het geheel naar úw wens is!
Neemt u contact met ons op voor aanvullende informatie:
073 -6106204 of info@sapapanatravel.nl

22 dagen
Deze reis laat u kennis maken met het ongerepte en relatief onontdekte noordwesten van Argentinië. U
begint de reis in de mooie Argentijnse hoofdstad Buenos Aires en daarna reist u door naar Mendoza, het
hart van de meest vooraanstaande Argentijnse wijnregio. Na enkele dagen op een mooie accommodatie
te hebben doorgebracht, reist u naar Salta, een mooie koloniale stad in het noordwesten van het land.
Hier maakt u een prachtige rit met een huurauto door spectaculaire grand canyon-achtige landschappen.
Vervolgens bezoekt u de watervallen van Iguazu op de grens met Brazilië en sluit u de reis af in de
bruisende metropool Rio de Janeiro.
Via de onderstaande link, kunt u al een voorproefje krijgen van Argentinië
http://youtu.be/jF6gH1bBl7k

Dag 1: Amsterdam – Buenos Aires
U vertrekt vandaag met een internationale lijndienstvlucht van naar Buenos Aires. U vliegt in de avond,
dus u komt de volgende ochtend aan.
Dag 2: Buenos Aires
U komt in de ochtend aan in Buenos Aires. Overdag bent u vrij zodat u even bij kunt komen van uw
vlucht en kunt u Buenos Aires op eigen gelegenheid ontdekken. Een aanrader is om op zondag een
bezoek te brengen aan de vlooien en antiekmarkt op Plaza Dorego in San Telmo. „s Avonds wordt u in uw
hotel opgehaald en meegenomen naar Esquina Carlos Gardel voor een hele mooie tango en diner show.
Deze tangoshow staat wereldwijd bekend als één van de beste van Buenos Aires en won al meerdere
prijzen. Onder het genot van een heerlijk diner wordt u hier getrakteerd op uitvoeringen van de beste
tangodansers. Na afloop wordt u naar uw hotel terug gebracht.
(overnachting Legado Mitico: logies, ontbijt en diner)

Dag 3: Buenos Aires
Vandaag wordt u op een speciale manier meegenomen langs de belangrijkste bezienswaardigheden van
de boeiende Argentijnse hoofdstad. U vertrekt per fiets samen met uw privé-gids naar de karakteristieke
volkswijk La Boca met haar gekleurde huizen. Tevens is het de thuishaven van één van de grootste
voetbalclubs ter wereld; de Boca Juniors. U bezoekt het echte stadshart met het Plaza de Mayo en het
presidentiële paleis Casa Rosada. Natuurlijk brengt u ook een bezoek aan de stijlvolle wijk Recoleta, waar
de beroemde begraafplaats Cementerio de Recoleta gelegen is. Op deze begraafplaats vindt u onder
meer het graf van Evita Peron. Daarnaast is deze stadsexcursie niet compleet zonder een kennismaking
met de oude wijk San Telmo, de bakermat van de tango. In de middag gaat u nader kennismaken met
de Argentijnse cultuur en de Argentijnse keuken. „We are, what we eat‟, zoals vele filosofen zeggen.
Alejandro Frango, een bekende gastronoom, geeft u een introductie van het eten en de wijn in
Argentinië. De dag begint met een bezoek aan de Mercado del Progreso, een lokale markt in een niet zo
voor de hand liggende wijk in Buenos Aires. De charmante wijk Caballito laat u kennismaken met de stad
vanuit een niet-toeristisch perspectief. Op de markt krijgt u uitleg over de rijke traditie die het eten heeft
in Argentinië; hoe het gekocht wordt, de verschillende soorten vlees en de dagelijkse producten. Wist u
dat Argentinië het eerste land in de wereld was dat limoen, knoflook en appels produceerde, het tweede
land dat peren produceerde, het vijfde land van de wijn en het tiende land van de kaas? Er wordt vooral
benadrukt dat Argentinië meer te bieden heeft dan beef, tango en blonde politici. Na uw bezoek aan de
lokale markt maakt u een wandeling naar de wijk San Isidro. Hier wordt u een lunch geserveerd in een
bijzonder en knus restaurant. Na afloop wordt u teruggebracht naar uw hotel.
(overnachting Legado Mitico: logies, ontbijt en diner)

Dag 4: Buenos Aires – Mendoza
U wordt in uw hotel opgehaald en naar het binnenlandse vliegveld van Buenos Aires gebracht. Vanaf hier
vertrekt u met een binnenlandse vlucht naar Mendoza aan de voet van de Andes. Mendoza is een
aangename stad met veel mooie oude gebouwen en beroemd om haar wijnteelt. Circa 80% van de
Argentijnse wijnteelt wordt hier geproduceerd. Na aankomst op de luchthaven van Mendoza wordt u
welkom geheten en naar uw accommodatie gebracht. U verblijf in een resort waar u toevallig op gewezen
moet worden, maar waar u daarna nooit meer weg wilt! De architectuur en het landschap zijn hier
geweldig in harmonie; een rustieke elegantie en luxe comfort met de warme uitstraling van het
culturele erfgoed van de Uco vallei.
(overnachting The Vines Resort & Spa: logies en ontbijt)
Dag 5 en dag 6: Mendoza
Deze dagen kunt u genieten van uw verblijf in The Vines Resort & Spa. In 2005 investeerden Pablo
Gimenez Riili en Michael Evens in de Uco vallei in 260 hectare grond. Zij boden 'kleine' lokale
wijnproducenten/-liefhebbers de mogelijkheid hier hun wijn te gaan produceren. Van planten tot oogsten,
het bottelen, de etikettering en het transport, alles onder begeleiding van deskundigen én geadviseerd
door een zeer gerenommeerde Argentijnse wijnmaker Santiago Achaval. The Vines Resort & Spa ligt
temidden van dit landgoed, circa 100km van de stad Mendoza. Hier wordt u door niets anders omgeven
dan een prachtig Andesgebergte , druiven en bodega's. Prachtig! De gastronomie is hier fenomenaal!
Onder de bezielende leiding van de internationaal zeer gerenommeerde Chef Francis Mallman creëert de
chef-kok van het resort, tezamen met zijn keukenbrigade, zeer bijzondere en veelal ook zeer
regionale gerechten voor u. Mocht u toevallig het boek "Seven Fires: Grilling the Argentine Way" van
Francis Mallmann kennen en het spreekt u aan; dit is de plek om kennis te maken met deze technieken
én om de verschillen ook daadwerkelijk zelf te gaan proeven. Uniek! Uiteraard alles onder het genot van
een goede Argentijnse wijn, op het prachtige terras van het restaurant. Een mooie afsluiting van de dag!
(overnachting The Vines Resort & Spa: logies en ontbijt)

Dag 7: Mendoza - Salta
In de ochtend wordt u naar het plaatselijke vliegveld gebracht en daarna vertrekt u met een
binnenlandse vlucht naar Salta in het noordwesten van het land. Na aankomst wordt u welkom geheten
door een plaatselijk medewerker en meegenomen naar uw hotel in het koloniale centrum van de stad.
(overnachting Kkala Boutique Hotel: logies en ontbijt)
Dag 8: Salta
In de ochtend wordt u in uw hotel opgehaald en door een privé-gids meegenomen langs de belangrijkste
bezienswaardigheden van de stad. Salta betekent in Quechua, de taal van de Inca‟s, „erg mooi‟ en de
provincie doet deze naam zeker eer aan. De regio heeft schitterende canyon landschappen met
veelkleurige bergen, maar ook hoogvlakten (punas) met metershoge cactussen. Salta is een mooie
koloniale stad met een aantrekkelijk centraal plein, het Plaza de Armas, waaraan ook een aantal goede
restaurants gevestigd zijn. U brengt onder meer een bezoek aan de kathedraal, de San Francisco kerk en
de San Bernardo berg, van waar u een geweldig uitzicht heeft over de stad. Ook brengt u een bezoek aan
het MAAM museum, dat een tentoonstelling biedt gericht op archeologie in de hoge Andes. In het
gebergte zijn namelijk vele overblijfselen gevonden uit diverse precolumbiaanse culturen. Na afloop
wordt u weer naar uw hotel teruggebracht.
(overnachting Kkala Boutique Hotel: logies en ontbijt)

Dag 9: Salta – Purmamarca
Na het ontbijt wordt er een huurauto cat. U/C Toyota Hilux 4WD (of een vergelijkbaar alternatief) bij uw
hotel afgeleverd. Vervolgens rijdt u in de richting van de stad Jujuy, de meest noordelijke stad, niet ver
van de Boliviaanse grens. Tevens is deze plaats het hart van de meest inheemse streek van het land, het
grootste deel van de bevolking is van Indiaanse afkomst. Hier proeft u de echte authentieke Andes sfeer,
kenmerkend voor Peru, Bolivia en het noorden van Chili. Het einde van deze rit brengt u in de
Humahuaca Vallei, een ravijn dat vanaf de grens met Bolivia naar het zuiden loopt. De Rio Grande heeft
hier tienduizenden jaren geleden de basis gelegd voor dit indrukwekkende landschap. U overnacht in
Purmamarca.
(overnachting La Comarca: logies en ontbijt)

Dag 10: Purmamarca
Vrije dag gepland. Purmamarca ligt op 2200 meter hoogte aan de voet van de „Cerro de Siete Colores‟,
de indrukwekkende berg die daadwerkelijk 7 kleuren heeft. De kleuren in de rotsen ontstaan door
oxidatie van de verschillende mineralen in de bodem: mangaan geeft een paarse kleur, koper geeft
groen, klei zorgt voor een gele kleur en naargelang het ijzergehalte zijn er diverse tinten rood. Het is een
perfecte plek om deze dag te acclimatiseren en te wennen aan de rust en ruimte die het hoge noorden
van Argentinië biedt. Het is ook aan te raden om de Huamahuaca vallei wat verder te verkennen, waarbij
u een stop kunt maken in het plaatsje Huamahuaca.
(overnachting La Comarca: logies en ontbijt)
Dag 11: Purmamarca – Salta
Vanuit Purmamarca kunt u via de Ruta 52 een spectaculaire route volgen naar de Salinas Grande
zoutvlakte. Na aankomst bij de zoutvlakte rijdt u via een onverharde maar goed begaanbare weg (Ruta
40) naar San Antonio de los Cobres, van waaruit u via de Ruta 51 terugrijdt naar Salta. Deze route
brengt u door een spectaculair landschap met weidse panorama‟s uitgestrekte zoutvlakte en
indrukwekkende bergpassen. Anders dan in het begin verblijft u nu net buiten Salta in een mooie
typische Finca, die gelegen is op de met druivenranken bezaaide uitlopers van het noordwestelijke
Andesgebergte. U kunt hier wandelen, voortreffelijk paardrijden en in alle rust genieten van een
traditionele 'parilla' (geroosterd vlees) met een goed glas wijn.
(overnachting Finca Valentina: logies en ontbijt)

Dag 12: Salta – Cafayate
Vandaag reist u naar Cafayate. De route loopt door een spectaculair Grand Canyon-achtig landschap.
Tijdens deze rit ziet u mogelijk guanaco‟s, vossen of condors en gaat u dwars door de bizarre omgeving
van de kloof Quebrada de Cafayate. Laat u verrassen door de schitterende rotsformaties Los Médanos,
Los Castillos en El Fraile! Cafayate is een aantrekkelijk plaatsje. U verblijft in het luxe boutique hotel
Grace Cafayate, in de Calchaquí vallei, ten zuiden van Salta. Het rustig gelegen hotel is onderdeel
van een zogenaamde 'Estancia', 1360 hectare met een spectaculaire natuur, wijnbouw en paardensport.
(overnachting Grace Cafayate: logies en ontbijt)

Dag 13: Cafayate
Geniet van een vrije dag in een heerlijke omgeving. Het droge landschap en de enorme hoeveelheid zon
die hier schijnt, maken dit gebied uitermate geschikt voor wijnteelt.
(overnachting Grace Cafayate: logies en ontbijt)
Dag 14: Cafayate - Salta – Foz do Iguaçu
Nadat u uw huurauto op het vliegveld van Salta heeft ingeleverd, gaat u aan boord van de directe
binnenlandse vlucht naar Puerto Iguazu. Wanneer u in Iguazu aankomt wordt u welkom geheten door
een lokale medewerker en naar uw hotel gebracht. U verblijft in het schitterende Belmond Das Cataratas
hotel. Dit sfeervolle hotel is als enige accommodatie gelegen in het Braziliaanse deel van het nationale
park Foz do Iguaçu met direct uitzicht op de watervallen. Omdat dit hotel in het natuurpark ligt, heeft u
ook de mogelijkheid om de watervallen te bekijken na sluitingstijd als de overige bezoekers weg zijn. De
Iguazu watervallen zijn een schitterend natuurwonder gelegen op de grens tussen Brazilië en Argentinië.
De grootte en schoonheid van deze watervallen gaan het menselijk voorstellingsvermogen vaak te boven.
Over een lengte van 3 kilometer zijn hier 275 afzonderlijke watervallen te vinden, waarmee deze qua
omvang vijf keer groter zijn dan de Niagara Falls op de grens van Canada en de USA. De meest
indrukwekkende waterval in Iguaçu, de 'Keel van de Duivel' is de grootste ter wereld in termen van het
grootste watervolume per seconde.
(overnachting Belmond Das Cataratas: logies en ontbijt)
Dag 15: Foz do Iguaçu
Deze dag wordt u door uw privé-gids meegenomen naar de Braziliaanse zijde. Foz do Iguaçu bestaat uit
ongeveer 275 watervallen en deze zijn het beste in de ochtend te bezoeken omdat de lichtinval op het
water dan op haar mooist is. Wanneer de zon opkomt verschijnen er aan alle kanten regenbogen. Er
loopt een pad tot helemaal onderaan de naar beneden denderende watermassa met diverse mooie
uitkijkpunten. Na afloop wordt u weer naar uw hotel teruggebracht.
(overnachting Belmond Das Cataratas: logies en ontbijt)

Dag 16: Foz do Iguaçu
Vandaag brengt u een bezoek aan de Argentijnse zijde van de watervallen. Wanneer u van boven recht in
de “Garganta del Diablo” (Duivelskeel) kijkt, begrijpt u meteen hoe dit gedeelte aan haar naam gekomen
is. Hier laat de natuur haar ware aard zien. Het is echt een unieke ervaring om zo dicht op deze waterval
te staan. U zult dit overigens wel met een nat pak moeten bekopen, maar in de vorm van de zon zorgt de
natuur ook weer voor een droogpak! Na afloop wordt u weer naar uw hotel aan Braziliaanse zijde
teruggebracht.
(overnachting Belmond Das Cataratas: logies en ontbijt)
Dag 17: Foz do Iguaçu – Rio de Janeiro
Na het ontbijt wordt u naar de luchthaven van Iguaçu gebracht voor een binnenlandse vlucht naar Rio de
Janeiro. Bij aankomst wordt u naar uw accommodatie gebracht. U verblijft in een sfeervolle
accommodatie in de karakteristieke wijk Santa Teresa.
(overnachting Hotel Santa Teresa: logies en ontbijt)
Via onderstaande link kunt u alvast een voorproefje krijgen van Rio de Janeiro (en omgeving):
http://youtu.be/Qm7TDEAmv9Y

Dag 18: Rio de Janeiro
Deze dag wordt u door een privé-gids opgehaald en brengt u een bezoek aan de beroemde Corcovado
met het enorme Christusbeeld, hét symbool van deze bruisende stad. Bij het beeld heeft u een geweldig
uitzicht over de stad. Vervolgens neemt uw gids u mee naar het Samba Drome. Dit is een speciaal voor
het uitbundige Braziliaanse carnaval gebouwd stadion, waar u helemaal op kunt gaan in het spektakel
wat Braziliaans carnaval heet. Hier laten leerlingen van verschillende samba-scholen hun danskunsten
zien. Daarna volgt een bezoek aan de koloniale wijk Santa Teresa met de trams die het straatbeeld
bepalen. Natuurlijk mag een bezoek aan het Maracanã stadion niet ontbreken. Dit stadion werd gebouwd
voor de wereldkampioenschappen voetbal in Brazilië van 1950. Na afloop wordt u teruggebracht naar uw
hotel.
(overnachting Hotel Santa Teresa: logies en ontbijt)

Dag 19 en 20: Rio de Janeiro
Deze dagen kunt u er op uit om deze bruisende metropool op eigen gelegenheid verder te ontdekken. De
Suikerbroodberg, de Corcovado met het immense Christusbeeld of de oude, karakteristieke wijk Santa
Teresa zijn zomaar wat bijzondere bezienswaardigheden die u kunt bekijken. Of het Tijuca woud, een
regenwoud, middenin Rio, dat geldt als het grootste stadspark ter wereld en natuurlijk mag u de
beroemde stranden Copacabana en Ipanema niet missen.
(overnachtingen hotel Santa Teresa: logies en ontbijt)
Dag 21: Rio de Janeiro – Amsterdam
Uw reis zit er bijna op. U wordt naar de luchthaven van Rio de Janeiro gebracht vanwaar u terug zult
vliegen naar Amsterdam. De volgende dag komt u hier aan.
Dag 22: Amsterdam
Aankomst in Amsterdam.
Einde van uw unieke reis!

Prijs: Ca. € 9.966,- p.p.*
* Op basis van 2 samen reizende personen
* Afhankelijk van het moment van boeken, beschikbaarheid van de vluchten en de periode van reizen

Inbegrepen:
•
ALLE internationale vluchten, economy class
•
ALLE binnenlandse vluchten, economy class
•
ALLE 20 hotelovernachtingen, maaltijden zoals vermeld
•
ALLE 06 dagen huurauto (Cat. Toyota Hilux met 4wd of vergelijkbaar alternatief) incl.
basisverzekering
•
ALLE transfers en excursies zoals vermeld
•
reisboek over de bestemming
•
24-uurs back-up van onze kantoren ter plaatse

Niet inbegrepen:
•
aanvullende vertrekbelasting - lokaal te voldoen, Voor binnenlandse vluchten in Argentinië geldt
een tarief van ca. USD $ 8,- p.p. en voor internationale vluchten een tarief van ca. USD $ 18,p.p.
•
publieksheffing Calamiteitenfonds reizen; €2,50 per boeking
•
reserveringskosten €15,- p.p.
•
reis- en annuleringsverzekering
•
per boeking maken wij één factuur op, op naam van de hoofdboeker. Mocht u dit anders wensen,
zijn wij genoodzaakt € 25,- extra administratiekosten per factuur in rekening te brengen.

Waarom met Sapa Pana Travel reizen?
Sapa Pana Travel verzorgt Unieke, luxe, individuele reizen op maat naar Latijns-Amerika en Antarctica.
Ú bepaalt hoe uw reis eruit komt te zien en met alles wordt rekening gehouden met úw wensen.







Persoonlijke ervaring; Waar u naar toe gaat, zijn wij geweest!
Jarenlange expertise (founded 2003) & een sterk netwerk ter plaatse
Optimale prijs/kwaliteitverhouding
U bepaalt hoe úw Unieke Reis eruit zal zien!
Bijzondere, luxe accommodaties met goede service, kleinschalig en gelegen op prachtige locaties
Bij het reserveren van een reis kunnen wij, desgewenst, restaurants aanbevelen of andere
specifieke wensen invullen

UW REIS IS BIJ ONS IN GOEDE HANDEN.
GA OP REIS MET EEN GEVOEL VAN ZEKERHEID!
Sapa Pana Travel is aangesloten bij de ANVR, het SGR en CFR.
Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen
en van de informatie daarover. www.anvr.nl

Deze reis valt onder de garantie van het SGR. De SGR garantie houdt in dat de consument verzekerd is
zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de
overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. www.sgr.nl
Deze reis valt onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument
die deelneemt aan door ons georganiseerde reis: - (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de
reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; - de noodzakelijke meerkosten
vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen indien wij u vervroegd

moeten repatriëren. www.calamiteitenfonds.nl

 Onze reizen hebben de ANVR-reisvoorwaarden:
www.sapapanatravel.nl/voorwaarden
 Denkt u aan uw reis- en/of annuleringsverzekering?
Waarom een annuleringsverzekering ?
Dekking van annuleringskosten tussen het moment van boeken en vertrek. Dekking van alle niet
gebruikte reisdagen, als de reis abrupt moet worden afgebroken.
BELANGRIJK: Heeft u reeds een doorlopende annuleringsverzekering checkt u het maximaal
verzekerde bedrag. Mogelijk dekt dit bedrag niet uw gehele reissom en wilt u dit aanpassen.
Waarom een reisverzekering ?
Repatriëring wordt ook zonder medische noodzaak vergoed. Met de uitbreiding Geneeskundige
kosten worden hoge medische rekeningen in het buitenland 100% vergoed.
BELANGRIJK: Heeft u reeds een doorlopende reisverzekering check of deze ook werelddekking
heeft. Wij raden u aan geneeskundige kosten en ongevallen ook te verzekeren.
Vraag meer informatie bij uw reisspecialist. Wij adviseren u graag.



Connect met onze Social Media; mooie voorbereiding op uw reis!
Op onze Facebook & Twitter pagina‟s plaatsen wij regelmatig wetenswaardigheden over de
bestemmingen, tips, actualiteiten en nieuwtjes. Dit alles om u nog beter te informeren over uw
aanstaande reisbestemming!

Think green!
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu,
mensen, natuur en cultuur, zodat reizen ook in de toekomst mogelijk blijft. Wij voelen
ons hierbij betrokken. Als ANVR reisorganisatie hebben wij een milieuprogramma met
praktische maatregelen. Denk aan het milieu voordat u dit reisvoorstel print 

