Inspiratiereis
Uruguay
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

15 dagen
Uruguay, een klein land, ingesloten tussen de enorme landen Argentinië en Brazilië. Het is heuvelachtig
land van boeren en gaucho’s. U kunt hier prima reizen met het comfort en de vrijheid van een huurauto.
Culinair komt u hier niets te kort want men heeft hier mooie zuivelproducten, goede lokale gerechten en
lekkere wijnen. De kustlijn bestaat uit mooie zandstranden met mooie achterliggende zandduinen. De
agrarische gebieden, in het bijzonder gebieden waar fruit wordt geteeld, zijn gelegen in het zuiden van
Uruguay. Uruguay is een relatief klein land en u zult overal boerderijen tegenkomen, terwijl u met de
auto van plaats naar plaats rijdt. Uw reis start in de hoofdstad Montevideo en hier vandaan rijdt u via het
plaatsje Colonia del Sacramento naar Carmelo, bekend om de Tannat wijn. Via het binnenland naar de
kustlijn van Uruguay, al waar u nog een paar mooie activiteiten staan te wachten. Laat u zich hier
onderdompelen door de prachtige natuur, relaxte momenten aan het strand en blik hier terug op uw
Unieke Reis, alvorens weer terug te reizen naar Nederland.
Dag 1: Amsterdam – Montevideo
Vandaag vliegt u met een intercontinentale vlucht naar Montevideo, waar u de volgende dag aankomt.
Dag 2: Montevideo
U komt vandaag aan in Montevideo. Bij aankomst wordt u door een van onze lokale medewerkers
welkom geheten en naar uw accommodatie begeleid. De rest van de dag is vrij gepland, zodat u even bij
kunt komen van uw vlucht. Montevideo ligt net iets zuidelijker dan Buenos Aires en is daarmee de
zuidelijkst gelegen hoofdstad op het Amerikaanse continent. Montevideo is het economische centrum van
het land. De stad ligt aan een baai, een natuurlijk gevormde haven, en op de hoofdroute van
wegtransport van Buenos Aires naar Porto Alegre in Brazilië. De levensstandaard in de stad is hoog.
Montevideo is de stad met de hoogste levensstandaard van Latijns-Amerika. Ook behoort deze hoofdstad
van Uruguay tot de 30 veiligste steden van de wereld én in deze zelfde lijst is Montevideo de op één na
veiligste hoofdstad van de wereld. De stad ademt dezelfde sfeer uit als grote buur Buenos Aires, maar is
rustiger en kleiner. Slenter door de straten van het historische centrum of wandel langs de boulevard.
(overnachting: Alma Historica Boutique Hotel - logies & ontbijt)

Dag 3: Montevideo – Colonia (ca. 195 km / ca. 2,5 uur rijden)
Vandaag ontvangt u uw huurauto en rijdt u op eigen gelegenheid naar het mooie koloniale plaatsje
Colonia del Sacramento. Het bijzondere van Colonia is dat het centrum bestaat uit Spaans koloniale én
Portugees koloniale architectuur. Even buiten Colonia hebben we de overnachtingen voor u geregeld bij
Posada La Casa de los Limoneros. Desgewenst kunt u ook in het historische deel van Colonia verblijven,
in het Charco hotel, en dus zo vanuit uw hotel het stadje inlopen. Charco is een luxer hotel met uitzicht
op de rivier.
(overnachting: Posada La Casa de los Limoneros - logies & ontbijt)

Dag4: Colonia
Vandaag een dag om wat rond te slenteren in het stadje, te genieten van de faciliteiten van uw
accommodatie of om er met uw auto op uit te trekken om de omgeving te verkennen.
(overnachting: Posada La Casa de los Limoneros – logies & ontbijt)

Dag 5: Colonia – Carmelo (ca. 90 km / ca. 1 uur rijden)
Deze dag rijdt u naar Carmelo. Hier verblijft u in een prachtige authentieke locatie. De finca is uit 1909,
en dat ziet u in de stijl van het gebouw. Tot 1970 was dit eigendom van de Narbona familie uit Italië. De
finca heeft slecht 5 kamers en men laat u hier graag een authentieke beleving ervaren. Bij Finca Narbona
vindt u een Relais & Chauteau restaurant. Tip: proef de yoghurt dat hier geproduceerd wordt. U kunt
gebruik maken van het privéstrand bij Puerto Camacho (ca. 4 km van de estancia). Hier kunt u genieten
van een mooie zonsondergang. Het restaurant ‘Basta Pedro’ in Puerto Camacho serveert typische
Uruguayaanse gerechten, zoals de Uruguayaanse geit, maar ook zijn de heerlijke steenoven pizza’s niet
te versmaden.
(overnachting: Finca Narbona – logies & ontbijt)

Dag 6: Carmelo
Geniet van uw verblijf in de stad Carmelo. Deze stad heeft een rijk cultureel aanbod en een steeds
groeiende wijnstreek. Het moment dat u voet zet in dit schilderachtige stadje, voelt u de rust en
authenticiteit die er heerst. Hier kunt u echt ontsnappen uit het dagelijkste leven. Één van de meest
populaire attracties in deze regio is paardrijden door de bossen, terwijl u geniet van de ongerepte
schoonheid van het platteland. Er zijn nog meer activiteiten mogelijk zoals, kanoën en het volgen van
polo lessen. Daarnaast is Carmelo is een van de meest vooraanstaande wijnregio’s van het land en doet
haar best om met Argentinië en Chili te concurreren. De lokaal geproduceerde Tannat, welke gemaakt is
van een rode druif uit het zuidwesten van Frankrijk geldt als dé wijn uit Uruguay. De Tannat komt
oorspronkelijk uit een wijngebied vlak onder het Franse plaatsje Bordeaux. In de 19de eeuw is de Tannat
naar verschillende plaatsten in de wereld verhuisd. De eerste bestemming was Uruguay, waar de Tannat
nu inmiddels is uitgeroeid tot een soort nationale druif. De Tannats uit Uruguay zijn van nature wat
zachter en eleganter dan die uit Frankrijk.
(overnachting: Finca Narbona – logies & ontbijt)

Dag 7: Carmelo – Durazno (ca. 215 km / ca. 3 uur rijden)
Na het ontbijt vervolgt u uw reis en rijdt u richting centraal Uruguay, naar de omgeving van Durazno. De
naam Durzano komt van het Spaanse woord voor perzik. In deze regio worden veel perziken verbouwd.
Deze regio geldt als één van de belangrijkste agrarische gebieden van Uruguay. Geniet hier van de rust
in een mooie landelijke omgeving.
(overnachting: Hotel Santa Cristina – logies & ontbijt)

Dag 8: Durazno – Mariscala (ca. 250-300 km / ca. 3,5 – 4 uur rijden)
Vandaag staat er wederom een mooie route door het binnenland op het programma. Er zijn meerdere
routes mogelijk, maar wanneer u er voor kiest om via Minas van Durazno naar Mariscala te rijden, dan
kunt u onderweg een bezoek brengen aan Cerro Arequita. Cerro Arequita ligt in een prachtige omgeving
van heuvels, bergen en rivieren.
(overnachting: Posada El Balcon del Abra – volpension (excl. drankjes))

Dag 9: Mariscala
Extra dagje in Mariscala. De accommodatie waar u verblijft is gelegen in een heuvelachtig gebied, op een
paar minuten rijden van de stad Mariscala. Het charmante en comfortabele Posada El Balcon del Albra
heeft slechts 8 kamers. U kunt hier mooie wandelingen te voet of te paard maken waarbij u het echte
platteland gevoel van Uruguay ervaart.
(overnachting: Posada El Balcon del Abra – volpension (excl. drankjes))

Dag 10: Mariscala – Rocha (ca. 150 km / ca. 2,5 uur rijden)
U rijdt vandaag weer meer naar de kust van Uruguay. U gaat twee nachten verblijven op een prachtige
Estancia nabij het Castillos meer en de kustplaats Cabo Polonio. Guardia del Monte is een nog volop in
bedrijf zijnde Estancia.
(overnachting: Estancia Guardia del Monte – volpension (excl. drankjes))

Dag 11: Rocha
Vandaag een dag welke u kunt invullen zoals u dit wenst. Op de Estancia kunt u desgewenst een bijdrage
leveren aan de traditionele agrarische activiteiten en of toezien hoe de gaucho’s hun werk doen. Ook de
omgeving is prachtig om te gaan ontdekken. U kunt hier wandelen, vissen, kano varen op de lagune
en/of paardrijden. Deze omgeving staat ook bekend om de vele vogels welke hier te spotten zijn. U zult
zich hier niet vervelen. Geniet!
(overnachting: Estancia Guardia del Monte – volpension (excl. drankjes))

Dag 12: Rocha – Punta del Este (ca. 140 km / 2 uur rijden)
De laatste twee dagen van uw reis verblijft u op een prachtige ‘private wine estate’ . Te midden van de
wijngaarden zal het u aan niets ontbreken. Geniet van de faciliteiten van het hotel óf ga naar La Barra,
Punta del Este, het strand, de boulevard en of bezoek het, een klein half uurtje verderop gelegen,
plaatsje José Ignacio.
(overnachting: Posada Aguaverde – logies & ontbijt)

Dag 13: Punta del Este
Een heerlijke vrije dag, nog even doen waar u zin in heeft, morgen komt uw unieke reis helaas ten einde.
(overnachting: Posada Aguaverde - logies & ontbijt)

Dag 14: Punta del Este – Montevideo – Amsterdam
U rijdt op eigen gelegenheid naar de luchthaven van Montevideo voor uw intercontinentale vlucht naar
Amsterdam.
Dag 15: aankomst Amsterdam
U komt vandaag aan in Amsterdam. Het einde van uw Unieke Reis!
Prijs: Ca. € 4.609,- 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 13 hotelovernachtingen, maaltijden zoals vermeld
 ALLE 11 dagen huurauto (Cat. Hyndai Accent II of vergelijkbaar alternatief) incl. basisverzekering
 ALLE transfers en excursies zoals vermeld
 mooi reisboek of reisgids
 24-uurs back-up van onze kantoren ter plaatse
Niet inbegrepen:
 aanvullende vertrekbelasting - lokaal te voldoen
 publieksheffing Calamiteitenfonds reizen; €2,50 per boeking
 reserveringskosten €15,- p.p.
 reis- en annuleringsverzekering
 per boeking maken wij één factuur, op naam van de hoofdboeker. Mocht u dit anders wensen,
dan 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 accommodaties, met goede service en gelegen op unieke locaties
Bij het reserveren van een reis kunnen wij, desgewenst, restaurants aanbevelen of andere
persoonlijke 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 

