Inspiratiereis
Latin-America meets Aruba
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
Uw Unieke Reis begint in het Parijs van het zuidelijk halfrond, Buenos Aires. Van de kleurrijke en stijlvolle
wijken van Buenos Aires vliegt u naar Salta, in het noordwesten van Argentinië. Het Noordwesten van
Argentinië is de meest authentieke regio van het land. Vanuit Salta gaat u over land naar Cafayate, waar
u verblijft in een luxe boutique hotel in de Calchaquí vallei. Nabij dit hotel ligt een prachtige 18-holes
golfbaan, één van de meest prestigieuze golfbanen van Argentinië. Vervolgens vliegt u naar de
wijnregio Mendoza, aan de voet van de Andes. Hier wordt maar liefst 80% van de Argentijnse wijnen
geproduceerd. Na verrukkelijke ‘Wine & Dine’ geneugten vliegt u naar de Chileense hoofdstad Santiago
om vanuit daar de andere dag verder te reizen naar Aruba. U sluit uw reis af op ‘One happy island’, waar
u kunt genieten van prachtige stranden, maar ook geweldig kunt golfen!
Dag 1: Amsterdam – Buenos Aires
Deze dag vertrekt u met uw intercontinentale vlucht naar Buenos Aires.
Dag 2: Buenos Aires
U komt vandaag aan in Buenos Aires, waar u welkom wordt geheten door een van onze medewerkers die
u naar uw hotel zullen begeleiden. De rest van de dag is vrij gepland. De plaatselijke kookkunst steunt op
biefstuk en de asado, het traditionele Argentijnse braadvlees. De Argentijnen eten dit meerdere keren
per week, en er zijn talloze soorten bife zoals de bife de costilla (welke aan de Noord-Amerikaanse Tbone steak doet denken) en de bife de chorizo (een soort ribstuk). Het aanbod aan worsten is groot, met
bijvoorbeeld de chorizo (kleiner en niet zo kruidig als zijn Spaanse evenknie), de bloedworst morcilla en
de salchicha — een lang, dun worstje. Empanadas zijn gevulde pasteitjes met rundvlees, kip of kaas, die
gebakken of gebraden worden. Tijdens het eten wordt vaak Argentijnse wijn geschonken. De
internationale restaurants in Buenos Aires hebben een goede reputatie, hoewel een Franse spijskaart niet
noodzakelijk een authentieke Franse cuisine betekent — er is bijna altijd een beetje Argentijnse variatie.
De immigranten hebben hun eigen kookkunst — eveneens met een sterk Argentijnse invloed — hier
bewaard. Naast de kost die in Italiaanse, Chinese, Spaanse, Duitse en Russische restaurants opgediend
wordt, is er een verscheidenheid aan specialiteiten vanuit alle delen van de wereld. Argentijnen eten,
vergeleken met West-Europa erg laat, tegen middernacht zijn restaurants nog steeds vol met veel
bezoekers.
(overnachting: Legado Mítico Buenos Aires – logies & ontbijt)

Dag 3: Buenos Aires
Bezoek vandaag de hoogtepunten van de verschillende wijken zoals de prachtige parken in de wijk
Palermo, de stijlvolle wijk Recoleta, waar het heerlijk winkelen is en waar ook het graf van Evita Peron
gelegen is. Het kerkhof is sinds de inwijding in 1882 een soort kleine weergave van Buenos Aires en haar
verschillende bouwstijlen. Ook de karakteristieke wijk San Telmo, de bakermat van de tango en uiteraard
de volkswijk La Boca met haar kleurrijke huizen zijn zeker de moeite waard! Vanaf de heuvel van de
Plaza San Martín kan men van het uitzicht over de wijk Retiro genieten. De Avenida 9 de Julio is sinds
1936 de breedste straat ter wereld — de stoepen liggen bijna 140 meter uit elkaar. Talloze oude
gebouwen zijn in de jaren '30 afgebroken om deze avenida te bouwen — behalve de statige Franse
ambassade die op de hoek van de 9 de Julio en Alvearstraat overgebleven is. Het Plaza de Mayo draagt
zijn naam ter ere van de stichters van de Argentijnse Republiek. Hier op dit plein met palmen, tuinen,
een centraal standbeeld en historische gebouwen uit het koloniale tijdperk rondom waant u zich in een
andere tijd. Hier vinden alle belangrijke betogingen plaats. Het Casa Rosada, gelegen aan het Plaza de
Mayo, wordt door een eregarde bewaakt. Het Teatro Colón met zijn Europese bouwstijl is een van de
bekendste bakens van de stad en het symbool van haar culturele leven. De wereldwijd bekende instelling
heeft goede akoestische eigenschappen. Het hoofdauditorium, zes verdiepingen hoog, biedt zitplaatsen
voor meer dan 3500 bezoekers. Geniet van deze prachtige stad!
(overnachting: Legado Mítico Buenos Aires – logies & ontbijt)

Dag 4: Buenos Aires – Salta
U wordt vandaag naar de luchthaven van Buenos Aires gebracht vanwaar u met een binnenlandse vlucht
naar Salta vliegt. Bij aankomst in Salta wordt u door een van lokale medewerkers ontvangen en naar uw
hotel gebracht. 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 kunt een bezoek brengen aan de belangrijkste bezienswaardigheden van Salta, zoals de
kathedraal, de San Francisco kerk en de San Bernardo berg, van waar u een geweldig uitzicht heeft over
de stad.
(overnachting: Legato Mítico Salta – logies & ontbijt)

Dag 5: Salta – Cafayate
In de ochtend wordt uw huurauto voor de komende dagen bij uw hotel geleverd. Eenmaal in het bezit
van uw huurauto rijdt u op eigen gelegenheid naar Cafayate. Cafayate is een klein gezellig stadje
omringd door mooie bergen, wijnvelden en bodega's. Er hangt een ontspannen en gemoedelijke sfeer. 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 verassen door de schitterende rotsformaties Los Médanos, Los Castillos en El Fraile.
U overnacht in het luxe boutique hotel Grace Cafayate in de Calchaquí vallei, ten zuiden van Salta. Dit
rustig gelegen hotel is onderdeel van een zogenaamde 'Estancia', 1360 hectare met een spectaculaire
natuur, wijnbouw en paardensport.
(overnachting: Grace Cafayate – logies & ontbijt)
Dag 6: Cafayate
Deze dag kunt u lekker gaan golfen. De accommodatie waar u verblijft, beschikt over een enorm fraaie
18 holes golf course, spectaculair gelegen in het glooiende landschap, tussen de wijnranken en met de
toppen van de Andes op de achtergrond. Heerlijk, speel de eerste 9 holes in de wijngaarden van
Argentinië met de ochtendzon op je rug en speel de laatste 18 holes meer oostelijk met spectaculaire
rode bergen, verlicht door de middagzon, op de achtergrond.
Uiteraard kunt u ook genieten van de omgeving. Het droge landschap en de enorme hoeveelheid zon die
hier schijnt, maken dit gebied uitermate geschikt voor wijnteelt. U kunt hier een bezoek brengen aan
enkele wijnhuizen in de omgeving van Cafayate. Op deze manier komt u meer te weten over het
productieproces van het exportproduct dat Cafayate zo beroemd heeft gemaakt.
(overnachting: Grace Cafayate – logies & ontbijt)

Dag 7: Cafayate – Salta – Mendoza
Vandaag levert u uw huurauto in op de luchthaven van Salta. Vervolgens vliegt u met een binnenlandse
vlucht naar Mendoza. Bij aankomst in Mendoza wordt u naar uw accommodatie gebracht door uw privé
chauffeur.
(overnachting: Park Hyatt Mendoza – logies & ontbijt)
Dag 8: Mendoza
Deze dag heeft u de mogelijkheid om Mendoza en haar boeiende omgeving te leren kennen. Rondom
Mendoza zijn diverse mooie wijnbodega’s te vinden, die de moeite van een bezoek zeker waard zijn. De
wijnhuizen bieden gratis rondleidingen en u kunt enkele wijnen proeven, waarna er natuurlijk de
mogelijkheid is om de wijn te kopen. Mendoza ligt dicht tegen de Andes aan, zo ligt de Aconcagua, met
6959 meter, de hoogste berg van Zuid-Amerika, in deze regio. Mendoza zelf is een mooie stad met veel
groen, brede lanen, prachtige parken en pleinen. Het is heerlijk om je op de pleinen en in de parken even
terug te trekken, mensen te kijken, te fietsen, wandelen of een terrasje te pakken. Mendoza heeft tal van
restaurantjes met gezellige terrassen waar u van de uitstekende wijnen kunt genieten. In het grootste
park, Parque General San Martin, van 450 hectare groot, vindt u veel sportfaciliteiten, sportstadions,
universiteit, openluchttheater en een dierentuin.
(overnachting: Park Hyatt Mendoza – logies & ontbijt)

Dag 9: Mendoza – Santiago
Na het ontbijt wordt u naar de luchthaven van Mendoza gebracht en neemt u een lokale vlucht naar
Santiago, de hoofdstad van Chili. Bij aankomst in Santiago wordt u naar uw hotel begeleid.
(overnachting: Lastarria Boutique Hotel – logies & ontbijt)

Dag 10: Santiago
Deze dag is vrij gepland. De stad biedt de charme en cultuur van Latijns-Amerika met een interessante
mix van koloniale, Victoriaanse en hypermoderne gebouwen. In het echte stadshart vindt u het centrale
plein Plaza de Armas, met haar koloniale gebouwen en kathedraal, ongeveer 5 blokken ten zuiden van de
rivier. Tevens vindt u het presidentiële paleis La Moneda, het Chileense Parlementsgebouw en de heuvel
Santa Lucia, de plek waar deze stad gesticht is. Voor prachtige uitzichten over de stad en de Andes moet
u naar de top van de Cerro San Christóbal. De stad wordt in tweeën gedeeld door de Rio Mapocho die
van oost naar west door de stad slingert.
(overnachting: Lastarria Boutique Hotel – logies & ontbijt)
Dag 11: Santiago – Aruba
U neemt vandaag afscheid van Zuid-Amerika om verder te reizen naar het Caribisch gebied. U neemt een
lokale vlucht naar Aruba. Bij aankomst wordt u naar uw hotel gebracht.
(overnachting: Tierra del Sol – logies)

Dag 12 en dag 13: Aruba
U verblijft deze dagen in een van de prachtige Tierra del Sol appartementen. Hier kunt u genieten van
heerlijke stranden maar ook golfen. Golfen op Aruba geeft uw golfspel een extra dimensie en
moeilijkheidsgraad door de verschillende natuurelementen, die een partijtje meespelen. De constante
passaatwind is zowel een uitdaging als een plezier, als u golft op de 18-holeTierra del Sol Aruba golfbaan.
(overnachting: Tierra del Sol – logies)

Dag 14: Aruba – Amsterdam
Uw Unieke Reis komt helaas teneinde. U wordt naar de luchthaven van Aruba gebracht waar u aan boord
gaat van uw intercontinentale vlucht naar Amsterdam.
Dag 15: Amsterdam
U komt vandaag aan in Amsterdam.
Einde van uw unieke reis!

Prijs: Ca. € 6850,- 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 12 hotelovernachtingen, maaltijden zoals vermeld
 ALLE 3 dagen huurauto (Cat. Renault Duster met 4wd 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
 greenfees en evt. materiaalhuur golf
 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 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 

