Inspiratiereis
Argentinië
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

17 dagen
Wat een geweldige reis gaat u tegemoet! Uw reis door Argentinië start in de hoofdstad Buenos Aires,
waar u kennis maakt met de karakteristieke volkswijken. Samen met een gids ontdekt u de
hoogtepunten van deze bruisende en sfeervolle metropool. Hierna reist u verder naar het noordwesten,
naar de omgeving van Salta. Met uw huurauto rijdt u langs prachtige canyon landschappen en bezoekt u
onder andere Cafayate, wat door haar omgeving bekend staat als een hele goede wijnstreek. Vervolgens
reist u verder naar de grens met Brazilië, om de bijzondere watervallen van Foz do Iguaçu te
bewonderen. Uw bezoekt zowel de Argentijnse zijde als de Braziliaanse zijde van de watervallen, elk met
zijn eigen diversiteit. U sluit uw reis weer af in Buenos Aires. Een prachtige reis door het veelzijdige
Argentinië!
Dag 1: Amsterdam – Buenos Aires
Vandaag stapt u aan boord van uw intercontinentale vlucht naar de hoofdstad van Argentinië, Buenos
Aires. U arriveert de volgende dag.
Voor u verzorgd:
 Intercontinentale vlucht Amsterdam – Buenos Aires, economy class
Ter inspiratie: https://youtu.be/jF6gH1bBl7k

Dag 2: Buenos Aires
Bij aankomst op de luchthaven van Buenos Aires wordt u verwelkomd door een van onze lokale
medewerkers en naar uw hotel gebracht. Uw hotel ligt in een hippe wijk en nabij mooie parken.
Desgewenst kunt u zich dus ook even terugtrekken uit de hectiek van de stad. Dankzij talloze winkels en
boetieks, de architectuur, het culturele leven, restaurants en zijn kosmopolitische bevolking van
overwegend Italiaanse, Spaanse, Franse, Duitse, Engelse, Oost-Europese, Arabische en Aziatische
herkomst, staat Buenos Aires ook als „het Parijs van het zuiden‟ bekend. De stad is een van de meest
Europese van Zuid-Amerika en het hele zuidelijk halfrond.
(overnachting: Hotel Casa Sur Bellini – logies & ontbijt)

Dag 3: Buenos Aires
Vandaag wordt u meegenomen langs de belangrijkste bezienswaardigheden van de boeiende Argentijnse
hoofdstad. Zo bezoekt u de karakteristieke volkswijk La Boca met haar gekleurde huizen en thuishaven
van één van de grootste voetbalclubs ter wereld; de Boca Juniors. U wordt meegenomen naar 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. Deze stadsexcursie is daarnaast
niet compleet zonder een kennismaking met de oude wijk San Telmo, de bakermat van de tango. In de
middag wordt u weer naar uw hotel teruggebracht.
(overnachting: Hotel Casa Sur Bellini – logies & ontbijt)

Dag 4: Buenos Aires – Salta
Na het ontbijt wordt u opgehaald bij uw hotel en naar de luchthaven van Buenos Aires gebracht, waar u
aan boord stapt van uw binnenlandse vlucht naar Salta. De provincie Salta heeft schitterende canyon
landschappen met veelkleurige bergen, maar ook hoogvlakten (punas) met metershoge cactussen. In het
centrum van Salta zijn de meest bijzondere gebouwen te vinden aan het centrale plein met de cabildo
(oud raadhuis en nu museum). Bij aankomst in Salta haalt u uw huurauto op en rijdt u in ongeveer een
half uur naar uw accommodatie, Finca Valentina. U verblijft net buiten Salta in een mooie typische finca.
De eigenaren Valentina en Fabrizio kwamen in 2006 vanuit Italië (Milaan) naar Argentinië om hier hun
droom te gaan verwezenlijken. Niet voor niets kozen ze deze prachtige locatie in het noordwesten van
Argentinië. U kunt hier wandelen, voortreffelijk paardrijden en in alle rust genieten van een traditionele
'parilla' (geroosterd vlees) met een goed glas wijn. In de prachtige tuin ligt een onverwarmd zwembad.

Geniet vanaf hier van het majestueuze uitzicht op de bergen. In de knusse keuken van de finca worden
regelmatig kooklessen gegeven. Aan de grote houten tafels in de woonkamer van de finca worden het
ontbijt en diner geserveerd. Proef bij het ontbijt zeker de 'gevaarlijk lekkere', overheerlijke
biscuitgebakjes. Valentina en Fabrizio zijn van Italiaanse afkomst. Hun liefde voor wijnen en hun passie
voor eten steken ze niet onder stoelen of banken.
(overnachting: Finca Valentina – logies & ontbijt)

Dag 5 en 6: Salta
Deze dagen zijn vrij gepland. 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, vanwaar u een geweldig uitzicht heeft over
de stad.
(overnachting: Finca Valentina – logies & ontbijt)

Dag 7: Salta – Cachi (ca. 155 km / 3,5 uur rijden)
Vandaag verlaat u Salta en rijdt u verder naar Cachi, een gezellig klein plaatsje met vele leuke witte
pandjes in een prachtige bergachtige omgeving met de witte Andes toppen op de achtergrond. Onderweg
ziet u het groene, vruchtbare landschap veranderen in een berggebied. U komt door de Valle de
Calchaqui, een prachtige rit langs sfeervolle plaatsjes en indrukwekkende panorama‟s. Uw
accommodatie, Estancia La Merced del Alto, gelegen in de buurt van het rustige plaatsje Cachi, is
omgeven door bergen en rivieren. Geniet van de rust tijdens een verblijf in dit kleinschalige hotel.
(overnachting: Hotel La Merced del Alto – halfpension)

Dag 8: Cachi – Cafayate (ca. 165 km / 4 uur rijden)
Na het ontbijt rijdt u door de bergen naar Cafayate. Het droge landschap en de enorme hoeveelheid zon
die hier schijnt, maken dit gebied uitermate geschikt voor wijnteelt. Geniet van de heerlijke omgeving en
de uitstekende faciliteiten van de accommodatie. Het hotel is gelegen in een prachtig landschap met de
uitlopers van de Andes op de achtergrond, op iets meer dan twee kilometer van het centrum van het
dorpje Cafayate.
(overnachting: Hotel Viñas de Cafayate – logies & ontbijt)

Dag 9 en 10: Cafayate
Cafayate is een klein gezellig stadje omringd door mooie bergen, wijnvelden en bodega's. Er hangt een
ontspannen en gemoedelijke sfeer. U kunt een bezoek brengen aan het centrale plein Plaza San Martin.
Hier vindt u leuke winkeltjes, terrasjes en restaurants. Alles is binnen loopafstand, zelfs een aantal
bodega's waar u gratis een rondleiding kan krijgen en wijn mag proeven.
(overnachting: Hotel Viñas de Cafayate – logies & ontbijt)

Dag 11: Cafayate – Salta (ca. 190 km / 3,5 uur rijden) – Puerto Iguazu
Vandaag rijdt u weer terug naar Salta, waar u uw huurauto inlevert op de luchthaven en aan boord stapt
van uw binnenlandse vlucht naar Puerto Iguazú. Bij aankomst op de luchthaven wordt u verwelkomd
door een van onze lokale medewerkers en naar uw hotel gebracht. Iguazú nationaal park in het
noordoosten van de provincie Misiones, is een regio van wijde rivieren, roodachtige klei, een mild
subtropisch klimaat en een grote verzameling gigantische, oude bomen. Dit goed geconserveerde gebied,
gelegen op de grens tussen Argentinië en Brazilië, bevatten pure subtropische bossen, en zijn het thuis
van meer dan 2000 soorten planten en 400 soorten vogels, zoogdieren en reptielen.
(overnachting: Hotel LOI Suites – logies & ontbijt)

Dag 12: Iguazú
Deze dag wordt u door uw 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.
(overnachting: Hotel LOI Suites – logies & ontbijt)

Dag 13: Iguazú
Een bezoek aan de Iguazu watervallen is niet compleet zonder beide kanten gezien te hebben! U brengt
ook 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 droog pak!
(overnachting: Hotel LOI Suites – logies & ontbijt)

Dag 14: Iguazú – Buenos Aires – San Antonio de Areco
Vandaag wordt u opgehaald bij uw hotel en naar de luchthaven gebracht, waar u aan boord stapt van uw
binnenlandse vlucht naar Buenos Aires. Bij aankomst in Buenos Aires wordt u verwelkomd en naar uw
accommodatie nabij San Antonio de Areco gebracht. U verblijft in La Sofía, een uitstekende locatie om te
relaxen, polo te spelen én paard te rijden. De eigenaren van La Sofía, Silke en Marcos, hechten veel
waarde aan detail en service en zetten alles in het werk om het hun gasten naar hun zin te maken. La
Sofía ligt middenin het platteland en maar zo'n 100 km van Buenos Aires. Geniet van uw verblijf in La
Sofiá Polo.
(overnachting: Hotel La Sofia Polo – volpension)

Dag 15: San Antonio de Areco
De Duitse Silke en de Argentijnse Marcos delen, naast hun kinderen, één grote passie; polo! In San
Antonio de Areco hebben zij hun droom kunnen verwezenlijken: een poloresort met hierbij een
boetiekhotel waar ze polovrienden en andere pololiefhebbers kunnen ontvangen. Het poloresort heeft 2
polovelden en is aangesloten bij én goedgekeurd door de AAP (Argentijnse Polo Associatie). De paarden
hier zijn eigen fokpaarden. La Sofía boetiekhotel is in koloniale stijl ingericht en biedt u veel ruimte en
comfort. Vanuit vrijwel alle kamers heeft u een prachtig uitzicht over het platteland, dan wel de pampa's.
Het is ook (of misschien zelfs wel juist) voor families (ook met jonge kinderen) een prachtige
accommodatie! Bij La Sofía houdt men van lekker eten en waarderen ze een goed glas wijn. De
gerechten, veelal zelfgemaakte regionale gerechten, worden met grote toewijding klaar gemaakt. Marcos
is een gepassioneerd chef-kok en houdt persoonlijk toezicht op alles wat er in de keuken gebeurd. Zijn
onweerstaanbare biefstukken worden door vele gasten omschreven als "de beste ooit". Alsof dit niet
genoeg is, wordt er ook nog eens dagelijks zelf brood gebakken.... Uiteraard bakt Silke ook met véél
plezier een overheerlijke Deutsche Kuchen voor u. U gaat zich hier niet vervelen. Naast het polospel en
paardrijden kunt u een uitstapje maken naar Pilar of San Antonio de Areco, golf of tennis spelen of
genieten van het zwembad van het hotel. Desgewenst, na het intensieve polospel, regelt Silke voor u dat
er een masseur naar het hotel komt. Kortom, u gaat hier genieten met de hoofdletter G!
(overnachting: Hotel La Sofia Polo – volpension)

Dag 16: San Antonio de Areco – Buenos Aires – Amsterdam
Uw reis door Argentinië is helaas voorbij. U wordt door een van onze lokale medewerkers naar de
luchthaven van Buenos Airs gebracht, waar u aan boord stapt van uw intercontinentale vlucht naar
Amsterdam.

Dag 17: Amsterdam
U arriveert vandaag in Amsterdam.
Einde van uw Unieke reis!
Prijs: Ca. € 5.850,- p.p.*
* Op basis van 4 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 2 overnachtingen in La Sofia Polo op basis van volpension en alle excursies onder
begeleiding van professionele gidsen
 ALLE 7 dagen huurauto (Renault Duster of vergelijkbaar alternatief) incl. basisverzekering
 ALLE transfers en excursies zoals vermeld
 24-uurs back-up van onze kantoren ter plaatse
Niet inbegrepen:
 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, 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 én aanvullende
voorwaarden Sapa Pana Travel: 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 

