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AVONTUUR IN DE
ARGENTIJNSE PUNA

Argentinië, het op een na grootste land
van Zuid-Amerika, heeft een oppervlakte
van 2,8 miljoen vierkante meter en
beschikt over een ongelooflijke
verscheidenheid aan landschappen.
Sapa Pana Travel neemt u mee op een
spectaculair avontuur door het meest
afgelegen en ongerepte gebied van dit
indrukwekkende land.

Daar waar de bergkammen van de Andes openen en het surrealistische
landschap ieder uur verandert: de Argentijnse Puna, een hooglandwoestijn
in het noordwesten van Argentinië, blijft verbazen.

Valleien, kraters en zoutmeren

Deze natuur, ver weg van de bewoonde
wereld, zal u de adem benemen. Van
enorme vulkanische kraters, gekleurde
zoutmeren en hoge rode bergen tot
groene valleien: het gebied verandert
voortdurend voor uw ogen. Honderden
miljoenen jaren zon, wind en tektonisch
geweld zorgden voor geslepen landschappen die behoren tot de meest
extreme van onze planeet.

Surrealistische taferelen

Het ene uur kijkt u naar een schouwspel
van duizenden flamingo’s in een meer,
het volgende uur geniet u van het uitzicht
over een immense vulkanische krater.
Onderweg zigzagt u langs grote standbeelden van vulkanisch steenpuin, die
doen denken aan de schaakstukken waar
Harry Potter de strijd mee aangaat in
de De steen der wijzen.

Diamantenmeer

Een dag in de Argentijnse Puna is nooit
hetzelfde. Een ander hoogtepunt is
het ‘diamantenmeer’, dat door wind
en mineralen continu andere kleuren
aanneemt. Terwijl groepen Vicuñas (een
kameelachtig dier) voor u uitrennen,
rijdt u vervolgens door een – dankzij de
avondzon – goudgekleurd landschap van
woestijngras. Een magisch gezicht in
combinatie met de azuurblauwe lucht.

Een unieke ervaring

De desolate Argentijnse Puna is amper
bevolkt, en beschikt – op enkele
onverharde paden na – niet over
begaanbare wegen. De enige manier om
dit spectaculaire landschap te bezoeken
is met een ervaren gids. Deze neemt u
mee op een volledig verzorgd avontuur
in een fourwheeldrive voorzien van
satellietcommunicatie. Maak kennis
met Argentinië en ontdek de wonderen
van de Puna, terwijl u verblijft in
authentieke bergdorpjes.

Meer informatie? Kruis op de
antwoordkaart (achterin) hokje 4 aan
of ga naar klm.com/dreamtrips

REISAANBIEDING 14-daagse reis in de Argentijnse Puna vanaf € 5.570 p.p.
Speciaal voor Flying Dutchman
stelde Sana Pana Travel deze
bijzondere reis door de Argentijnse
Puna samen.

Een van de weinige verharde
wegen in de Argentijnse Puna.
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Hoogtepunten
• 6-daagse tocht in een fourwheeldrive door de Argentijnse
Puna, onder begeleiding
van een privégids.
• Bezoek aan de stad Salta.
• Streetarttour in Buenos Aires.

•A
 fsluiter op een traditionele
Argentijnse boerderij.
Reissom
Deze reis is te boeken vanaf
€ 5.570 p.p. (bij 2 personen),
exclusief de intercontinentale
vluchten met KLM: Amsterdam
– Buenos Aires – Amsterdam.
Meer lezen over deze reis?
Bezoek www.sapapanatravel.nl/
klm-argentijnse-puna

Over Sapa Pana Travel
Al 15 jaar zijn wij 100% LatijnsAmerikakenner, gespecialiseerd in
individuele maatwerkreizen en
exclusieve autoreizen. Met onze
specialistische kennis en een
professioneel netwerk ter plaatse
streven wij naar onvergetelijke
reiservaringen voor de echte
reisliefhebbers. Neem voor
persoonlijk reisadvies contact op
met een van onze reisspecialisten.

Meer informatie
Sapa Pana Travel
Capucijnenpoort 6
5211 EC ’s-Hertogenbosch
Tel. 073 610 62 04
info@sapapanatravel.nl
sapapanatravel.nl
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