
  ± 2.780.000 km2 
 (91 x België)

 ± 43.500.000    Peso 
 (1 EUR = 20 Pesos)

 Spaans  220V   Internationaal paspoort   Geen

Het land van eindeloze vlakten… 
Er was eens een grote familie met grootse vakantieplannen, maar ook met een 
nog groter probleem. Ze bestond namelijk uit vijftien personen met evenveel 
verschillende vakantiewensen! Apart op vakantie gaan was geen optie, en 
allemaal samen leek ook niet te lukken. Moeder wilde romantiek, vader naar 
de Victoria Falls in Afrika, de oudste dochter droomde van de Amazone, de 
jongste van vogels observeren, en een van de zonen wilde naar de Everglades. 
Nog een ander had de Andescultuur op z’n lijstje, z’n zussen de Australian Red 
Desert en pinguïns, zeerobben en walvissen spotten op Antarctica. En dan was 
er nog eentje die graag in Darwins sporen wou treden in Patagonië en Tierra 
del Fuego. Niemand van hen die de voorkeur van twee broers voor de Himalaya 
of Alaska begreep. Aan fietsen, raften of stoere wandeltochten dachten ze al 
helemaal niet. Dus de laatste twee kinderen waren al helemáál ontroostbaar. 
Het hele reisplan leek een nachtmerrie te worden...
Gelukkig wist Cosmic Travel raad: ze zonden heel de familie naar Argentinië! 
Moeder droomde weg bij de tango’s in Buenos Aires, vader ‘dook’ in de Iguazu 
Falls, de kinderen gingen uit hun dak bij een maatwerk aan trips naar regenwoud 
en watervallen, de Ibera Marshlands en de plaatselijke cultuur in de ‘Puna’ van de 
Andean Highlands. Bovendien kon er gefietst worden, gewandeld, geobserveerd 
en zoveel meer. Ze bezochten de red-sandstone Canyon in Talampaya, beklommen  
de Aconcagua in Mendoza, raakten bijna verblind door de schoonheid van de 
gletsjers van Los Glaciares National Park, trokken door de vogelkolonies van de 
Valdes Peninsula en genoten van paardrijden en raften vlak bij het Andes-
gebergte. Ten slotte fietsten ze door het Lake District en trokken ze door de 
Iruya. Kortom, de nachtmerrie bleef uit en iedereen kreeg zijn droomreis! 
Hoe ziet die van jou eruit?

Argentinië
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Perito Moreno glacier. 
Patagonia.



Tips & trics
•	 Ideaal reisseizoen: heel kort door de bocht: voor het 

zuiden van oktober/november tot en met eind maart, 
voor het Noordwesten van eind maart tot en met 
november. Zie ook uitgebreide omschrijving bij klimaat.

•		 Diensten: je kan zowel reizen in groep, als met een 
private gids, of in alle vrijheid zonder geleide bezoeken. 
Een huurwagen is ook mogelijk, maar nogal prijzig. 

 De kosten zijn afhankelijk van het parcours, en er zijn 
hoge kosten als de wagen elders wordt afgezet. Ook 
kunnen wij geen full-cover verzekering aanbieden bij 
huurwagens in Argentinië.

•		 Hotels: naargelang van de regio kosten overnachtingen 
van 80 à 100 euro per kamer per nacht tot meer dan 
1.000 euro per kamer per nacht. Er is een ruim aanbod 
van grote hotels en charmehotels. Goedkopere hotels 
bestaan maar kunnen niet professioneel en aan een 
goede prijs aangeboden worden.

 Belangrijk: sinds 2017 moeten internationale toeristen 
geen hoteltaksen meer betalen. 

•  Ideale reiziger: liefhebbers van mooie natuur en  
adembenemende landschappen. Dit kan je combineren 
met cultuur en musea in de steden en in het Noordwesten, 
maar	ook	met	soft-adventure	(trekking,	fietsen,	 
paardrijden, vissen) of met de lokale wijncultuur.

 Daarom is deze bestemming ideaal voor individuele 
reizigers en families (ook met jongere kinderen),  
voor avonturiers en vips. Zowel de diensten als de  
binnenlandse vluchten zijn niet goedkoop. Er hangt  
dus een prijskaartje aan deze bestemming!

•		 Noord- en Zuid-Argentinië combineren in één reis is 
mogelijk, maar we raden dit niet echt aan.  
Het verhoogt het aantal vluchten, en dus ook de prijs. 
En bovendien zijn de ideale seizoenen voor een bezoek 
niet dezelfde.

•		 Hou	er	rekening	mee	dat	we	bij	je	reservatie	altijd	
een kopie nodig hebben van je geldig internationaal 
paspoort, zelfs als de reservatie een jaar op voorhand 
gebeurt.

•		 Op	binnenlandse	vluchten	is	de	bagage	veelal	beperkt	
tot 15 kg per persoon. Goed om te weten (en om niet te 
panikeren): de planning van de binnenlandse vluchten 
in Argentinië verandert frequent. Daarom raden we te 
strakke reisschema’s af.

•		 Hotels,	foto’s,	het	weer	of	de	plaatselijke	tijd	bekijken?	
Of krijg je graag een idee van programma’s, minitrips 
en	prijzen?	Ga	naar	www.cosmic.travel

 Op de volgende pagina’s vind je alvast voorbeeldreizen 
ter inspiratie.

 15kg  Geen  36 USD internat. vlucht
 9 USD binnenl. vlucht

  5-10 USD in groep
 10-15 USD in privaat 

Klimaat

Streken

Door de uitgestrektheid en de ligging van het land, telt Argentinië meerdere klimaten: de noorde-
lijke regio’s rond Iguazu zijn tropisch, terwijl het zuidelijke Patagonië eerder koud en winderig kan 
zijn. De winter loopt van eind juni tot begin oktober, en de zomer van december tot maart.
Een korte samenvatting van de reisperiodes per streek:
•		 In	het	noordoosten:	het	hele	jaar,	met	uitzondering	van	een	paar	streken	tijdens	het	
 regenseizoen (januari - maart).
•		 Buenos	Aires,	subtropisch	Mesopotamië	(Iguazu	&	Misiones)	en	Cordoba:	het	hele	jaar	door.
•		 De	Patagonische	Andes	(El	Calafate),	langs	route	40,	Tierra	del	Fuego	(Ushuaia):	het	best	van	

oktober tot en met eind april voor de klassieke bezoeken. Om te skiën ideaal in juli en augustus. 
•		Maar	er	is	meer,	Mendoza	en	de	Centrale	Andes,	de	streek	rond	de	meren	van	Bariloche,	
	 San	Martin	de	los	Andes	en	de	Valdes	Peninsula,	informatie	over	deze	en	de	andere	
 bestemmingen kan je uitgebreid lezen op de website.

Zoals de inleiding (lees die zeker) en het klimaat doen 
vermoeden, is het niet mogelijk hier een volledig overzicht te 
geven en houden we het bij een heel beknopte samenvatting.

Het zuiden van Argentinië kennen de meesten als Patagonië. 
De	omgeving	omvat	zowel	bekende	punten	als	El	Calafate	
met	de	Perito	Moreno-gletsjer	en	Ushuaia.	Minder	bekend	
is	El	Chalten	en	Fitz	Roy,	te	vergelijken	met	Torres	del	Paine	
in	Chili.	Ideaal	voor	prachtige	wandelingen.	Nog	verder	weg	
van de klassieke paden is de zuidelijke route 40. Die begint 
aan	Comodoro	Rivadavia	en	voert	je	doorheen	het	woeste	
Patagonië met zijn Pinturas Vallei, het Nationaal Park van 
Perito	Moreno	(niet	te	verwarren	met	de	gelijknamige	 
gletsjer!) en tal van uitgestrekte meren (Lago de Buenos 
Aires	of	San	Martin	…).

De Valdes Peninsula is de uitgelezen plaats om walvissen 
en pinguïns te spotten. Hou je minder van de toeristische 
regio’s, kies dan voor Bahia Bustamante. In het private 
reservaat of Puerto Deseado zijn de vogels, pinguïns, 
zeehonden en orka’s veel talrijker dan de mensen! 

In	de	streek	van	de	meren	(met	San	Carlos	de	Bariloche)	
loont Isla Victoria de moeite, net als de legendarische 
‘Zeven	Meren	Route’	met	Villa	Angostura,	San	Martin	de	
los Andes en het Lanin National Park.

De hoge Andes in het Noordwesten begint eigenlijk 
centraler	bij	Mendoza,	bekend	voor	zijn	heerlijke	wijnen	
en	de	Aconcagua.	Meer	verdoken	in	de	bergen	bots	je	op	
het	Talampaya	National	Park	en	Ischigualasto.	Rondom	
Salta	wordt	het	weer	wat	toegankelijker:	in	Cafayate	
moet	je	zijn	voor	z’n	wijnen,	maar	ook	Cachi,	Tilcara,	de	
‘Weg	van	de	Wolken’	en	het	idyllische	Iruya	spreken	tot	de	
verbeelding.

Ten	slotte	mag	Iguazu	niet	ontbreken,	een	mooie	plek	die	
we graag apart vermelden omdat ze op het drielandenpunt 
ligt	met	Brazilië	en	Paraguay.

Maar	Argentinië	is	nog	zoveel	meer!	Er	is	nog	de	 
romantische hoofdstad Buenos Aires, ook wel het  
‘Parijs van Zuid-Amerika’ genoemd. En ook de Ibera 
Marshlands,	Cordoba,	de	cultuur	van	de	gaucho’s	in	de	
pampa’s	rondom	Buenos	Aires	of	Cordoba	verdienen	 
een plaatsje op je reisprogramma.
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12 nachten (september-april)

Dag 1 > Onthaal aan de luchthaven van Buenos Aires en transfer naar het 
hotel. Overnachting.

Dag 2 > Een stadswandeling, die je alle gezellige wijken van Buenos Aires 
laat ontdekken (2 uur). Bezoek met een gids de historische paden, parken 
en plaza’s. Overnachting.

Dag 3 >	Transfer	naar	de	luchthaven	van	Buenos	Aires.	Onthaal	aan	de	
luchthaven	van	Trelew	en	transfer	naar	het	hotel.	Overnachting.	

Dag 4 > Volle	dag	bezoek	aan	Punta	Tombo	met	de	grootste	kolonie	
Magellaan-pinguïns	ter	wereld,	gevolgd	door	Gaiman,	een	typische	Welse	
nederzetting met zijn bijzondere theetraditie. Overnachting.

Dag 5 > Volle dag bezoek aan de Valdes Peninsula, een gedroomde plek 
voor het observeren van wildlife: wilde lama’s, gordeldieren, Patagonische 
vossen,	zeeolifanten,	Magellaan-pinguïns	…	Bezoek	onder	andere	aan	het	
dorpje Puerto Piramides, vanwaar de walvistochten vertrekken, en aan 
Caleta	Valdes	met	zijn	kolonies	zeeleeuwen	en	zeeolifanten.	Na	de	lunch:	
oversteek van het schiereiland via de zoutbedden. Overnachting.

Dag 6 >	Transfer	naar	de	luchthaven	van	Trelew.	Onthaal	aan	de	
luchthaven van Ushuaia en transfer naar het hotel. Overnachting.

Dag 7 >	Dagexcursie	in	het	Tierra	del	Fuego	National	Park,	inclusief	
boottochtje. Voettocht naar een indrukwekkende plek met uitzicht over 
verschillende	wateren.	Tijdens	de	tocht	door	het	bos	kan	je	veel	kleurige	
vogels spotten. Na de lunch: boottocht in zodiac naar het Redonda-eiland 
voor een middagwandeling, in het gezelschap van onder andere 
zeeleeuwen en albatrossen. Overnachting. (lunch)

Dag 8 >	Dagexcursie	offroad	per	4x4	naar	de	Fagnano-	en	Escondido-
meren rondom Ushuaia. Barbecuelunch en tijd om de omgeving van het 
woud en het meer te verkennen. Na de lunch gaat de tocht per 4x4 verder 
over het oude pad naar Petrel, een gezellige herberg aan het meer. 
Overnachting. (lunch)

Dag 9 >	Transfer	naar	de	luchthaven	van	Ushuaia.	Onthaal	aan	de	
luchthaven	van	El	Calafate	en	transfer	naar	het	hotel.	Overnachting.

Dag 10 > Dagexcursie naar het Los Glaciares National Park en de Perito 
Moreno-gletsjer.	Observeer	hoe	ijsbergen	worden	gevormd,	en	geniet	van	
het spectaculaire uitzicht over het Lago Argentino met op de achtergrond 
het Andesgebergte. Overnachting.

Dag 11 >	Dagexcursie	(gedeeltelijk	per	boot)	naar	de	Estancia	Cristina	
(bootreis en bezoek aan het museum inbegrepen). Reis per catamaran 
vanuit	Puerto	Bandera,	over	het	Cristina-kanaal.	In	de	namiddag:	
bezoek	aan	de	kapel	nabij	Rio	Caterina,	het	museum	en	de	wijngaard.	
’s	Avonds:	terugkeer	naar	El	Calafate.	Overnachting.

Dag 12 >	Transfer	naar	de	luchthaven	van	El	Calafate.	Onthaal	aan	de	
luchthaven van Buenos Aires en transfer naar het hotel. ‘s Avonds geniet 
je	van	een	glamoureuze	tangoshow	met	een	fijne	maaltijd	(transfers	 
inbegrepen). Overnachting. (diner)

Dag 13 >	Transfer	naar	de	luchthaven	van	Buenos	Aires.

Perito Moreno glacier in the National park 
of Los Glaciares, Patagonia.



Patagonia

Andes & Patagonia

15 nachten ( oktober - april) 

Dag 1-2 > Buenos Aires
Dag 3 > Buenos Aires/Ushuaia
Dag 4 >	Ushuaia:	Tierra	del	Fuego	NP
Dag 5 > Ushuaia:	Fagnano-	en	Escondido-meer	
Dag 6-9 >	Cruceros	Australis	Ushuaia	tot	Punta	Arenas	(Chili)
Dag 9 >	Punta	Arenas/Torres	del	Paine
Dag 10-11 >	Torres	del	Paine
Dag 12 >	Torres	del	Paine	-	El	Calafate
Dag 13 >	El	Calafate:	Los	Glaciares	NP	&	Perito	Moreno-gletsjer
Dag 14 >	El	Calafate:	Estancia	Cristina
Dag 15 >	El	Calafate/Buenos	Aires:	tango
Dag 16 > Buenos Aires

15 nachten (oktober - april) 

Dag 1 (do) - 2 (vr) > Buenos Aires
Dag 3 (za) >	Buenos	Aires/Trelew	-	Punta	Tombo
Dag 4 (zo) >	Punta	Tombo:	Valdes	Peninsula
Dag 5 (ma) >	Punta	Tombo	-	Comodoro	Rivadavia	-	Puerto	Deseado
Dag 6 (di) > Puerto Deseado: Deseado rivier
Dag 7 (wo) > Puerto Deseado - Los Antiguos (meer van Buenos Aires)
Dag 8 (do) > Los Antiguos - Pinturas riviervallei - Estancia La Oriental
Dag 9 (vr) >	Estancia	La	Oriental:	Perito	Moreno	NP
Dag 10 (za) >	Estancia	La	Oriental	-	Lago	San	Martin
Dag 11 (zo) >	Lago	San	Martin	
Dag 12 (ma) > Lago	San	Martin	-	El	Chalten
Dag 13 (di) >	El	Chalten	-	El	Calafate
Dag 14 (wo) >	El	Calafate:	Los	Glaciares	NP	&	Perito	Moreno-gletsjer
Dag 15 (do) >	El	Calafate/Buenos	Aires:	tango
Dag 16 (vr) > Buenos Aires
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View over Mount Fitz Roy and Cerro Torre with town of 
El Chalten, Patagonia.
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Argentina Secreta
11 nachten (maart - december)

Dag 1 > Buenos Aires
Dag 2 > Buenos Aires/San Juan - Villa Union
Dag 3 >	Villa	Union:	Ischigualasto	&	Talampaya	NP
Dag 4 > Villa Union - Laguna Brava
Dag 5 >	Laguna	Brava	-	Chilecito	-	Cuesta	de	Miranda	-	Famatina	
vallei	-	Tinogasta

Camino a las Nubes
7 nachten (maart - december)

Dag 1 > Onthaal aan de luchthaven van Buenos Aires en transfer naar het 
hotel. Stadswandeling die je alle gezellige wijken van Buenos Aires laat 
ontdekken (2 uur). Bezoek met een gids de historische paden, parken en 
plaza’s. Overnachting.

Dag 2 >	Transfer	naar	de	luchthaven	van	Buenos	Aires.	Onthaal	 
aan	de	luchthaven	van	Salta.	Transfer	naar	het	hotel.	Ontspannen	 
stadswandeling (2 uur) en bezoek aan de kathedraal en het  
archeologisch museum. Overnachting.

Dag 3 > Dagexcursie	naar	het	stadje	Cafayate,	waar	de	enige	echte	
Argentijnse	wijn,	de	Torrontes,	wordt	gemaakt.	Bezoek	aan	een	van	de	
hoogst gelegen wijngaarden ter wereld voor een degustatie. 
Overnachting.

Dag 4 > Bezoek	aan	de	oude	stad	Cachi	met	het	archeologisch	museum	
vol	schatten	uit	de	Andes.	Terugkeer	naar	Salta,	via	het	hoge	plateau	van	
Tin-Tin,	het	Los	Cardones	National	Park,	de	spectaculaire	Cuesta	del	
Obispo en de Valle Encantado. Overnachting.

Dag 5 >	Dagexcursie	via	de	‘Weg	naar	de	Wolken’	tot	aan	Tilcara:	
de Puna-highlands behoren tot de meest onherbergzame plekken ter 
wereld: gelige weilanden, vulkanische rotsgronden en zoutvelden, 
afgewisseld met paradijselijke meertjes en hun vele vogelsoorten. 
In vervlogen tijden maakte Puna deel uit van het Inca Zonnerijk, waarvan 
de vele rotsschilderingen nog getuigen. Bezoek aan de zoutontginning, 
gevolgd	door	een	mooie	rit	via	de	Cuesta	de	Lipan	naar	het	koloniale	dorp	
Purmamarca. Overnachting.

Dag 6 > Volle dag bezoek aan de Humahuaca-vallei met zijn dorpen, 
kapelletjes,	markten	en	musea.	Bezoek	aan	Tilcara	en	de	Pucara,	een	
gerestaureerd	pre-Colombiaans	fort	met	prachtig	uitzicht.	Bezoek	aan	het	
archeologisch museum, de plaatselijke kerk en het stadshuis.  
Transfer	naar	Salta.	Overnachting.

Dag 7 >	Transfer	naar	de	luchthaven	van	Salta.	Onthaal	aan	de	luchthaven	
van Buenos Aires en transfer naar het hotel. Vrije dag. ‘s Avonds geniet  
je	van	een	glamoureuze	tangoshow	met	een	fijne	maaltijd	(transfers	 
inbegrepen). Overnachting. (diner)

Dag 8 >	Transfer	naar	de	luchthaven	van	Buenos	Aires.

Dag 6 >	Tinogasta	-	Londres	&	Belen	-	Santa	Maria	&	Amaicha	-	 
Quilmes	-	Cafayate
Dag 7 >	Cafayate	-	Calchaqui-vallei	-	Cachi
Dag 8 >	Cachi	-	Los	Cardones	NP	-	Cuesta	del	Obispo	-	Salta
Dag 9 > Salta
Dag 10 >	Salta	-	Toro	Canyon	-	Santa	Rosa	de	Tastil	-	Salinas	Grandes	-	 
Purmamarca/Tilcara
Dag 11 >	Tilcara	-	Humahuaca	vallei	-	Salta/Buenos	Aires:	tango
Dag 12 > Buenos Aires

 

Painter’s Palette mountains, 
Quebrada de Humahuaca, Salta.
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Op onze website vind je nog meer extra programma’s, net als een waaier 
aan minitrips die je aan deze programma’s kan toevoegen. Of om zelf met 
minitrips een eigen rondreis te maken.

•	 Buenos Aires met heel wat mogelijkheden. 
- Cultuurpakket	met	bezoek	aan	diverse	ambachtsateliers,	het	Malba	
Museum	en	het	Fernandez	Blanco	Museum.

- Tangopakket met	privé	tangoles	en	bezoek	aan	een	Milonga.
- Gastronomiepakket met introductie tot de Argentijnse keuken, bezoek 

aan de veemarkt, en een wijnproeverij.
- Actief pakket met	verkenning	per	fiets	en	een	kajaktocht	in	de	Parana	

delta.

•		 El Calafate	met	o.a.	uitbreiding	naar	de	Estancia	Cristina
 Estancia Cristina: een mijlpaal in de geschiedenis van Patagonië.  

In	1900	gesticht	door	Percival	Masters,	een	in	Southampton	geboren	
zeeman die zijn leven een andere wending wilde geven en naar  
Argentinië vertrok. Daar legde hij zich toe op de boerenstiel. Samen met 
zijn	echtgenote	stichtte	hij	estancia	‘La	Cristina’	in	een	afgelegen	baai	van	
het Lago Argentino. Dit landgoed werd genoemd naar één van de doch-
ters. De huidige estancia werd voltooid in 1918 en is maar liefst 22.000 
ha groot. Oorspronkelijk werden er voornamelijk schapen gehoed, tot wel 
25.000 stuks.

•		 El Chalten/Fitz Roy

•		 Ushuaia

•		 De Zuid-Atlantische kust: de Atlantische Galapagos-eilanden 
- Valdes Peninsula
- Bahia Bustamante
- Puerto Deseado

•		 Meren district
- Bariloche
- Isla Victoria
- San	Martin	de	los	Andes

•		 Mendoza

•		 Het Noordwesten
- Salta
- Trekking	Iruya

•		 Met huurwagen, voorbeelden:
- Cordoba
- Salta,	7	nachten:	Salta	(1)	-	Cachi	(1)	-	Cafayate	(1)	-	Salta	(1)	-	
	 Tilcara	(2)	-	Salta	(1)	
- de Mendoza a Salta, 12	nachten:	Mendoza	(2)	-	Barreal	(1)	-	
	 Villa	Union	(2)	-	Belen	(1)	-	Cafayate	(1)	-	Cachi	(1)	-	Salta	(2)	-	
	 Tilcara	(1)	-	Salta	(1)
- de Comodoro Rivadavia a El Calafate, 8 nachten: Puerto Deseado (2) - 
Isla	Pavon	(2)	-	El	Chalten	(2)	-	El	Calafate	(2)

- San Martin de los Andes, 6 nachten: Bariloche - Villa La Angostura (2) - 
San	Martin	de	los	Andes	(2)	-	Bariloche	(2)

Scan mij voor meer info: Argentinië
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Buenos Aires, La Boca, Couple dancing 
tango on Caminito Street.


