Paraguay & Iguazu
Tierra de paz y de sol
Paraguay is het land van de Guaranis, die door de eeuwen heen hun mythologische verhalen
overdroegen van generatie op generatie, in hun oorspronkelijke taal. Deze taal weerspiegelt
precies waar Paraguay voor staat: pure passie voor natuur, kunst en muziek, verbonden met
respect voor tradities en een grenzeloze gastvrijheid. Paraguay is ook de naam van de rivier die
het land en het klimaat in tweeën splitst. Langs de westkant de uitgestrekte warme hoogvlakte
met palmbossen en savannes, aan de oostkant een tropisch en halftropisch regenwoud.
Dit ongekende natuurparadijs met menselijke warmte en een heldhaftig verleden, ligt in het hart
van Zuid-Amerika, met op een boogscheut grote metropolen als Rio de Janeiro, Buenos Aires,
Montevideo en La Paz.
Iguazu ligt vlak bij het drielandenpunt waar Brazilië, Argentinië en Paraguay elkaar begrenzen.
Het verleidt vooral met prachtige watervallen. Zowel vanaf de Braziliaanse als de Argentijnse
kant blijft de aanblik adembenemend, ook al is die totaal verschillend. Dit is één van de meest
fascinerende natuurspektakels ter wereld: maar liefst 275 watervallen storten zich 80 m diep
naar beneden, langs een natuurlijk amfitheater met een diameter van 2.700 m. Dit schouwspel
vindt bovendien plaats te midden van het tropische paradijs National Park Iguazu, één van de
grootste woudreservaten in Latijns-Amerika.

Klimaat
Paraguay: heel het jaar door een bijzonder zacht klimaat, met oplopende temperaturen van
december tot en met maart. Regenbuien worden opgevolgd door de altijd aanwezige zonnestralen.
Uiterst gunstige klimatologische omstandigheden van januari tot en met september.

Tips & trics
• Ideaal reisseizoen: heel het jaar.
• Diensten: je kan zowel individueel, in groep,
als in private diensten reizen.
• Hotels: vanaf 80 à 100 euro per kamer per
nacht tot meer dan 500 euro per kamer
per nacht.
• Ideale reiziger: wie geïnteresseerd is in
natuurpracht. Deze bestemming leent zich
uitstekend voor zowel individuele reizigers
en families, maar zeker ook voor vips.
• Hotels, foto’s, het weer of de plaatselijke
tijd bekijken? Of krijg je graag een idee van
minitrips en prijzen?
Ga naar www.cosmic.travel
Op de volgende pagina vind je alvast
voorbeeldreizen als inspiratie.

 ± 407.000 km²
(= 13 x België)

 ± 6.800.000  

Iguazu: heel het jaar door aangenaam, hoewel erg warm december tot en met maart. Ondanks
regelmatige regenbuien is er meestal ook zon. De meest aangename periode loopt van januari
tot en met september.

Streken
Door zijn ligging vlak bij het drielandenpunt, is Iguazu een bekende en praktische uitvalbasis om
de streek te verkennen.
Paraguay was onze eerste bestemming 25 jaar geleden! Intussen is er in het land heel wat
veranderd, maar het is zeker en vast nog altijd een bezoek waard. Denk aan het Ypacarai-meer,
Tobati of één van de jezuïetenruïnes waaronder die van Trinidad (opgenomen op de UNESCOwerelderfgoedlijst in 1993).
Uiteraard is Iguazu het hoogtepunt. Via een binnenlandse vlucht is het gemakkelijk te bereiken,
zowel vanuit Argentinië als vanuit Brazilië. Naast de klassieke bezoeken aan de watervallen zijn
er tal van andere opties: Bananeira Trail, Mbya Guarani-gemeenschap, het centrum met een
geneeskrachtige kruidentuin, Mbareté-wandeling, …
Maar er is meer! Niet alleen Iguazu, maar heel de streek van de provincie Misiones (Argentinië)
loont een bezoekje. Denk aan de mystieke watervallen van Mocona of een verblijf in de Ibera
Wetlands: een moerassig gebied tweemaal zo groot als de Everglades in Florida.
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Raizes y Tradiciones
5 nachten
Dag 1 > Onthaal aan de luchthaven of het busstation van Asuncion en transfer naar het hotel. 2 overnachtingen.
Dag 2 > Bezoek aan de stad Asuncion, het Ypacarai-meer en de Tobati-gemeenschap.
Dag 3 > Verblijf van 3 dagen, 2 nachten in de Estancia Santa Clara in volpension en dagelijkse activiteiten.
Dag 5 > Transfer naar Bella Vista en bezoek aan de jezuïetenruïnes van San Ignacio Guazu, Santa Rosa en San
Cosme y Damian. Overnachting.
Dag 6 > Bezoek aan de ruïnes van Trinidad en transfer naar Iguazu.

Iguazu
2 nachten
Dag 1 > Onthaal aan de luchthaven van Iguazu en
transfer naar het hotel. 2 overnachtingen.
Dag 2 > Halve dag bezoek aan de Argentijnse kant van
de watervallen van Iguazu. Transfer naar de Iguassu
Falls, 30 km van het centrum van Foz do Iguassu en 24
km van Puerto Iguazu. Aankomst aan het bezoekerscentrum aan de ingang van Iguassu National Park. Een
treintje voert je tot aan het station Cataratas. Daar
begint een pad dat overgaat in een catwalk naar het
bovencircuit van de watervallen. Wandeling van 50
minuten om de watervallen vanboven te bewonderen.
Vervolgens afdaling naar het lagere circuit (meerdere trappen) om via deze catwalks de watervallen
van beneden te bewonderen. Deze wandeling duurt
ongeveer 1,5 uur. Bezoek ook de Devil’s Throat, eerst
per trein en daarna 2 km catwalk (heen en terug), over
verschillende eilandjes van de Upper Iguassu River.

De tour naar Devil’s Throat duurt ongeveer 2 uur.
Tijdens het bezoek aan de Argentijnse kant van de
watervallen zal je de watervallen van dichtbij kunnen
aanschouwen, en de flora en de fauna van nabij kunnen observeren met de watervallen letterlijk binnen
handbereik. Transfer naar het hotel.
Dag 3 > Halve dag bezoek aan de Braziliaanse kant van
de Iguazu-watervallen. Vertrek naar de Iguassu Falls.
Aankomst aan het bezoekerscentrum aan de ingang
van Iguassu National Park, zo’n 10 km van de watervallen. Via een route door het National Park bereik je
de prachtige Iguassu Falls. Dan volgt een voettocht
over de 1 km lange catwalk. Geniet van de prachtige
uitzichten over de watervallen, met aan het einde
een waar spektakel: de fantastische Devils’ Throat.
Vervolgens via een panoramische lift, verder tot aan
de Espaço Porto Canoas, met mooi uitzicht over het
bovenste deel van de Iguassu Rivier. Terugkeer naar
het hotel. Transfer naar de luchthaven van Iguazu.

Op onze website vind je een waaier aan minitrips die je aan deze programma’s kan toevoegen.
• Mocona Waterfalls
• Ibera Wetlands
• Verblijf in een Estancia
• Misiones Jesuitas
 42 USD internat. vlucht
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Meer mogelijkheden in de directe omgeving: fiets langsheen de Braziliaanse kant van de watervallen en/of het
Jaguarundi pad. Birdwatching, ook langsheen het Macuco pad of bv. het Guira Oga-vogelpark. Of de bootsafari
La Gran Aventura, ontdek de Bananeira Trail, de Tekoa Yriapu (Guarani) indianengemeenschap, het centrum met
een geneeskrachtige kruidentuin en nog zo veel meer.
The Iguazu falls
at the border
of Argentina
with Brazil.
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