
  ± 176.000 km² 
 (= 6 x België)

 ± 3.400.000    Pesos Uruguayos 
 (1 EUR= 34 Pesos Urug.)

 Spaans  220V   Internationaal paspoort   Geen

Natuurl i jke schoonheid 
Uruguay is één van de kleinste staten van Latijns-Amerika, maar heeft een  
bewogen geschiedenis achter de rug. Vandaag hebben evenwel gastvrijheid en 
binnenlandse rust de bovenhand. Doordat het land vroeger op de grens lag tussen 
Spaanse en Portugese koloniale veroveringen, is Uruguay altijd onderhevig  
geweest aan diverse invloeden. Talloze inwijkelingen van Europese afkomst  
zochten er hun heil. Inmiddels vormen zij het gros van de Uruguayaanse bevolking. 
Ze wonen grotendeels in de hoofdstad Montevideo, middelpunt van het politieke, 
sociale en culturele leven. Een vaste indiaanse populatie heeft het land waarschijnlijk 
nooit gekend. Uruguay is qua samenleving misschien het meest rustige land van 
Zuid-Amerika, op het gebied van natuurlijke schoonheid is het uitbundig.  
Het binnenland bestaat nagenoeg uit grasachtige heuvels en weiden, meer bevolkt 
door vee dan door mensen. Tijdens de koloniale periode werd Uruguay vaak 
aangeduid als de Banda Oriental of ‘Oostelijke oever’. Deze grillige kustlijn wordt 
middendoor gesneden door sparren- en eucalyptusbossen, aangeplant om de kust 
te beschermen.

Uruguay



Tips & trics
•	 Ideaal reisseizoen: heel het jaar. Voor strandvakanties is de Uruguayaanse 

zomer (november - maart) ideaal. 
•	 Diensten: je kan zowel individueel, in groep als in private diensten reizen, 

maar ook met een huurwagen.
•	 Hotels: vanaf 80 à 100 euro per kamer per nacht tot meer dan 1.000 euro 

per kamer per nacht. Uruguay kent enkele pareltjes van hotels, waarbij we 
direct denken aan onze vrienden van zowel Estancia, Bahia en Playa VIK.

•	 Ideale reiziger: geïnteresseerd in mooie landschappen, kust en steden. Voor 
zowel individuele reizigers en families, als 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	een	voorbeeldreis	als	inspiratie.

 15 of 30kg   Geen  45 USD internat. vlucht
 20 USD binnenl. vlucht

  5-10 USD

Klimaat
Matig en nogal vochtig met hevige weersveranderingen. De zomer (november - maart) 
kent temperaturen tussen 21 en 30 °C. Tijdens de winter (juni - september) worden  
die gehalveerd. April en mei leveren de meeste regen. Zomerse stormen komen 
frequent voor.

Streken
Uruguay wordt vaak in combinatie met Argentinië bezocht, zeker met Iberia 
en Air Europa die rechtstreeks vanuit Montevideo terugvliegen naar Europa. 
Het	ideale	vertrekpunt	hiervoor	is	Colonia	del	Sacramento,	gelegen	tegenover	
Buenos Aires, aan de overkant van de Rio de la Plata. In onze winter is het goed 
vertoeven in de mondaine badplaatsen Punta del Este en José Ignacio.

Maar naast Colonia del Sacramento geeft ook Montevideo een leuke twist aan 
de bestemming. Je vindt er zowel oude als moderne gebouwen, maar ook de 
Port markt met onder zijn metalen constructie een gezellig kluwen van  
restaurantjes, muzikanten, ambachtslieden, terrasjes en winkeltjes.

En dan is er uiteraard het binnenland met rustige landschappen. Juist door haar 
eenvoud	zo	aantrekkelijk:	de	landbouw	en	de	estancia’s,	of	het	golvende	land	
(cuchillas) in Florida: San Pedro del Timote. Ga voor de ideale vogelobservatie 
naar Quebrada de los Cuervos National Park of de moeraslanden in de  
provincie	La	Rocha.	Hier	vind	je	trouwens	ook	de	panoramische	route	109	en,	
nabij Cabo Polonio en Valizas, één van de grootste zandduinen ter wereld.

Fly & drive Uruguay
7 nachten

Dag 1 >	Onthaal	in	Colonia	del	Sacramento.	Assistentie	bij	het	afhalen	van	de	
huurwagen.	Briefing.	Overnachting.

Dag 2 >	Traject	met	de	huurwagen	naar	Montevideo.	Overnachting.

Dag 3 > Vertrek naar een estancia, bv. in de provincie Treinta y Tres.  
2 overnachtingen op de estancia. Daar kan je deelnemen aan het dagelijkse 
leven op de estancia en zo meer te weten komen over de gaucho-cultuur  
en -tradities. 

Dag 5 > Vertrek naar de badplaats Punta del Este of José Ignacio.  
3 overnachtingen.

Dag 8 > Terugrit naar Punta del Este of Montevideo, waar je op de luchthaven de 
huurwagen	tijdig	aflevert.

Scan mij voor meer info: Uruguay

U
ru

ga
uy

77

Hotel Playa VIK,  Jose Ignacio.
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