
 
 

VOORBEELDREIS 
 

De Mooiste Seldrive van het Noorden 
 

Dag 
 

Van  Naar Transport Hotels opmerkingen 

1 
 

Amsterdam Buenos Aires Int’le vlucht ------ vlucht # KL701 :  21:05 05:55+1 

2 Buenos Aires   TWO Aankomst 05:55 

3 Buenos Aires Salta Vliegtuig  Del Virrey Vlucht # 12:00  14:15 

4 Salta   Del Virrey Vrije dag 

5 Salta Purmamarca Huurauto  Casa de Adobe 188 km / 02:45 uur. Inclusief : autohuur, 
Compact Sedan  drop off Mendoza luchthaven 
op 15 feb.  

6 Purmamarca  Huurauto  Casa de Adobe  

7 Purmamarca Coronel 
Moldes 

Huurauto  Finca Santa 
Anita 

244 km / 03:30 uur 

8 Coronel Mold Cachi Huurauto  El Cortijo 144 km / 02:45 uur 

9 Cachi  Huurauto  El Cortijo Excursie wandelen naar Cuevas de Acsibi, incl 
gids en lunch 

10 Cachi Angastaco  Huurauto  Finca del  
Carmen 

90 km / 02:15 uur 

11 Angastaco Cafayate 
 

Huurauto  Vinas de 
Cafayate 

218 km / 03:45 uur  via Quebrada de las 
Conchas, Gaganta del Diablo ,  

12 Cafayate  Huurauto  Vinas de 
Cafayate 

Vrije dag 

13 Cafayate Belen Huurauto  Las Cardas 218 km / 03:45 uur   

14 Belen  Huurauto  hostal Inclusief 2 daagse jeeptour incl maaltijden 
tijdens de jeeptocht en gids/chauffeur 

15 Belen  Huurauto  Las Cardas  

16 Belen Chilechito of 
Nonogasta 

Huurauto  Del Olivo 250 km / 03:30 uur   

17 Nonogasta Valle San 
Augustin 

Huurauto  Rustico Cerro 
del Valle 

245 km / 03:20 uur Via Talampaya, incl open 
truck tour om 11:45, duur 3 uur  in Talampaya  

18 Valle San 
Augustin 

 Huurauto  Rustico Cerro 
del Valle 

Bezoek Ischigulasto per auto op eigen 
gelegenheid 

19 Valle San 
Augustin 

Mendoza Huurauto  Plaza Italia 370 km / 04:30 uur 
 

20 Mendoza 
 

 Huurauto  Plaza Italia Vrije dag, OPTIE rij naar de Acongacua, de 
hoogste berg van de Andes ( max. 400 km / 5 u ) 

21 Mendoza Buenos Aires Vliegtuig  TWO Vlucht # 15:45  17:25 

22 Buenos Aires Amsterdam Int’le vlucht --- Vlucht KLM702 :  16:40  09:55+1 

23 Aankomst Amsterdam   Aankomst 09 :55 

 
 
De prijsindicatie voor dit landarrangement is per persoon USD 2.921,= //  EURO 2.599,= op basis van 2 
personen.  
 
De prijs in EURO wordt bepaald aan de dagkoers op de dag van de boeking. Gebruikte USD koers 0,89 
 
 
Prijzen zijn inclusief:  

 Hotelovernachtingen op basis van tweepersoonskamer inclusief ontbijt 

 Alle transfers bij aankomst en vertrek van / naar de luchthaven 

 binnenlandse vluchten, incl alle taxen en toeslagen 

  al het vervoer  zoals genoemd in het bovenstaande reisplan  
 
 
 



Prijzen zijn exclusief:  

 Internationale vluchten met KLM en luchthavenbelastingen (zie hieronder) 

 alle binnenlandse en internationale vertrekbelastingen, die evt nog dienen te worden betaald in het 
land zelf.  

 Entrees, verzekeringen, persoonlijke uitgaven, fooien, eten en drinken tenzij anders vermeld, optionele 
excursies.  

 
 
 

Huurauto  
 

 We hebben een huurauto compact sedan ( Chevrolet Classic, 4 deurs ) in de prijs opgenomen.  Inclusief: 
onbeperkte aantal kilometers, belastingen, en verzekeringen.  Eigen risico bij schade maximaal 3.000 
pesos (ong. 325 usd), bij ongeluk maximaal 3.000 pesos (ong. 325 usd)  en over-de-kop gaan van de auto 
maximaal 40.000 pesos (ong. 4.325 usd).     De eerste twee eigen risico’s kunnen lokaal worden 
verlaagt.  Het eigen risico van auto over de kop kan niet verlaagt of afgekocht worden.  (Het 
uiteindelijke bedrag in USD hangt af van de koers.) 
 

Minimum leeftijd chauffeur 23 jaar. Indien blijkt bij een ongeluk dat de chauffeur onder invloed is en/of 
onverantwoordelijk rijgedrag heeft getoond, dan vervalt de autoverzekering.  Geen toegang Chili. 
 

 
 

 Power for new discoveries 
The 4 cylinder SOHC engine is reliable and powerful for any type of road. With the new Electronic Throttle 
Controller (ETC), linked to an electronic accelerator you can now optimize fuel consumption. 

 Stability and performance. 
Our cars have independent front “Mc Pherson” suspension with stability bars and progressive springs, the four 
of them with pressurized hydraulic shock-absorbers. 

 
 Air conditioning with dust filter. 

Air conditioning with dust filter. The inside digital panel has a speedometer, partial and total odometer, fuel 
indicator and temperature gauge. 

 Sound and connectivity 
Our cars are equipped with AM /FM radio, CD,MP3, auxiliar entry, and USB port. 

 
 
 



Talampaya 
 
Een 2 uur durende excursie Movitrack 4X4  ( vertrek om 11:45 ) door de Talampaya kloof in een omgebouwde 
truck met begeleiding van een Spaans sprekende gids ( Engelse uitleg op papier ). Doordat de bovenkant open is  
heb je een 360 graden vrij uitzicht. Nadeel: het kan stoffig en warm zijn. 
Alternatief: gewone bus, legt dezelfde route af, ook met een gids en met ( getinte ramen en ) airco. 
 
Zowel met de gewone bus als met de open truck maak je onderweg meerdere stops om dingen te bekijken. De 
gewone bus vertrekt een paar keer per dag. 
 
Het is niet mogelijk om hier met een (eigen) auto zelf te rijden door Talampaya, je moet een toer boeken en 
deze boeken we voor jullie. De ‘gewone bus tour’ is iets goedkoper, EUR 2,=  
 

 

 
 



 
 

 

 
 


