
 
 

voorbeeldreis 

Een Actief Patagonisch Avontuur 
 

 
Dag 

 
Van Naar Transport Hotels Opmerkingen 

1 Amsterdam  Buenos Aires Int’le vlucht   
 

2 Aankomst  Buenos Aires  Bristol Inclusief: transfer airport  hotel, vrije dag 

3  Buenos Aires   Bristol Vrije dagen vele excursie mogelijkheden als  

4 Buenos Aires   Bristol fietstochetn met NL gids, tango lessen, etc ect. 

5 Buenos A.  
Trelew  

Trelew 
P. Pyramides 

Vliegtuig 
Huurauto 

 
Las Restingas 

Inclusief: transfer hotel  airport 
Vlucht # 10:40  12:40  
100 km / 1½ uur, zie specs huurauto hieronder 

6 P. Pyramides  Huurauto Las Restingas rijden over Peninsula Valdes om wildlife te zien 
zoals zeeleeuwen, zeeolifanten, enz) en 
boottocht walvissen ( ter plekke te regelen ) 

7 P. Pyramides Trelew Huurauto Hotel 
Libertador 

Pyramides  Punta Tombo: 280 km / 4 uur  
Suggestie: pinguinkolonie, dolfijnenboottocht 
Punta Tombo  Trelew 124 km / 2 uur 
Drop off huurauto in Trelew 

8 Trelew Ushuaia Vliegtuig Campanilla Inclusief: transfer airport  hotel 
Vlucht # 07:10  09:20 
Inclusief: transfer hotel  airport 
Inclusief: Bever / Esmaralda Laguna excursie 

9 Ushuaia   Campanilla Inclusief: wandelen en kanoen naar het Beagle 
Channel 

10 Ushuaia   Campanilla Inclusief: Off road Lagos jeeptocht  

11 Ushuaia El Calafate Vliegtuig Libertador Inclusief: transfer hotel  airport  
Vlucht # 11:45  13:45  
Inclusief: transfer airport  hotel  

12 El Calafate   Libertador Inclusief: Dagexcursie Perito Moreno, excl. 
entrees 

13 El Calafate   Libertador Vrije dag, optie ice hike excursie 

14 El Calafate El Chalten OV bus Alma De 
Patagonica 

Bus # 09:00  12:00 ( gereserveerde plaatsen) 

15 EL Chalten   Alma De 
Patagonica 

Suggestie: wandeling naar Laguna Torre/ 
Mirador Maestri: max. 6 uur ( op en neer) 

16 EL Chalten   Alma De 
Patagonica 

Suggestie: wandeling naar Laguna Sucia / Rio 
Blanco gletsjer:  max. 8 uur  ( op en neer ) 

17 EL Chalten   Alma De 
Patagonica 

Suggestie: wandeling naar Loma del Pliegue 
Tumbado/Laguna Torro max. 7 uur ( op en neer) 

18 El Chalten El Calafate OV bus Libertador Bus 15:00  18:00 ( gereserveerde plaatsen) 

19 El Calafate Buenos Aires 
 

Vliegtuig Bristol Inclusief: transfer hotel  airport  
Vlucht # 09:20  11:20  
Inclusief: transfer airport  hotel 

20 Buenos Aires Amsterdam Int’le vlucht ---- Inclusief: transfer hotel  airport  

21 Aankomst  Amsterdam  ----  

 
De prijs voor dit landarrangement is per persoon USD 2.559,= // EURO 2.252,= op basis van 2 personen.  
 
De prijs in EURO wordt bepaald aan de dagkoers op de dag van de boeking. Voor deze voorbeeldreis is een 
koers van USD 1,= / EUR 0,88 gebruikt 
 
 
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 en transfers zoals genoemd in het bovenstaande reisplan  
NOOT: de prijs van de binnenlandse vluchten kan door beperkte beschikbaarheid variëren in prijs.  



 
Prijzen zijn exclusief:  

 Internationale vluchten en luchthavenbelastingen / toeslagen 

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

 Niet genoemde transfers, entrees, verzekeringen, persoonlijke uitgaven, fooien, eten en drinken 
tenzij anders vermeld, optionele excursies.  

 
 

Prijzen zijn een indicatie en  op basis van laagseizoen. Prijzen zijn aan veranderingen onderhevig door o.a. 
geldkoersen, seizoenen, beschikbaarheid van binnenlandse vluchten e.d.. Vraag daarom altijd voor de 
actuele prijs een prijsopgave op middels een offerte op maat. 

 
 

Huurauto  
 

 We hebben een huurauto compact (type Renault Clio of vergelijkbaar) 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 25 jaar. Indien blijkt bij een ongeluk dat de chauffeur onder invloed is en/of 
onverantwoordelijk rijgedrag heeft getoond, dan vervalt de autoverzekering.   

 
Minimum leeftijd chauffeur 25 jaar. Indien blijkt bij een ongeluk dat de chauffeur onder invloed is en/of 
onverantwoordelijk rijgedrag heeft getoond, dan vervalt de autoverzekering.   
 
 
Internationale vluchten 
Wij kunnen uiteraard ook voor passende vluchten voor je verzorgen, tegen vaak gunstigere tarieven en of 
voorwaarden dan dat je zelf kunt boeken op internet. 
 
Wij kijken voor een vliegticket altijd naar het geheel van je reis, omdat je op die manier vaak een betere 
reis krijgt, voor een betere prijs ! En dat lijkt ons best wel slim.  
Met een ’slim ticket’ kan je landarrangement zoveel goedkoper uitvallen dat je op de totale reissom ( 
vluchten plus landarrangement ) tot soms enkele honderden euro’s kunt besparen. Ook dit is maatwerk en 
welk ticket het beste bij jouw reis is, zoeken we graag voor je uit. 
 
De genoemde excursies met foto’s zijn te zien op de excursiepagina bij Ushuaia 
 
 
Nog meer ideeën 
Je kunt vanuit El Calafate ook naar Torres del Paine gaan, net over de grens met Chili in plaats van El 
Chalten / Fitzroy.  Beide kan natuurlijk ook. 
 
Nog meer bergen en meren zien? Maak een selfdrive bij Bariloche. Of ga je liever voor wat warmers? Reis 
dan naar Salta, waar je prachtige selfdrives, wandelingen en fietstochten kunt maken. 
 

https://www.passaat.nl/bestemmingen/item/4/Argentinie/383/Ushuaia/excursies
https://www.passaat.nl/bestemmingen/item/11/Chili/407/Torres-del-Paine
https://www.passaat.nl/bestemmingen/item/4/Argentinie/354/Bariloche
https://www.passaat.nl/bestemmingen/item/4/Argentinie/376/Salta

