
 
 

voorbeeldreis 

Eindeloos IJS 
 

Dag Van Naar Transport Hotels Opmerkingen 

1 Amsterdam (Santiago) KLM ---  

2 
 

aankomst Santiago  Hotel Vegas Inclusief: transfer airport  hotel 

3 Santiago  
Balmaceda 

Balmaceda 
Guadal 

Vliegtuig  
Huurauto 

Cabana 
Guadal 

Inclusief: transfer hotel  airport 
Vlucht # 10:00  12:20  
Inclusief: huurauto zie specs. hieronder 
Balmaceda – Guadal (route 7 :  ± 6 uur, 255 km 

4 Guadal  Huurauto Cabana 
Guadal 

Vrije dag, vele excursie mogelijkheden 

5 Guadal  Huurauto Cabana 
Guadal 

Vrije dag, vele excursie mogelijkheden 

6 Guadal   
Chile Chico 
P. Ibanez 

Chile Chico 
Puerto Ibanez 
Cerro Castillo 

Huurauto 
Veerboot 
Huurauro 

El Topero 106 km, 3½ uur ( erg mooie route ) 
Veerboot: 16:00  19:00 
40 km, 40 min. 

7 C. Castillo  
Balmaceda 
Pto. Montt  

Balmaceda 
Puerto Mont 
Punta Arenas 

Huurauto 
Vliegtuig 
Vliegtuig 

Oro Fuquino 1 uur rijden naar de luchthaven ( 70 km ) 
Vlucht # 10:50  11:54 
Vlucht #  17:27  19:34 

8 Punta Arenas Torres del 
Paine 

Huurauto 
wandelen 

Hosteria 
Pehoe 

Inclusief: huurauto zie specs. Hieronder 
365 km, 4 ½ uur (drop bagage evt in P.Natales) 
 

9 Torres del 
Paine 

 wandelen Hosteria 
Pehoe 

Wandelen naar Grey gletsjer en weer terug, 
max 6-7 uur, 

10 Torres del 
Paine 

 wandelen Hosteria 
Pehoe 

Wandelen vanaf Lodge Grande richting Valle  
Frances op en neer 6-… uur Hoe dieper je Valle 
Frances in gaat hoe langer je loopt 

11 Torres del 
Paine 

 wandelen Hosteria 
Pehoe 

Wandelen naar Look-out Torres op en neer 7-8   

12 Torres del 
Paine 

Puerto Natales Huurauto Frances Drake Wandelen bij Lag. Cisnes (flamingo’s !) en of 
Sendero Fauna  guanaco’s, condors, vossen 
etc.) Eind van de dag naar P. Natales 2 uur 

13 P. Natales El Calafate OV bus   Hostal 
Libertador 

Bus # 08:00 13:10 gereserveerde zitplaatsen 
Vrije middag 

14 El Calafate   Hostal 
Libertador 

Inclusief: Dagexcursie Perito Moreno 

15 El Calafate   Hostal 
Libertador 

Vrije dag, optie verblijf estancia of ice hike, of 
mountainbiken of andere boottocht gletsjers 

16  El Calafate Buenos Aires  Vliegtuig  Bristol Inclusief: transfer hotel  airport 
Vlucht # 09:35  10:55 
Inclusief: transfer airport  hotel 

17 Buenos Aires   Bristol Vrije dag, zie bij excursies voor interessante 
mogelijkheden als fiets/wandel/kanotochten 

18 Buenos Aires   Bristol Vrije dag 

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

20 Aankomst Amsterdam  ----  

 
De prijs voor dit landarrangement voor is per persoon USD 2.840,= // EURO 2.499,= 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:  

 Genoemde hotelovernachtingen op basis van tweepersoonskamer met ontbijt. 

 Binnenlandse en hun luchthavenbelastingen 

 Al het vervoer, transfers en huurauto (zie hieronder) zoals genoemd in het bovenstaande reisplan 



 De in het schema genoemde transfers en excursies 
 
Prijzen zijn exclusief:  

 Internationale vluchten en luchthavenbelastingen  

 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 23 jaar. Indien blijkt bij een ongeluk dat de chauffeur onder invloed is en/of 
onverantwoordelijk rijgedrag heeft getoond, dan vervalt de autoverzekering.   
Ter plaatse moet je nog ongeveer EUR 10 belasting betalen. 

 
 

 
 
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. 
 
 
Nog meer ideeën 
De plaatsen Ushuaia en / of Peninsula Valdes kunnen eenvoudig tussen El Calafate en Buenos Aires worden 
toegevoegd. 
Wil je je reis ‘lekker warm en relaxt eindigen’ denk dan eens aan de watervallen van Iguazu. 

https://www.passaat.nl/bestemmingen/item/4/Argentinie/383/Ushuaia
https://www.passaat.nl/bestemmingen/item/4/Argentinie/373/Peninsula-Valdez
https://www.passaat.nl/bestemmingen/item/4/Argentinie/366/Iguazu

