
 
 

Voorbeeldreis 

IJsbergen met tropische watervallen 
 

Dag 
 

Van  Naar Transport Hotels opmerkingen 

1 Amsterdam  KLM --- 20:55 AMS    (rechtstreeks di/wo/vri/zo) 

2 Buenos Aires 
 

El Calafate KLM Hotel Sierra 
Nevada 

                  06:55 Buenos Aires Int’l 
10:00 B. Aires Int’l  13:20 El Calafate 
Inclusief: transfer Calafate airport  hotel 
Vrije middag 

3 El Calafate   Hotel Sierra 
Nevada 

Inclusief: Dagexcursie Perito Moreno, inclusief 
                boottocht 

4 El Calafate Puerto 
Natales 

OV bus Hostal Francis 
Drake 

08:00 El Calafate  14:30 Puerto Natales 
Vrije middag 

5 Puerto 
Natales 

Pudeto/ 
Lodge Grande 

OV Bus /  
(catamaran) 

Lodge Paine 
Grande 

07:30 P. Natales  10:45 Pudeto 
12:00 Pudeto  12:30 Lodge Paine Grande 
Vrije middag 
Suggestie: wandelen rond Laguna Cisne vlakbij 
              Pudeto (veel dieren zoals flamingos, 
             guanacos, condors) en later neem je 
             een catamaran (18:00) naar de Lodge 

6 Torres del 
Paine 

 wandelen Lodge Paine 
Grande 

Suggestie: trekking Valle Frances  (2-6 uur)  
(Je moet hetzelfe pad weer terug, dus kan je 
zelf bepalen hoelang je loopt. 

7 Torres del 
Paine 

 wandelen Lodge Paine 
Grande 

Suggestie: trekking Gletsjer Grey  (6-8 uur)  
(Je moet hetzelfe pad weer terug, dus kan je 
zelf bepalen hoelang je loopt. 

8 Lodge Paine 
Grande 

Pudeto/ 
P. Natales 

(catamaran) 
OV Bus 

Hotel Francis 
Drake 

(catamaran over de Meer Pehoe) 
13:30 Pudeto  17:30 Puerto Natales  

9 P. Natales El Calafate/ 
Ushuaia 
 

OV bus/ 
vlucht 

 

Hotel 
Campanilla 

08:00 Puerto Natales  14:30 El Calafate 
16:20 El Calafate  17:40 Ushuaia 
Inclusief: transfer Ushuaia airport  hotel 

10 Ushuaia   H. Campanilla Vrije dag 

11 Ushuaia Trelew/ 
Puerto 
Madryn 

Vlucht/ 
transfer 

 
Bahia Nueva 

Hotel 

15:05 Ushuaia  17:15 Trelew 
Inclusief: transfer (Trelew  hotel in Puerto  
                   Madryn; reistijd 1 uur) 

12 Puerto 
Madryn 

  Bahia Nueva 
Hotel 

Inclusief: Dagexcursie Peninsula Valdez en  
               walvissen  (zie hieronder) 

13 Puerto 
Madryn 

  Bahia Nueva 
Hotel 

Inclusief: Dagexcursie Punta Tombo en dolfijn  
                boot   (zie hieronder) 

14 Puerto 
Madryn 

Trelew/ 
Buenos Aires 

transfer/ 
Vlucht 

 

Tango de 
Mayo 

Inclusief : P. Madryn  Trelew; reistijd 1 uur 
14:30 Trelew  16:20 Buenos Aires 
Inclusief: transfer (B. Aires airport  Hotel) 

15 Buenos Aires   T de Mayo Vrije dag. 

16  Buenos Aires   T de Mayo Vrije dag 

17 Buenos Aires Puerto Iguazu Vlucht 
 

Jardín de 
Iguazu 

13:20 Buenos Aires  15:05 Puerto Iguazu 
Inclusief: Transfer (Iguazu airport  Hotel) 

18 Puerto Iguazu   Jardín de 
Iguazu 

Vrije dag.   
Suggestie: Argentijnse watervallen 

19 Puerto Igauzu Foz do Iguazu excursie Hotel Taroba 
Express 

Inclusief:  Prive ochtendexcursie vanaf Puerto  
    Iguazu naar Braziliaanse watervellen,  
Vrije middag 

20 Foz do Iguazu Rio de 
Janeiro 

KLM Olinda Rio 06:23 Foz do Iguazu  08:19 Rio de Janeiro 
Inclusief: transfer luchthaven Rio  hotel 
Vrije dag in Rio de Janeiro 

21 Rio   Olinda Rio Vrije dag  

22 Rio   Int’le vlucht 
KLM 

--- Vrije tijd tot de vlucht 
Inclusief: transfer Hotel  luchthaven Rio ) 
21:45 Rio                           (behalve ma/wo) 

23 Aankomst  Amsterdam  ---                 12:15 Amsterdam 



 
De prijs landarrangement is per persoon EURO 4.018,= // USD 4.673,=* op basis van twee personen.   
 

* Deze prijs van het landararrangement is alleen mogelijk in samenhang met KLM ( ‘slim ticket’ ).  
Indien je met een andere maatschappij vliegt, zal er een toeslag zijn omdat de binnenlandse vluchten 
dan enkel voor een hogere prijs in te kopen zijn. De toeslag kan per maatschappij verschillen en kan 
enkele honderden euro’s bedragen. 
 
** De prijs in EURO wordt bepaald aan de dagkoers bij de ABN- AMRO op de dag van de boeking.   
    [Gebruikte koers  1 USD:  EURO 0,860   ] 
 
Prijzen zijn inclusief:  

- hotelovernachtingen op basis van tweepersoonskamers inclusief ontbijt (behalve in Torres del Paine) 
- al het vervoer  en binnenlandse vluchten El Calafate  Ushuaia, Ushuaia  Trelew, Trelew  B. 

Aires, en B. Aires  Puerto Iguazu (inclusief belastingen en toeslagen) zoals genoemd in het 
bovenstaande reisplan 

- de in het schema genoemde transfers en excursies 
 
Prijzen zijn exclusief:  

- Internationale vluchten met KLM en luchthavenbelastingen 
- alle binnenlandse en internationale vertrekbelastingen, die evt nog dienen te worden betaald in het 

land zelf. Deze vertrekbelastingen zijn constant aan verandering onderhevig.  
- verzekeringen, persoonlijke uitgaven, entrees, fooien, eten en drinken tenzij anders vermeld, 

optionele excursies.  
- alle transfers (luchthaven/station  hotel) die niet in het schema genoemd zijn.   
 
 
 
 

Internationale vlucht met KLM (inclusief twee binnenlandse vluchten) 
Amsterdam  Buenos Aires //    Rio de Janeiro  Amsterdam,  
                      PLUS B. Aires  El Calafate en Foz do Iguazu  Rio   
 
De prijsindicatie is vanaf  EURO 893,= (inclusief luchthavenbelastingen) per persoon. 

 
Prijzen zijn een indicatie en  op basis van laagseizoen. Prijzen zijn aan veranderingen onderhevig door o.a. 
geldkoersen, seizoenen, beschikbaarheid e.d.. Vraag daarom altijd voor de actuele prijs een prijsopgave op 
middels een offerte op maat. 
 
 
 
 
Aanvullende info 
Het bovenstaand programma is slechts EEN VOORBEELD. We maken alle reizen op maat, dus aanpassingen 
zijn altijd mogelijk, zowel qua route, uitstapplaatsen, hotels, excursies etc etc.  
Pas dus aan waar gewenst en laat het ons weten. We sturen je dan zo spoedig mogelijk een aangepast 
reisplan met prijs. 
 
 
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. 
 
Daarnaast kunnen we je veel geld besparen door een ‘slim ticket’ voor je te boeken. Een ’slim 
ticket’  maakt je reis een (heel) stuk goedkoper, al kan een dergelijk ticket in eerste instantie (wat) duurder 
lijken.   
Met een ’slim ticket’ wordt je landarrangement zoveel goedkoper dat je op de totale reissom ( vluchten plus 
landarrangement ) tot soms enkele honderden euro’s kunt besparen.  
 
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.  
 
 


