
 
voorbeeldreis 

    Op kaaimannenjacht met de gauchos 
 

Dag 
 

Van  Naar Transport Hotels opmerkingen 

1 Amsterdam (B. Aires) KLM --- 20:55 AMS    (rechtstreeks di/vri/zo) 

2 Buenos Aires     
 
 

 
Hotel Babel 

                  06:55 Buenos Aires 
Inclusief: transferB. Aires airport  hotel 
Vrije middag 

3 Buenos Aires   Hotel Babel Vrije dag 

4 Buenos  Aires Salta  vlucht Hotel del 
Virrey 

Vrije tijd in Buenos Aires tot de vlucht 
17:10 B. Aires 19:30 Salta 
Inclusief : transfer luchthaven Salta  hotel 

5 Salta   H. del Virrey Vrije dag 

6 Salta Tilcara Huurauto Posada Angeles Suggestie: Bezoek Purmamarca onderweg 

7 Tilcara  Huurauto Posada Angeles Suggestie: Dagtocht Quebrada de Humahuaca 

8 Tilcara Cachi Huurauto Hotel 
El Cortijo 

Met gewone auto via Salta rijden; met 4 wd en 
in het droge seizoen rijden route 40 via mooie 
landschap (over pas van 5.000 meter!) 

9 Cachi Cafayate Huurauto Cafayate Wine 
Resort 

Suggestie: Over prachtige Ruta 40 via Molinos, 
ongeveer 3  uur.  ‘s middag omgeving Cafayate 
verkennen  

10 Cafayate Salta Huurauto Hotel del 
Virrey 

Suggestie: langs Quebradas de Cafayate 
(route 68, 2 ½ uur rijden, ongeveer 198km) 

11 Salta Posadas OV Nachtbus --- Vrije ochtend. 
Inclusief : transfer hotel  bus terminal 
16:15 Salta      (nachtbus) 

12 Posadas Estero del 
Ibera 

transfer Irupe Lodge                    10:00  Aankomst Posadas 
Inclusief : bus terminal Posadas naar Esteros  
                del Ibera  (reistijd 3 ½ uur) 
Inclusief : 4D/3N Esteros del Ibera.   Inclusief 
      Excursies, vol pension in Esteros del Ibera, 

13 E. del Ibera   Irupe Lodge       lokale gids, en transfer.  Excl. lunch/diner  

14 E. del Ibera   Irupe Lodge      op dag 4 op weg naar Puerto Iguazu 

15 Estero del 
Ibera  

San Ignacio/ 
Pto Iguazu 

Transfer/ 
transfer 

Jardin de 
Iguazu 

Inclusief : transfer naar Puerto Iguazu, met  
                 stop bij ruines San Ignacio Mini 

16  P. Iguazu   Jardin de 
Iguazu 

Suggestie :  watervallen Argentijnse kant  

17 Puerto Igauzu Foz do 
Iguazu 

excursie Hotel Taroba 
Express 

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

18 Foz do Iguazu Sao Paulo/ 
(AMS) 

KLM/ 
KLM 

 14:35 Foz do Iguazu  16:25 Sao Paulo 
21:10 Sao Paulo   

19  Amsterdam  ---                          11:50 Amsterdam 

 
De prijs voor dit landarrangement is per persoon EURO 3580,=   (USD 3978,= ) 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 0,900   ] 
 
 
 



Prijzen zijn inclusief:  
- hotelovernachtingen op basis van tweepersoonskamers inclusief ontbijt  
- al het vervoer (ook binnenlandse vlucht B. Aires  Salta) zoals genoemd in het bovenstaande 

reisplan 
- de in het schema genoemde transfers 
- huurauto in Salta  

 
Prijzen zijn exclusief:  

- Internationale vluchten met KLM en binnenlandse vluchten (Foz do Iguazu  Sao Paulo) 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 een binnenlandse vlucht   
Amsterdam  Buenos Aires //  Foz do Iguazu  Sao Paulo  Amsterdam) 
 
De prijsindicatie voor laagseizoen is vanaf  EURO 779,= (waarvan EURO 269,= airporttax welke aan 
veranderingen onderhevig zijn) 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.  
 

 


