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ARGENTINIË – CHILI – BRAZILIË 

REISVERSLAG 

 

Zondag 15 januari 2017 

Wij vertrekken van Schiphol om ca. 22.30 uur voor de rechtstreekse nachtvlucht met KLM naar Buenos Aires. De 

vlucht gaat over Parijs, Gibraltar en steekt bij Dakar de oceaan over richting Montevideo. 

Maandag 16 januari 2017 

Na aankomst op het vliegveld ’s ochtends worden we opgewacht door de gids, die ons met een taxibusje naar het 

hotel brengt. Onderweg vertelt zij ons dat Buenos Aires op zich een veilige stad is, maar zij wijst ons toch op de 

wijken die we beter ’s avonds kunnen mijden. Rond 9 uur worden we afgezet bij het hotel dat in het centrum ligt, 

op loopafstand van het Plaza de Mayo, het belangrijkste plein in deze wereldstad. We zijn te vroeg om al te 

kunnen inchecken en gaven daarom onze bagage zolang in bewaring. We maken een wandeling door de stad. Iets 

na tweeën kunnen we inchecken en brengen we onze bagage naar de kamer. Op zich een keurig hotel. Daarna 

gaan we opnieuw de stad in. In totaal hebben we deze dag zeker 20 km gelopen. In de omgeving van het plein 

staan een aantal mooie gebouwen: de kathedraal, het presidentiële paleis en enkele andere overheidspanden. In 

een parkje staat een grote ficusboom waarvan de takken moeten worden ondersteund. De trottoirs in de 

binnenstad zijn hier en daar gebrekkig met ontbrekende stukken tegels en omhoogstaande putdeksels. 

Dinsdag 17 januari 2017 

Op het programma staat een stadstoer per bus. We worden keurig op tijd opgehaald bij ons hotel. De excursie is 

de moeite waard. We rijden o.a. door de Italiaanse wijk (La Boca), waar in kleine huizen een 20-tal families bij 

elkaar woonden, met een gezamenlijk toilet en patio. De huisjes, veelal van golfplaat, zijn in verschillen de kleuren 

geschilderd (rood/groen/geel enz.), al naar gelang welke verf het goedkoopst was. Dit is een echte volkswijk, niet 

ver van de haven. Hier is ook het stadion van de bekendste voetbalclub van Argentinië, Boca Juniors. De toiletten 
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zijn een verhaal apart. Vaak zit er geen slot op de deur en het papier mag niet worden doorgespoeld; dit moet in 

een aparte ton worden gedaan i.v.m. verstopping van de riolering. De toer gaat verder en we zien ook de chiquere 

wijk Recoleta en Palermo, met fraaie woonhuizen. Verder rijden we langs enkele mooi aangelegde parken. De gids 

geeft tijdens der excursie duidelijk uitleg in het Engels en er is voldoende tijd om te fotograferen. Die avond staat 

er een tango-dinnershow op het programma. Keurig op tijd rijd de taxi voor om ons op te halen. Er is een tafel voor 

ons gereserveerd dicht bij het podium. Diner en show zijn prima verzorgd, mooie kostuums. De taxi brengt ons na 

afloop weer terug naar het hotel. 

Woensdag 18 januari 2017 

Transfer van het hotel naar het vliegveld voor de vlucht naar Bariloche (ruim 2 uur). Alles keurig op tijd. Na 

aankomst geeft onze gids Tania uitleg over het programma van de volgende dagen. Het hotel is van iets mindere 

kwaliteit, de kamer behoeft enige modernisering. Bariloche is eigenlijk een wintersportplaats, maar het gebied er 

omheen is Nationaal Park en wordt ook in de zomer druk bezocht. 

Donderdag 19 januari 2017 

We zouden om 9 uur worden opgehaald voor de excursie van een halve dag, maar om 9.30 uur is de bus er nog 

niet. Tania gebeld; zij neemt contact op met het kantoor. Even later komt er via de receptie een telefoontje; de 

organisatie verontschuldigt zich voor het misverstand en meldt dat wij ’s middags om 3 uur de excursie alsnog 

kunnen maken. Wat doen we dan deze morgen? We maken een mooie wandeling van ca. 2 uur langs het meer 

Nahuel Huapi. Buiten Bariloche staan een paar mooie villa’s. Bij terugkomst in het hotel is er een verrassing: de 

receptionist wenkt ons en overhandigt ons een pakketje; wij maken dit open en er blijkt een doos met een 

assortiment chocolade in te zitten: Bariloche is de chocoladehoofdstad van het land. Er zit een briefje bij: “met 

excuses voor het misverstand”. Wij zijn tevreden dat het zo is opgelost. De excursie die middag is de moeite 

waard. We gaan met de kabelbaan naar boven (mooi uitzicht vanaf de Monte Campanario) en vervolgens langs het 

meer. De rit leidt ons langs het luxe hotel en resort Llau-Llau (spreek uit als “sjouw-sjouw”). De gids vertelt het 

e.e.a. over het ontstaan van dit hotel. Aan het eind van de toer worden we bij het hotel afgezet. 

Vrijdag 20 januari 2017 

Vandaag staat de doorsteek per bus en boot naar Chili op het programma, de z.g. Cruce de Lagos, een van meest 

spectaculaire trajecten door de Andes. Het wordt een lange dag, maar de bus is op tijd. Eerst een uur met de bus 

naar het overstappunt bij Llau-Lau, waar we op de boot gaan naar Puerto Biest. Onze bagage wordt in containers 

geladen; hier hebben we in principe geen omkijken meer naar. Na de boot weer in de bus, vervolgens weer een 

boot en een bus tot de grensovergang met Chili. Daar wordt ieder’s naam afgeroepen voor de pascontrole, 

waardoor dit wel enige tijd kost. Daarna weer in de bus tot het plaatsje Peulla waar de Chileens douane de inhoud 

van onze koffers controleert. Een mooie rit door de bergen, maar dit stuk weg is ongeasfalteerd. Op een gegeven 

moment rijdt de bus zich vast en moeten alle passagiers uitstappen de laatste 500 meter naar de douanepost te 

voet af te leggen. Vervolgens is het nog een klein stukje met bus naar de volgende boot voor de overtocht over het 

Lago de Todos Santos. Hierna weer een andere bus voor de rit langs het Lago Llanquihue naar de eindbestemming 

Puerto Varas. Dit traject is erg mooi, langs meren en bergen met de sneeuwbedekte top van de Tronador (3500 m) 

en enkele vulkanen. Het verkeer veroorzaakt grote stofwolken door de vulkaanas die er nog ligt sinds de laatste 

uitbarsting (gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen). De vulkaan Osorno met haar bijna volmaakte kegelvorm 

overheerst de omgeving. We komen ’s avonds aan in het hotel, dat prachtig is gelegen aan het meer, met uitzicht 

op 2 vulkanen. Een prachtige dag met veel natuurschoon en fantastisch weer. Daarna lekker gegeten in een door 

de gids aanbevolen restaurant. 

Zaterdag 21 januari 

Een vroeg ontbijt, want we worden al om 8 uur opgehaald voor een dagexcursie met gids naar het eiland Chiloé. 

Wij blijken de enige passagiers te zijn. Na een uurtje rijden zijn we bij de ferry voor de overtocht naar het eiland. 
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Chiloé is ca. 240 km lang, dus we kunnen niet alles zien, maar de gids leidt ons o.a. naar een aantal kerken die 

volledig van hout zijn opgetrokken in de voor deze streek kenmerkende bouwstijl. In het stadje Castro, midden op 

het eiland bezoeken we o.a. de kathedraal en een foodmarkt. Een kleurrijk geheel, met veel soorten aardappelen, 

groenten, fruit. De vismarkt is niet voor toeristen, maar de gids kent er een paar mensen en we kunnen er een 

kijkje nemen. We lunchen simpel (met oploskoffie en een flensje) in een etablissement waar ook de lokale 

bevolking eet. Het toiletbezoek is een verhaal apart: er zit een dame waar je het papier koopt, maar dat is al 

geregeld door de gids. Bekend op het eiland zijn de paalwoningen (palafitos), voormalige vissershuisjes, thans 

veelal in gebruik als eethuisje of logeeradres. Op de terugweg brengen we een bezoek aan het vissersplaatsje 

Ancud. Daarna gaan we  weer naar de ferry en terug naar het hotel. 

Zondag 22 januari 2017 

Om 8.30 uur worden we door de taxi opgehaald naar het vliegveld  in Puerto Montt voor de ruim 2 uur durende 

vlucht naar het zuiden van Patagonië. Wederom keurig op tijd. De gids heeft de stoelen in het vliegtuig al voor ons 

gereserveerd. Bij aankomst in Punta Arenas worden we opgewacht door een vriendelijke dame met chauffeur die 

ons naar het hotel brengen. Het hotel is eenvoudig maar de mensen zijn zeer vriendelijk. De plaats ligt aan de 

Straat van Magelhaes (de doorvaart van de Atlantische naar de Stille Oceaan). Aan de overzijde ligt Vuurland. We 

verkennen het stadje en eten die avond in een te gek restaurantje. 

Maandag 23 januari 2017 

Eerst haalt de gids ons bij het hotel af om ons naar het busstation te brengen. De gids regelt de kaartjes voor ons, 

zodat we daar geen omkijken naar hebben. Om 9.30 uur vertrekt de bus naar Puerto Natales. De bustocht duurt 

ongeveer 3 uur. Het hotel is mooi gelegen, vanuit de lobby kijk je uit op het water. Daarna verkennen we te voet 

het stadje. 

Dinsdag 24 januari 2017 

We ontbijten vroeg (eetzaal vanaf 6 uur geopend) want onze excursie voor vandaag vertrekt al om 7.20 uur. We 

bevinden ons nabij de Zuid-Patagonische IJskap, op de grens van Chili en Argentinië. Dit ijsveld, ongeveer 12.000 

km² groot, is na Antarctica en Groenland het op 2 na grootste aaneengesloten ijsveld ter wereld. Er zijn een aantal 

bergtoppen van meer dan 3000 m hoog. Op het programma staan een boottocht en een wandeling (2 uur heen en 

terug) naar de Balmaceda en Serrano gletschers. Een lunch is inbegrepen. Onderweg zien we vanaf de boot een 

soort kleine pinguins en zeeleeuwen. Om 17 uur zijn we terug in het hotel. 

Woensdag 25 januari 2017 

Wederom staat een excursie op het programma. We worden om 8 uur opgehaald en bezoeken eerst een grot waar 

resten zijn gevonden van de uitgestorven milodon, een reusachtig prehistorisch zoogdier. Vervolgens per bus en 

boot verder naar de nationale park Torres del Paine, een verzameling fjorden, bergen en gletschers. Het weer is 

nog steeds goed. Je hebt hier echt stevige schoenen nodig en er wordt geadviseerd om passende kleding aan te 

trekken (in laagjes) en voor gezichtsbescherming te zorgen (zonnebril, zonnebrandcreme). Bij deze excursie is de 

lunch inbegrepen. Terug in de bus wordt gestopt bij de Rio Grey, een gletscherrivier, waar we een wandeling  

maken, eerst over een hangbrug, vervolgens langs de oever en via een grintdam naar de overkant van de rivier, en 

weer terug, totaal 10 km. Er staat een stevige wind van 90 km/h dwars op de dam, zodat we moeten oppassen niet 

omver geblazen te worden. Je voelt waterdruppels en zandkorrels in het gezicht blazen. Een boeiende dag. 

Donderdag 26 januari 2017 

Vandaag verlaten we Chili en keren we terug naar Argentinië. Om 8 uur worden we opgehaald en gaan naar het 

busstation om over te stappen op de lijnbus naar El Calafate. Deze rit duurt ca. 5½ uur. Eerst de grenspassage, 

waar we moeten uitstappen om onze paspoorten te tonen en vervolgens rijden we Argentijns Patagonië binnen; 
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een enorm uitgestrekt dor en leeg steppeachtig land, waar bijna altijd een stevige westenwind waait. We rijden 

langs een paar estancia’s met schapen, koeien en guanaco’s. Onderweg moet de bus stoppen om een grote 

schaapskudde (begeleid door gaucho’s met een stel honden) te laten passeren . Na aankomst worden we naar ons 

hotel gebracht. Dit ligt buiten de stad maar ieder uur rijdt een gratis shuttlebusje van het hotel naar het centrum 

v.v. ’s Middags het stadje verkend. Veel winkeltjes met toeristenspullen en bureautjes die dagtochten organiseren. 

De plaats ligt aan het grootste meer van Argentinië (het Lago Argentino), dat wordt gevoed door een groot aantal 

gletschers. In het ondiepe deel van het meer bij de stad komen flamingo’s voor. Aan het eind van de middag begint 

het te regenen. ’s Avonds worden we door de organisatie gebeld over een programmawijziging. Door 

omstandigheden (de weersverwachting?) zal de excursie die voor zaterdag was gepland, op vrijdag plaatsvinden, 

en die van vrijdag wordt naar zaterdag verplaatst. Wij eten in het hotel. 

Vrijdag 27 januari 2017 

Het is droog maar bewolkt. We worden om 7.30 uur opgehaald voor de excursie naar het Nationaal Park Los 

Glacieres. We stappen over in de boot en varen eerst in de richting van de Upsala gletscher. Hoe dichter we 

naderen, hoe groter de ijsbergen die van de gletscher zijn afgebroken. We varen een klein stukje terug en leggen 

aan  in een zijtak van het meer bij de Estancia Cristina. Hier wordt eerst een goede lunch geserveerd en daarna 

krijgen we een kleine rondgang door een klein museum en een wandeling over het terrein. Vervolgens stappen we 

in een 4-wheeldrive busje en rijden we over een hobbelig weggetje omhoog naar een punt vanwaar we uitzicht 

hebben op een drietal gletschers (Upsala, Orelli en Spegazzini). De laatste 500 meter moeten we klimmen over een 

rotsig pad, lastig maar niet te zwaar. Gidsen staan klaar om ons bij moeilijke stukken een handje te helpen en 

uitleg te geven. Het uitzicht is overweldigend. Een prachtige dag, het weer klaart in de middag op en alles is goed 

georganiseerd. ’s Avonds ligt een briefje op de kamer dat we de volgende dag niet om 9 uur maar om 9.25 uur 

zullen worden opgehaald. 

Zaterdag 28 januari 2017 

De bus is op tijd. Vandaag gaan we een bezoek brengen aan de Perito Moreno gletscher. Deze is 30 km lang, 

enkele km’s breed en tot 70 m hoog. Er is ruim tijd voor een wandeling van een uur langs de oevers van het meer 

van waaruit de gletscher goed te zien is. De looppaden hebben metalen roosters, het ziet er allemaal goed uit. In 

de nationale parken ontbreken afvalbakken, je wordt geacht het afval zelf mee terug te nemen. Daarna stappen 

we in de boot die ons over water tot dicht bij de voet van de gletscher brengt. Je ziet en hoort grote stukken ijs 

afbrokkelen. De diepblauwe kleur wordt veroorzaakt door de druk van de ijsmassa’s die honderden jaren oud zijn. 

Op de terugweg zien we condors vliegen. In het hotel frissen we ons eerst op en gaan daarna met de shuttlebus de 

stad in om een hapje te eten. 

Zondag 29 januari 2017 

Om 13.20 worden we bij het hotel opgehaald voor de vlucht naar Brazilië. Het vliegtuig vertrekt stipt op tijd om 

15.20 uur en maakt een tussenlanding in Buenos Aires. Na ruim een uur wachten vliegen we weer verder en 

komen om 21.15 uur aan in Iguazu. Hier staat de taxi klaar die ons naar ons hotel aan de Braziliaanse kant zal 

brengen. Daar is 1 uur vroeger t.o.v. Argentinië. De chauffeur regelt de nodige grensformaliteiten. We komen laat 

aan in het hotel waar we nog een klein hapje eten; hier waren we wel aan toe. Het hotel is erg groot met een 

mooie tuin en een fraai zwembad maar de kamer is vrij sober. Wel airco maar geen stoel, slechts een eenvoudig 

bankje, geen aflegmogelijkheid voor onze bagage (noodgedwongen maar op het 3
e
 bed gelegd). Het toilet spoelt 

niet door; na klacht bij receptie is dit de volgende dag verholpen. Onze eerste indruk: minder schoon als de hotels 

in Argentinië en Chili, ook de bejegening door het personeel is anders. 

Maandag 30 januari 2017 

Vandaag staat de (halve-dag)excursie naar de Braziliaanse kant van de Iguazu-watervallen op het programma, ca. 

10 km verderop. De naam is van indiaanse oorsprong en betekent: groot water. Om 9.45 uur vertrekken we. Dit 
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nationaal park is subtropisch regenwoud, weelderig begroeid dus. Onderweg wordt uitleg gegeven over de flora en 

fauna. Er komen o.a. slangen, tapirs, puma’s, jaguars en racoons (soort wasbeer) voor. Racoons zie je vooral op 

plaatsen waar toeristen bijeen zijn om te eten; oppassen, want ze kunnen gemeen bijten. Het weer: vochtig warm, 

gelukkig enigszins bewolkt met zon. De watervallen zijn goed te zien; overal goede (metalen) looppaden, wel erg 

druk (hoogseizoen). Door een misverstand staan we niet op de goede plek waar de bus ons weer zou oppikken, 

maar na een ½ uur wachten komt deze toch (advies voor de gids: laat een telefoonnr. achter). Die middag 

bezoeken we het naast het hotel gelegen vogelpark met prachtige tropische vogels (o.a. kakatoes, flamingo’s), 

slangen (anaconda, boa-constrictor) en vlinders. Na terugkeer in het hotel hebben we nog even van het mooie 

zwembad gebruik gemaakt. Het hotel ligt te ver van het stadje Foz de Iguçu om er te voet naar toe te gaan (met 

bus/taxi 15 à 30 min.), dus we blijven maar hier om te eten. In het hotel ontmoeten we een groep Nederlanders 

die hadden geboekt bij Agritours. Het blijken allemaal agrariërs te zijn die in Brazilië o.a. enkele boerenbedrijven, 

zoals een schapenfarm, hadden bezocht. 

Dinsdag 31 januari 2017 

Om 7.55 uur, keurig op afgesproken tijd, vertrekken we bij het hotel voor de excursie naar de Argentijnse kant. 

Naar de grenspassage stappen we over in een grotere bus die ons naar de ingang van het park brengt. Onze gids 

Vivi  is prima, zij geeft iedere deelnemer een kaartje met haar telefoonnummer, voor het geval je zoek zou raken; 

de gehele groep spreekt Engels. Na de entree rijden we met de ecotrein naar het station waar de tracks beginnen. 

We lopen zowel het Circuito Superior als het Circuito Inferior over goed aangelegde paden met de nodige 

traptreden. Dichtbij de grootste waterval, de Garganta del Diablo, worden we erg nat, maar gelukkig hebben we 

poncho’s bij ons. De tocht per rubberboot laten we voor wat het is; heel spectaculair, je gaat dan bijna onder de 

waterval door maar je wordt echt kletsnat ondanks de poncho. In totaal lopen we deze dag zo’n 10 à 12 km. In de 

middag valt er een buitje maar door de vrij hoge temperatuur worden we vrij snel weer droog. Aan het eind van de 

dag brengt de bus ons weer terug bij het hotel, inclusief de grenspassage waarbij we ditmaal de bus niet uit 

hoeven. 

Woensdag 1 februari 2017 

Om 12 uur staat de taxi klaar om ons naar het dichtbij gelegen vliegveld te brengen. De vlucht naar Sao 

Paolo/Guarulhos vertrekt om 14.25 uur en duurt ruim 1½ uur. Het vertrek van de aansluitende KLM-vlucht naar 

Schiphol is gepland om 21.10 uur, dat betekent 5 uur wachten. Wij zijn vroeg en we checken in zodra dat mogelijk 

is. Ik maak de grondstewardess attent op onze vooraf gereserveerde stoelen, maar zij zegt dat de stoelen in dit 

typevliegtuig niet beschikbaar zijn. Zij geeft ons 2 stoelen met extra beenruimte, direct achter de business-class. 

Een oplossing waar we tevreden mee zijn. Dan blijkt dat het toestel waarmee we zullen terugvliegen bij de landing 

is geraakt door de bliksem. Op zich kan het daar wel tegen, maar voor de veiligheid wordt het gehele toestel 

technisch gecheckt en dat kan enkele uren duren. Tegen 00.30 uur kunnen we eindelijk aan boord, maar het 

vliegtuig is inmiddels geparkeerd op een ander deel van het vliegveld, zodat we allemaal in de bus moeten naar de 

trap bij het vliegtuig. De vlucht naar Amsterdam verloopt voorspoedig. We hebben gelukkig nog wat kunnen 

slapen. Op 2 februari landen we tegen 14.30 uur Ned. tijd op Schiphol en daarmee eindigt onze vakantie. 

Tot slot 

Een zeer boeiende vakantie waarin wij veel hebben gezien, een bijzondere ervaring. De reis klopte tot in alle 

details (vluchten, transfers, excursies), waarbij we de kleine misser in Bariloche dan maar door de vingers zien. 

Hulde aan Tenzing Travel en agent Eurotur voor de perfecte organisatie, en aan Borderline Travel voor de tijd en 

moeite die zij hebben genomen om dit voor elkaar te krijgen. 

Enschede, 7 februari 2017. 

gjh 


