
 

Franse Kampweg 26                                                                                                    K.v.k.: 32101742 
1406 NW Bussum                                                                                 Bank: NL 18 RABO 01079.55.784 

The Netherlands                                         e-mail: info@olafreizen.nl 
Tel. +31 35 5239150                                       website: www.olafreizen.nl 

Fax + 31 35 5239158                                  BTW no.: NL 8132.51.333.B01 

                                                             GGTO 1246 
 

Argentinië & Brazilië 
Buenos Aires – Ibera wetlands – Iguazú – Caicara Trekking – Paraty  

& Rio de Janeiro 
Lustrumreis 

16 dagen/14 nachten 

 
Deze prachtige zeer gevarieerde lustrumreis begint in de 

bruisende wereldstad Buenos Aires. Jullie reizen door naar het 

Ibera-wetlandgebied waar het krioelt van de wilde beesten. 

Door naar de gigantische watervallen van Iguazú, op de grens 

met Brazilië en Paraguay. Een vlucht van Foz naar Sao Paulo 

en door naar de mooie omgeving van Paraty. Hier staat de 

Caiçara trekking op het programma. De regio rond Paraty is 

gezegend met prachtig regenwoud “Mata Atlantica”, 

gecombineerd met de mooiste baaien en stranden van Brazilië. 

Deze regio is nog vrijwel ongerept en dat is bijzonder te 

noemen gezien de afstanden tot de wereldsteden Sao Paulo en 

Rio de Janeiro. Watervallen die zo vanuit het oerwoud de zee 

in kletteren, kleine pittoreske vissersgemeenschappen en de 

meest prachtige verlaten stranden zullen jullie tijdens deze 

trekking tegenkomen. Na de trail verblijven jullie in een 

heerlijke pousada in de bossen bij Paraty. De reis wordt 

geëindigd in Rio de Janeiro, de stad die je minstens één keer 

in je leven gezien moet hebben! 

 

Dag 1. Amsterdam – Buenos Aires  

Jullie vliegen vandaag vanuit Amsterdam naar Buenos Aires 

waar jullie de volgende ochtend aan zullen komen.  

 

Dag 2. Buenos Aires  

Aangekomen op het vliegveld, volgt een transfer naar jullie 

hotel. De stad, gelegen aan de Rio de la Plata, wordt ook wel 

het 'Parijs van Zuid-Amerika' genoemd en is mooie mix van 

cultuur, indrukwekkende architectuur, musea en groene 

parken en pleinen. Jullie kunnen tijdens jullie verblijf optionele 

excursies bijboeken, zoals het maken van een halve dag city 

bike tour door het noordelijk gedeelte van de stad, waarbij de 

groene wijken van Palermo en Recoleta worden bezocht. 

Daarnaast is een diner & tango show ook erg leuk om mee te 

maken: tijdens een heerlijk driegangenmenu wordt er een 

uitgebreide tango show opgevoerd. Voor het eten kunnen jullie 

zelf een tango lesje volgen! Argentinië staat natuurlijk bekend 

om haar voortreffelijke wijnen, dus een wijnproeverij bij Casa 

Coupage is ook een hele goede optie! (excursies optioneel).  
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Dag 3. Buenos Aires – nachtbus naar Ibera Wetlands 

Jullie hebben het grootste gedeelte van de dag nog de tijd om 

in Buenos Aires rond te kijken en eventueel een city tour te 

doen (optioneel). Een transfer brengt jullie in de namiddag 

naar de busterminal om met de openbare nachtbus naar het in 

het noorden gelegen stadje Mercedes te nemen. Jullie reizen in 

een comfortabele nachtbus (cama) en de rit duurt ca 9 uur. 

 

Dag 4 & 5. Ibera wetlands  

Vanaf Mercedes worden jullie op dag 4 in privé transfer naar 

de lodge in het Ibera Wetland gebracht. Dit is de Argentijnse 

versie van de Pantanal. Een uitgestrekt waterrijk natuurgebied 

waar het krioelt van het wild en vogels. Jullie arriveren hier 

laat in de ochtend. Later in de middag gaan jullie een 

urenlange bootsafari door het gebied maken op zoek naar het 

vele aanwezige wild zoals o.a. kaaimannen, capibarra’s, 

slangen, otters en vele soorten vogels. Daarna wandelen jullie 

o.l.v. de gids door de wildernis om brulapen, herten, vogels en 

nog veel meer op te sporen. Alle maaltijden zijn hier inclusief. 

Na het ontbijt gaan jullie weer per boot op pad om te kijken 

waar de kaaimannen met hun jongen zich nestelen. Na een 

paar uur varen, gaan jullie het gebied ook te voet verkennen 

om zo de flora en fauna nog beter te leren kennen.  

 

Dag 6 & 7. Foz do Iguacu (Brazilië)  

Na het ontbijt worden jullie op dag 6 met de privé transfer 

naar het hotel in Foz do Iguacu gebracht, gelegen in Brazilië. 

De watervallen van Iguazú behoren tot de meest spectaculaire 

ter wereld. ‘Iguaçu’ betekent grote wateren in het Tupi-

Guarani, de taal van de oorspronkelijke bewoners van het 

gebied. Daarmee wordt de spijker volledig op zijn kop 

geslagen. Over een breedte van bijna 3 km stort de rivier de 

Iguaçu zich in ruim 200 watervallen naar een diepte van wel 

60 meter. Overdonderend natuurgeweld. Gedurende jullie 

verblijf in Foz do Iguacu bezoeken jullie de Argentijnse & 

Braziliaanse zijde van de watervallen (in groepsservice). Jullie 

kunnen de watervallen echt ''overweldigend'' zien per boot en 

de bootbestuurder vaart tot heel dicht langs de watervallen. 

Jullie krijgen een plastic zak voor de camera’s mee want je 

kunt behoorlijk nat worden. Neem ook een poncho of regenjas 

mee. De tour is voor iedereen goed te doen en de bestuurder 

laat op de juiste plekken de boot even stil liggen om dit 

spektakel van heel dichtbij te kunnen meemaken (boottour is 

optioneel).  

 

Dag 8 & 9. Foz do Iguacu – Paraty  

In de ochtend van dag 8 volgt een transfer naar de luchthaven 

van Foz do Iguacu.  
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Daar stappen jullie op de vlucht naar Sao Paulo, waarna een 

transfer volgt naar Paraty (ongeveer 4 uur rijden). Jullie gaan 

naar een leuke accommodatie, gelegen in de groene heuvels 

op 15 minuten rijden van Paraty. Hier zullen jullie hartelijk 

worden ontvangen door de eigenaren. Jullie kunnen hier lekker 

relaxen in de hangmatten en genieten van de sauna en het 

natuurlijke zwembad die hier vakkundig in de rotsen zijn 

verwerkt. Biertje erbij, zonnetje erboven en het geheel is 

compleet. Op jullie vrije dag kunnen jullie bijvoorbeeld naar de 

mooie stranden van Trinidade gaan per openbare bus.  

 

Dag 10 & 11. Caicara Trekking 

Na een vroeg ontbijt vertrekken jullie op dag 10 te voet naar 

de beneden gelegen hangbrug om daar met de bus in ca. 25 

minuten naar Laranjeiras te gaan. Hier gaat de trektocht 

beginnen. ’s Morgens nog even goed de rugzak checken, jullie 

nemen namelijk alleen spullen mee voor de komende twee 

dagen. Jullie gaan rustig van start en lopen allereerst naar 

Praia do Sono dat vrij vertaald “het droomstrand” betekent. 

Daarna lopen jullie door naar Praia dos Antigos, kleine mooie 

stranden in de middle of nowhere aan de rand van het woud. 

Jullie vervolgen de trekking naar een kleine gemeenschap 

waar jullie de komende twee nachten zullen doorbrengen. In 

totaal duurt de trekking (zonder stops) ongeveer 3 ½ uur. 

Verblijf in een lokaal huis op een slaapzaal op 5 minuten lopen 

van het strand. Jullie kunnen hier lekker genieten van het 

strand en caiparinhas bestellen bij het barretje. Voor de echte 

doorzetters kan er de volgende dag een trekking naar de Saco 

Bravo gedaan worden; een pittige hike van 2 ½ uur (one 

way). Je wordt echter beloond met een fantastische waterval 

die in een natuurlijke poel in de zee valt. 

 

Dag 12. Paraty  

Per boot varen jullie naar Paraty-Mirim, waar jullie per lokale 

bus naar Paraty reizen. Jullie restbagage wordt ondertussen 

naar jullie hostel in Paraty gebracht. Paraty is een klein 

koloniaal stadje omgeven door tropisch regenwoud aan ene 

zijde en zee aan de andere zijde. Ten tijde van de Portugese 

overheersing was Paraty een belangrijke havenstad, de vele 

goud en zilver voorraden die vanuit het binnenland werden 

aangevoerd werden vanaf hier naar Lissabon verscheept. De 

vele kleine eilandjes voor de kust bleken echter een ideale 

uitvalsbasis voor piraten en na verloop van tijd verschoof de 

handel naar de veiligere haven van Rio de Janeiro. Paraty is 

sindsdien in de tijd stil blijven staan en volledig intact 

gebleven. Het stadje heeft prachtige koloniale architectuur, 

leuke straatjes, pleintjes en winkeltjes, en gezellige 

restaurantjes en cafés. De perfecte plek om een avond lekker 

op stap te gaan!  
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Dag 13 & 14. Paraty – Rio de Janeiro  

Na het ontbijt wacht op dag 13 een transfer naar Rio de 

Janeiro. Tot de hoogtepunten van Rio behoren de Suikerberg 

en de Corcovado-piek met het Christusbeeld. Het uitzicht 

vanaf deze beide punten is fenomenaal. We kunnen een dag 

tour voor jullie regelen om deze twee hoogtepunten te 

bezoeken (optioneel). Daarnaast lekker flaneren op de 

Copacabana, de zonsondergang bekijken vanuit Ipanema en 

goed stappen in Lapa! 

 

Dag 15. Rio de Janeiro – Amsterdam  

Jullie worden vandaag naar het vliegveld van Rio gebracht 

voor de vlucht terug naar Nederland. 

 

Dag 16. Amsterdam  

Aankomst op Schiphol. 

 

 

 

 

 

Indicatie Intercontinentale vluchten incl taks & 

ticketkosten (o.v.): 

Amsterdam – Buenos Aires//Rio de Janeiro – Amsterdam 

€         750,- p.p.  

Indicatie Landarrangement volgens beschrijving en op 

basis van 13 personen (o.v.): 
€      1.295,- p.p. 

Indicatie Binnenlandse vluchten incl taks & 

ticketkosten (o.v.): 

Foz do Iguacu – Sao Paulo 

€           95,- p.p.  

Totale reissom: €      2.140,- p.p.  

 

Prijzen zijn gebaseerd op najaar 2016. Prijzen zijn per persoon, een indicatie en 

onder voorbehoud van beschikbaarheid, wijzigingen en de dollarkoers. 

 

Vliegtickets kunnen alleen geboekt worden in combinatie met een landarrangement 

dat verzorgd wordt door Olaf Reizen. Het is wel mogelijk alleen het landarrangement 

te boeken. 

 

N.B. Caicara Trekking:  

- Het is mogelijk dat er maar weinig toegang is tot elektriciteit (er wordt gebruik 

gemaakt van zonne energie, dus er is geen constante levering van elektriciteit).  

- Het kan voorkomen dat hier bedden gedeeld moeten worden. 

- De gids staat tot beschikking om tijdens de vrije dag een trekking in de omgeving 

te maken.  
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Landarrangement is inclusief: 

* Overnachtingen in meerpersoonskamers o.b.v. logies & ontbijt; 

- Verblijf Esteros de Iberá is inclusief volpension (ontbijt, lunch, middag snack & 

diner)(drinken en fooi niet inclusief), 2 boot excursies en 1 hike. 

- Caicara Trekking heeft alle maaltijden inclusief (exclusief drankjes). 

* Landtransport op basis van privé service, m.u.v.: 

- Openbare nachtbus Retiro (Buenos Aires) – Mercedes. 

* Bezoek Argentijnse & Braziliaanse kant Iguacu watervallen in groepsservice. 

* Caicara Trekking met overnachting, inclusief benodigd boot & busvervoer, lokale 

gids & alle maaltijden. 

* Lokale gidsen waar nodig.  

 

Landarrangement is exclusief: 

* Internationale & binnenlandse vluchten. 

* Optionele excursies. 

* Eten en drinken niet genoemd in het programma. 

* Eventuele benodigde visa en inentings- en vaccinatiebewijzen. Indien er via de VS 

gereisd wordt dan is een ESTA verplicht, welke voor vertrek aangevraagd dient te 

worden. Voor de voorwaarden hiervan en meer informatie over visa: 

http://visumdienst.com/. 

* Eventuele kosten douaneformulieren en vertrekbelasting. 

* Entreegelden Nationaal Parken, Reservaten en excursies. 

* Persoonlijke & onvoorziene uitgaven. 

* Reis- en annuleringsverzekering. 

* Administratiekosten € 25,- per boeking. 

* Stichting Garantiefonds € 45,- per boeking (voor reissommen tussen € 20.000,- tot 

€ 30.000,-). 

* Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking (maximaal 9 personen). 

 

Nota Bene: 

 Prijzen op basis van beschikbaarheid van de locaties bij boeking. Door het 

specifieke karakter van onze reizen gebruiken wij meest kleine en sfeervolle 

hotels. Het risico hierbij is dat deze sneller “compleet” geboekt zijn waardoor wij 

uit moeten wijken naar een andere locatie dan in de offerte gegeven. Wij bieden 

alleen een alternatief aan voor dezelfde prijs als de alternatieve locatie 

vergelijkbaar is in stijl en diensten. 

 Er wordt per boeking € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht. 

 De reiziger is zelf verantwoordelijk voor de vereiste reisdocumenten (eventuele 

visa alsmede inentings- en vaccinatiebewijzen) en geldig paspoort. Bij vluchten 

via de VS dient de reiziger over een ESTA te beschikken. Meer informatie 
hierover via: http://visumdienst.com/.  

 Een goede reisverzekering is verplicht, zodat je in geval van nood goede 

assistentie hebt. Bovendien kunnen de kosten flink oplopen. Het is aan te raden 

om ook een goed dekkende annuleringsverzekering af te sluiten, voor het geval 

dat de reis voor vertrek geannuleerd dient te worden. 

 Tarieven voor de vluchten op basis van beschikbaarheid. 

 Bij inkoop in lokale valuta kan de uiteindelijke prijs afwijken in verband met 

koerswijzigingen. Ten tijde van de offerte/factuur hanteren wij de dan geldende 

dagkoers. Bij sterke koerswijzigingen vindt er 8 weken voor vertrek een 

http://visumdienst.com/
http://visumdienst.com/
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herberekening plaats op basis van de dan geldende koers (hierdoor kan de 

reissom hoger of lager uitvallen). Bij onmiddellijke betaling van de volledige 

reissom kunnen er geen prijswijzigingen meer worden doorgevoerd. 

 In geval van vertragingen of omleidingen van vluchten kan het voorkomen dat 

er bij de aansluitende transfer additionele kosten doorberekend moeten worden. 

 Bij het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die 

gezamenlijk een reis hebben geboekt, geldt dat voor de overblijvende reizigers 

de reissom opnieuw bepaald wordt. Dit kan een meerprijs tot gevolg hebben. 

 Indien er sprake is van annuleringen in de Kerst- Nieuwjaars- en Carnaval 

periode kan het zijn dat er hogere annuleringskosten in rekening gebracht 

worden in vergelijking met de bedragen die in artikel 6 van de voorwaarden 

vermeld staan. 

 Voor de meeste lijndienst luchtvaartmaatschappijen en 

luchtvaartmaatschappijen waarbij de binnenlandse vluchten worden geboekt, 

geldt dat zij hun eigen regels voor annulering hanteren. Afhankelijk van het 

gebruikte tarief kan dit variëren van een bedrag van €100 tot het volledige 

tarief. Deze kosten zijn op aanvraag verkrijgbaar. Voor sommige 

accommodatieverschaffers en plaatselijke agenten geldt een afwijkend tarief. 

Voor de overige (annulerings-) regels wordt verwezen naar onze voorwaarden op 

onze website. 

 Onze in reisbeschrijvingen genoemde routes zijn altijd onder voorbehoud. 

Weersomstandigheden en lokale omstandigheden kunnen afwijkingen van deze 

routes noodzakelijk maken. Veiligheid van de reiziger staat altijd voorop, daarom 

kan een beslissing met betrekking tot reisroute of reisprogramma nooit 

aangevochten worden. Eventuele extra kosten die in dit soort situaties ontstaan 

komen ten laste van de klant. Olaf Reizen kan hier, om redenen van redelijkheid 

en billijkheid van afwijken. Ter beoordeling van Olaf Reizen. 

 Alle handelingen en communicatie vallen onder de algemene voorwaarden van 

T&O Travel / Olaf Reizen zoals geregistreerd bij de Kvk en volgens de GGTO 

bepalingen. De voorwaarden staan ook vermeld op de website: 

http://www.olafreizen.nl/nl/voorwaarden.  

 T&O Travel/ Olaf Reizen (K.v.k.: 32101742) is aangesloten bij de Stichting 

Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het 

Calamiteitenfonds vallen de in dit programma gepubliceerde reis onder de 

garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument 

die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:  

- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een 

calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;  

- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een 

calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten 

repatriëren.”  

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte 

abnormale gebeurtenis. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling 

een vast bedrag van € 2,50 per boeking (tot maximaal 9 personen) aan het 

Calamiteitenfonds betaald. Meer informatie: 

www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling. 

 Met Olaf Reizen ga je gegarandeerd op reis. Olaf Reizen is aangesloten bij de 

Stichting GGTO, het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators. De 

Stichting GGTO staat er voor garant dat je het reeds betaalde deel van de 

http://www.olafreizen.nl/nl/voorwaarden
http://www.olafreizen.nl/nl/voorwaarden
http://www.olafreizen.nl/nl/voorwaarden
http://www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling
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reissom terugkrijgt indien de touroperator in financieel onvermogen zou komen. 

Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens het verblijf op locatie. Door de 

touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van €15,- per 

boeking (per € 10.000,-) aan het Garantiefonds betaald. Lees meer over deze 

garantieregeling op de website: www.stichting-ggto.nl. 

http://www.stichting-ggto.nl/

