El Calafate en El Chaltén
Om een bezoek te brengen aan Patagonië in Argentinië zijn El Calafate en El Chaltén perfecte plaatsen om te
ontdekken. Deze 2 kleine dorpjes zijn gelegen aan het Nationaal park Los Glaciares. El Calafate is de uitvalsbasis
voor alle toeristen die de bekende Perito Moreno gletsjer willen bezoeken. El Chaltén is ‘de hoofdstad’ voor
alle mensen die graag wandelen in de natuur van het ruige Patagonië. Je kan hier op eigen houtje wandelpaden
volgen die leiden naar adembenemende uitzichten.
Dag 1
8.00

Landen op El Calafate Airport. Hier zijn enkele aanbieders van transfers die je brengen naar
het centrum van El Calafate. Omdat je op de laatste dag van El Chaltén terug keert naar de
luchthaven kan je deze transfer ook hier al boeken.

10.00

Inchecken in Amigos del Mundo Aparthotel. Voor het bezoek aan Perito Moreno kan je hier
aan de receptie een bus boeken die je op haalt aan het hostel. Ook kan je hier vervoer boeken
naar El Chaltén.

12.30

Bezoek aan het centrum van El Calafate en middageten. De hoofdstraat is Avenida del
Libertador General San Martin waar verschillende restaurants zijn, souvenierwinkeltjes,
reisaanbieders,…

15.30

Op ongeveer 20 minuten wandelen van deze hoofdstraat ligt Reserva Laguna Nimez.

16.00

Bezoek aan de Laguna. Je kan hier een wandeling langs maken of je kan ook in de Laguna
wandelen, maar dit is niet gratis. Reserva Laguna Nimez is de plaats voor verschillende
soorten vogels te spotten.

17.00

Na het bezoek aan de Laguna kan je terug naar het hostel wandelen om op te frissen. Dit is
ongeveer 30 minuten wandelen.

17.30

Opfrissen in hostel.

19.00

Voor het diner zijn er verschillende keuzes in de hoofdstraat.

Dag 2
7.00

Ontbijten in Amigos del Mundo.

8.00

Vertrek met bus aan het hostel naar Perito Moreno.

11.00

Aankomst aan de start van de wandeling naar de gletsjer. Je kan hier op eigen houtje het
wandelpad volgen. Dit is een houten pad en je kan kiezen tussen routes met verschillende
moeilijkheidsgraad en verschillend uitzicht op de gletsjer.

15.00

Vertrek terug naar El Calafate met de bus aan het afgesproken punt.
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18.00

Aankomst aan hostel.

19.30

Voor het avond eten kan je terug een restaurant kiezen in het centrum.

Dag 3
7.00

Ontbijten in Amigos del Mundo.

8.00

Vertrek met bus naar El Chaltén.

11.30

Aankomst in El Chaltén en inchecken in Hosteria Los Nires.

13.00

El Chaltén is een klein dorpje waar je even kan rond wandelen. Je kan ook ergens gaan
lunchen.

15.00

Als je vandaag al een korte wandeling wilt doen raad ik aan om ‘Mirador de la Cascada
Margarita’ te doen. Deze wandeling duurt ongeveer 1u30 en is perfect te doen op de eerste
dag. Je wandelt op Avenida San Martin en je neemt de afslag naar Laguna de Torre. Vanaf hier
zullen er aanwijzingen zijn voor deze wandeling.

17.00

Na de wandeling kan je terug keren naar het hostel om uit te rusten.

19.00

In dit dorpje zijn er genoeg restaurants waar je iets kan eten.

Dag 4
8.00

Ontbijt in Hosteria Los Nires.

9.00

Vertrek voor de wandeling ‘Laguna de Los Tres’. Deze wandeling geeft je een heel mooi
uitzicht op de berg Fitz Roy bij een mooi blauw meer. Het is een van de beste wandelpaden
die je kan doen hier in El Chaltén. Het is een wandeling van ongeveer 8 tot 9 uur. Je kan zelf
beslissen hoe snel je wandelt, waar je stopt,… Tijdens deze wandeling kom je ook langs
Laguna Capri. Zorg dat je genoeg eten en drinken bij hebt. Deze wandeling start aan het einde
van Avenida San Martin.

18.00

Aankomst aan Hosteria Los Nires.

19.30

Deze avond kan je ook een restaurant kiezen om te dineren.

Dag 5
9.00

Ontbijt in Hosteria Los Nires.

10.00

Vandaag kan je nog een kleine wandeling doen naar Chorrillo del Salto. Deze wandeling duurt
ongeveer 2 uur. Het is ook mogelijk om een fiets te huren en deze per fiets te doen. Deze
wandeling start ook aan het einde van Avenida San Martin.

12.00

Bij het wandelen terug naar het hostel kan je lunchen.
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13.30

Deze middag kan je rusten en je koffer maken voor het vertrek morgenvroeg.

18.30

Je kan weer een restaurant kiezen om te dineren.

Dag 6
7.00

Ontbijt in Hosteria Los Nires.

7.30

Vertrek met bus naar luchthaven El Calafate.

10.30

Aankomst luchthaven El Calafate.

12.00

Vertrek naar Buenos Aires.

15.00

Landen Buenos Aires.

16.00

Op 150 meter van de luchthaven Aeroparque Jorge Newbery is er een bushalte waar je bus 33
kan nemen naar Via Via Hostel, hier heb je wel een Sube Card voor nodig. Je moet afstappen
aan Avenida Paseo Colón 545. Je kan ook een taxi nemen aan de luchthaven om terug te
keren.

Prijs:

Laguna Nimez: 150 pesos
Perito Moreno: 450 pesos bus en 50 pesos (student in Argentinië of Argentijnse nationaliteit anders is
het 500 pesos)
Bus El Chaltén: 800 pesos
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