San Telmo
San Telmo is een van de oudste buurten in heel Buenos Aires. Deze wijk is heel aanlokkelijk door de
koloniale gebouwen, cafés, restaurants, kleine hobbelige straatjes en de antiek winkels. Het is een
heel unieke en charmante omgeving. Het is ook de plaats waar de eerste huizen werden gebouwd
die later de huizen werden van Europese immigranten. Als toerist moet je zeker een wandeling
maken door deze buurt en zo de geschiedenis van Buenos Aires ontdekken. Als je de omgeving op
een leuke manier wilt bezoeken dan moet je op zondag gaan. Elke zondag bevindt hier een grote
antiek markt op straat in Defensa. Op deze moment is het de leukste en de drukste plaats van heel
Buenos Aires.
Tijdens je bezoek aan San Telmo kan je verschillende personages in de straat vinden. Deze
monumenten zijn een deel van ‘Paseo de la Historieta’. Deze figuren zijn de belangrijkste figuren van
de oude comics van Argentinië.
Dicht bij San Telmo vind je een andere buurt, namelijk Puerto Madero. Deze wijk is gelegen vlak
naast Río de la Plata. Hier kan je de meest moderne architectuur terug vinden van heel de stad. De
gebouwen hier zijn een groot contrast tegenover de gebouwen in San Telmo. Je zal hier hoge kantoor
gebouwen vinden en geen kleine huisjes.
9.00

Je kan de dag beginnen in Puerto Madero. Dit is gelegen op 15 minuten wandelen
van Via Via Hostel.

9.15

Je kan wandelen in deze buurt en genieten van de mooie gebouwen. Ook vind je hier
de bekende burg ‘Puente de la Mujer’. Deze brug is enkel toegankelijk voor
voetgangers, maar het meeste bekende van deze brug is het asymmetrische aspect.
Een andere toeristische attractie is ‘el Museo Fragata Sarmiento’. Dit is een oud schip
dat nu verklaard is tot een National Historic Monument.

10.30

Van het museum is het ongeveer 40 minuten wandelen tot het ‘Reserva Ecológica’.

11.10

Je kan een wandeling maken in het park en genieten van de fauna en flora.

12.30

Lunch is mogelijk in Puerto Madero. Naast het water zijn verschillende
mogelijkheden om iets te eten.

14.30

Na het bezoek aan Puerto Madero kan je naar San Telmo gaan. De eerste plek om te
bezoeken is El Viejo Almacén (Balcarce). Dit is gelegen op ongeveer 20 minuten
wandelen van Puente de la Mujer.

15.00

Het volgende dat je kan bezoeken is Pasaje San Lorenzo. Deze straat is bekend door
de oude gebouwen en ‘Los Patios de San Telmo’. Dit is een typisch huis uit de jaren
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1800 met enkele kunst galerijen. Ook vind je hier ‘Casa Minima’ en dit is het kleinste
huis in de hele stad.
15.30

Een andere bekende straat is Calle Defensa. Op zondag vindt hier de grote markt
plaats, maar op andere dagen is het ook zeker een bezoek waard. In Defensa 962
vind je ‘Mercado de San Telmo’. Hier kan je antiek, fruit, groenten,… kopen.

16.15

Als je iets verder wandelt van Mercado de San Telmo kan je Plaza Dorrego vinden. Op
zondag vind je hier ook de verkopers met hun kraam van de markt. Op andere dagen
is dit plein gevuld met tafels van de restaurants en cafés rond dit plein.

17.00

Op ongeveer 500 meter van Plaza Dorrego vind je ‘Parque Lezama’. Dit is een van de
oudste parken van de stad. Eerst was het een privaat, luxueus park, maar na een tijd
hebben ze dit publiek gemaakt. De heuvelachtige loopbruggen en vele beelden
maken van dit park een exclusief park. Ook kan je hier een Russisch-orthodoxe kerk
vinden.

18.00

De laatste stop is ‘Iglesia Dinamarquesa’. Dit is gelegen op ongeveer 10 minuten
wandelen van Parque Lezama. Deze kerk is gebouwd door Deense immigranten in
Buenos Aires. De stijl is neo-gotisch en de trappen zijn een allegorie aan Jacob’s
droom.

19.00

In Defensa zijn verschillende goede vlees restaurants zoals El Desnivel. In Chile-Perú
is een ander goed restaurant: Gran Parilla del Plata.

Prijs: Museo Fragata: 10 pesos
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