Iguazú
De watervallen van Iguazu vormen de grootste watervallen van Zuid-Amerika en zijn gelegen op
de grens van Argentinië en Brazilië. Het is een geheel van 270 tot 300 watervallen en deze liggen
in 2 Nationale Parken namelijk Nationaal Park Iguazu in Argentinië en Nationaal Park Iguaçu in
Brazilië. Het bekendste onderdeel van deze watervallen is ‘Garganta de Diablo’ dat ‘de Keel van
de Duivel’ betekent. Dit is een grote halfronde waterval van 150 meter breed en gaat tot wel 70
meter diep. Recht hier in het midden loopt de grens van Argentinië en Brazilië. Je kan beide
kanten bezoeken om zo telkens een ander zicht te hebben op het geheel.
Dag 1
13.10

Vlucht van Aeroparque Jorge Newbery naar Cataratas del Iguazú
International Airport.

14.05

Aankomst Iguazu Airport. Je kan hier de taxi nemen naar het hotel of een
transfer regelen bij een van de aanbieders in de luchthaven.

15.00

Check-in in het hotel Jardin Iguazú.

17.00

Je kan op deze moment het kleine dorpje ontdekken.

18.00

Opfrissen voor het diner.

19.30

In het dorp kan je zelf kiezen waar je gaat eten. Enkele goede restaurants zijn
Color Parrilla, Aqva en A Piacere. Deze restaurants zijn allemaal gelegen in
Avenida Córdoba.

Dag 2
7.00

Ontbijt in hotel.

7.45

Vertrek naar de Iguazu watervallen aan de Argentijnse kant.

8.30

Aankomst aan de watervallen. Het groene pad leid naar de ‘Keel van de
Duivel’. Je kan kiezen om dit stuk te wandelen of het treintje te nemen.

9.00

Wandeling over het water naar de grote waterval. Eenmaal bij deze waterval
zal je nat worden van de nevel die naar boven komt door de hoeveelheid
water die er stroomt.

12.00

Je gaat terug met het treintje naar een plaats met meerdere restaurants
waar je iets kan eten.
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13.30

Je kan een boot tour doen zodat je echt naast de watervallen vaart. Tijdens
deze boot tour krijg je een mooi uitzicht van de watervallen en heb je ook
een soort ‘douche’ omdat je door de watervallen heen vaart.

15.00

Einde van de boot tour. Hierna wandel je de ‘lower trail’ en krijg je weer
mooie uitzichten over de watervallen.

16.00

Terugkeer naar het hotel.

17.00

Aankomst hotel. Nu kan je even uit rusten van deze dag.

19.00

Vanavond kan je kiezen waar je iets gaat eten.

Dag 3
8.00

Ontbijt in hotel.

8.45

Vertrek naar de watervallen aan de Braziliaanse kant.

10.00

Aankomst aan de watervallen. Hier neem je een bus van het park naar het
begin van de wandeling voor het uitzicht over de watervallen. Tijdens deze
wandeling krijg je verschillende uitzichten en op het einde kan je de
panoramische lift nemen om een uitzicht over het hele gebied te krijgen. Het
is mogelijk om in het restaurant van het park iets te eten.

14.00

Terugkeer naar hotel. Hier kan je even rusten.

16.00

Op ongeveer 25 minuten wandelen ligt het 3 landen punt. Vanaf hier zie je
Brazilië en Paraguay met enkel een rivier tussen.

18.00

Terug wandelen naar het centrum en daar kan je weer een restaurant kiezen
om te eten.

Dag 4
9.00

Ontbijt in hotel.

10.00

Koffers maken voor vertrek terug naar Buenos Aires.

11.15

Vertrek naar de Iguazu Airport.
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13.45

Vertrek met vliegtuig naar Aeroparque Jorge Newbery.

15.30

Landen in Buenos Aires. Hier kan je de taxi, bus of andere transfer nemen.

Prijs:
Nationaal Park Argentinië: 500 pesos (voor meer informatie over de prijzen:
www.iguazuargentina.com)
Boot tour (1h20): 800 pesos
Nationaal Park Brazilië: 500 pesos (voor meer informatie over de prijzen: www.infoiguassu.com)
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