Montevideo
Montevideo is de hoofdstad van Uruguay en is niet ver gelegen van Buenos Aires. Deze stad ligt net
iets zuidelijker dan Buenos Aires en is hiermee de meest zuidelijk gelegen hoofdstad van LatijnsAmerika. De hoofdstad van Uruguay kent een rijke cultuur waar veel te ontdekken valt en is
verschillend van Buenos Aires doordat deze kleiner en rustiger is. Je kan Montevideo perfect in 2
dagen bezoeken gedurende je verblijf in Buenos Aires.
Dag 1
6.45

Neem bus 93 aan Avenida Paseo Colón 602-700, dit is gelegen op 260 meter van Via
Via Hostel. Na 14 minuten moet je afstappen aan Avenida Leandro N. Alem 723-769
dat zich bevind voor de Buquebus Terminal.

7.05

Aankomst Buquebus Terminal. Hier doe je de check-in bij Seacat.

8.00

Vertrek met ferry richting Colonia.

9.00

Aankomst Colonia. Voor deze terminal bevinden zich verschillende bussen. Hier moet
je de bus van Seacat nemen richting Montevideo voor een rit van 3 uur.

12.00

Aankomst Tres Cruces in Montevideo. Hier kan je de taxi nemen naar het hostel. Dit
is ongeveer 120-160 Uruguayaanse pesos en is ongeveer 4-5 euro.

12.30

Aankomst in MedioMundo Hostel. Hier check je in en kan je even rusten op de
kamer. Een beetje verder in de straat vind je een supermarkt en enkele restaurantjes
voor het middageten.

14.00

Met de taxi kan je naar het centrum gaan bijvoorbeeld naar Plaza Independencia.
Vanaf hier kan je de oude stad ontdekken met de Rambla, Teatro Solis, de straat
Sarandí met verschillende winkeltjes, Plaza Independencia, de hoofdstraat 18 de
Julio, Plaza Matriz,…

17.00

Na het ontdekken van de stad kan je terug keren naar het hostel.

19.30

Voor het avondeten kan je zelf een restaurant kiezen. Een goed restaurant met grote
keuze is La Taberna del Diablo, dit is gelegen op slechts 5 minuten wandelen van het
hostel.

21.00

Na het eten kan je naar het hostel gaan of iets drinken. Een goede bar is Brickell op 8
minuten wandelen van het restaurant.
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Dag 2
9.00

Ontbijt in het hostel.

11.00

Check-out. In het hostel kan je fietsen huren om enkele uren te gaan fietsen in de
stad. Voor 4 uur is dit 250 Uruguayaanse pesos en dit is ongeveer 8 euro. Enkele
voorbeelden waar je heen kan fietsen zijn het Montevideo Sign (Letrero
Montevideo), Playa Pocitos, Muelle Puerto del Buceo,…

13.00

Voor lunch kan je in een winkel of restaurant iets kopen.

15.00

Terug aan het hostel om de fietsen af te geven. Hierna kan je nog een wandeling
maken naar Lago del Parque Rodó, dit is gelegen op 4 minuten wandelen.

16.15

Vertrek met taxi naar Tres Cruces.

17.00

Check-in voor de terugreis en hier neem je de bus richting Colonia. Voor je met de
bus vertrekt kan je nog iets eten in een van de restaurantjes of kraampjes in de
terminal.

21.00

Ferry van Colonia naar Buenos Aires.

22.00

Aankomst Buenos Aires. Vanaf hier kan je bus 152, 61 of 130 aan Avenida Leandro N.
Alem nemen richting Via Via Hostel.
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