Salta
Salta is één van de provincies van Argentinië en is gelegen in het noordwesten. De grootste stad in
dit gebied is de hoofdstad, het gelijknamige Salta. Dit gebied is gelegen tegen het Andesgebergte en
grenst dus aan Chili, Bolivië en Paraguay. De provincie heeft verschillende dingen te bieden en
hierdoor is deze regio heel bekend. Je vindt hier adembenemende landschappen, veel kleine dorpjes,
artisanale producten, goede wijnen en het klimaat is het hele jaar door aangenaam.
Dag 1
19.00

Landen op Martín Miguel de Güemes International Airport. Aan de luchthaven kan je
een taxi nemen tot aan het Coloria Hostel.

21.00

Inchecken in het hostel.

Dag 2
8.30

Ontbijt in hostel.

9.30

Pick-up van de auto aan Cactus Rental Cars.

10.00

Vertrek naar Jujuy.

12.00

In San Salvador de Jujuy kan je lunchen en het dorpje bezoeken.

14.00

Vertrek naar Purmamarca.

15.30

Aankomst aan Hosteria Tierra que Vuela. Check-in. Hierna kan je het dorpje
bezoeken en de Berg met Zeven Kleuren waardoor Purmamarca populair is. In het
dorpje is er een heuvel die je op kan klimmen voor 5 pesos en vanaf hier heb je een
mooi uitzicht op de bergen rondom het dorpje waaronder de berg met de 7 kleuren.

19.00

Voor het avond eten kan je zelf een restaurant uit kiezen in het dorpje. Een aanrader
is Kuntur.

Dag 3
8.30

Ontbijt in het hostel.

9.30

Vertrek naar de Salinas Grandes. Op deze weg is er een grote kans dat je lama’s
tegen komt.
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11.00

Aankomst aan de Salinas Grandes. Hier kan je met een gids voor 200 pesos per auto
de Salinas bezoeken.

13.00

Vertrek naar Humahuaca. Op deze weg kom je verschillende dorpjes tegen waar je
kan stoppen. Een leuk dorpje is Tilcara waar je kan lunchen en Pucara de Tilcara kan
bezoeken. Dit is een nagebouwde nederzetting zoals die was in de tijd van de Inca’s.

17.00

Aankomst in Humahuaca in Giramundo Hostel. Check-in.

19.00

Voor het avondeten kan je zelf een restaurant uitkiezen. Een aanrader is Aisito Resto
Bar.

Dag 4
8.30

Ontbijt in hostel.

9.30

Vertrek naar Mont Hornocal. Op het einde van deze weg heb je een mooi uitzicht
over de berg met 14 kleuren.

11.30

Vertrek van Mont Hornocal terug naar Salta.

16.00

Aankomst in Salta. Check-in in Coloria Hostel.

19.00

Deze avond kan je een restaurant kiezen waar je gaat eten. Een aanrader is Café del
Tiempo in de straat Balcarce.

Dag 5
8.30

Ontbijt in hostel.

9.30

Vertrek naar Cafayate. Onderweg kom je verschillende dorpjes tegen waar je kan
stoppen.

13.00

Het eerste is Cachi waar je kan lunchen en het dorpje kan bezoeken. Een goed
restaurant is Viracocha.

14.30

Verder rijden naar Cafayate. Deze weg is heel slecht en je kan niet hard rijden en
hierdoor zal je veel tijd nodig hebben.

17.00

Aankomst in Molinos. Hier kan je het dorpje bezoeken.

17.30

Verder rijden naar Cafayate.
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20.00

Aankomst in Cafayate in Hospedaje Neny. Check-in. Hierna kan je zelf een restaurant
kiezen waar je iets gaat eten. Een aanrader is La Casa de las Empanadas.

Dag 6
8.30

Ontbijt in het hostel.

9.30

Vertrek voor het bezoek aan de geitenboerderij en één van de vele bodega’s die hier
aanwezig zijn. Zelf bracht ik een bezoek aan Vasija Secreta waar je een gratis tour kan
doen.

11.00

Vertrek naar Salta langs de Quebrada de las Conchas. Tijdens deze weg kom je
verschillende mooie uitzichten tegen waar je kan stoppen. Zo heb je Los Castillos, El
Fraile, El Sapo, El Obelisco, Las Ventanas, El Anfiteatro en El Garganta del Diablo. Dit
zijn allemaal natuurverschijnselen die heel speciaal zijn.

16.00

Aankomst in Salta. Hier kan je ergens in een restaurant lunchen/’merienda’. Een
goed restaurant voor een ‘merienda’ is Café del Tiempo in General Güemes (een
andere dan de vorige).

20.00

Voor het avond eten kan je zelf een restaurant kiezen. Een aanrader is La Vieja
Estación in de straat Balcarce. Dit is een Peña en dit is iets typisch van deze regio. In
de avond zal hier een show plaats vinden in het restaurant.

Dag 7
9.00

Ontbijt in het hostel.

11.00

Bezoek aan de stad Salta. Enkele dingen die je kan bezoeken zijn het MAAM (een
archeologisch museum van de Inca periode), Catedral, Cabildo, Plaza 9 de Julio en la
Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria de la vina.

14.00

Voor de lunch kan je kiezen waar je heen gaat. Een aanrader is La Criollita in de straat
Zuviria.

15.00

Na de lunch kan je Cerro San Bernando bezoeken. Hier ga je met een soort skilift
omhoog en heb je een uitzicht over de hele stad.

19.00

Ook deze avond kan je ergens in een restaurant gaan eten. Een aanrader is El Charrua
in de straat General Güemes.
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Dag 8
7.00

Ontbijt in het hostel.

8.00

Vertrek naar de luchthaven.

10.00

Vlucht terug naar Buenos Aires.

12.00

Landen op Aeroparque Jorge Newbery Airport. Vanaf hier kan je een taxi of bus 33
nemen naar Via Via Hostel. Met de bus moet je afstappen aan Avenida Paseo Colón
545. Deze rit duurt ongeveer 50 minuten.

Prijs: - rental car: cactus: 4200 pesos
- gps: 500 pesos
- Salinas Grandes per auto: 200 pesos
- Pucara de Tilcara: 100 pesos
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