
Van 19 april tot 29 april 2020 

 
biedt aan al haar abonnees en lezers  

een exclusieve reis in  

Argentinië, aan met een dag in Uruguay 

Uiterste inschrijvingsdatum op 15 februari 2020. 

 

 
 

Zaterdag 19 april: 

Afspraak om 17u aan de incheckbalie van AIR EUROPA in de luchthaven van Brussel. U wordt er 

opgewacht door uw begeleider. Inchecken voor de vlucht UX1174. Vertrek naar Madrid om 

18u55 en aankomst om 21u20. Aansluitende vlucht naar Buenos Aires met Air Europa op de vlucht 

UX041 om 23u55. 

 

Zondag 20 april: 

Aankomst om 07u35 in Argentinië. 

Verwelkoming in de luchthaven door onze lokale gids en transfer naar het hotel.  

Check-in in de kamers en vertrek voor een bezoek aan het zuidelijke deel van de stad. Bezoek 

aan de Plaza de Mayo, de historische ziel van de stad sinds 1580 en alsook het theater van vele 

politieke evenementen. Vervolgens, bezoek aan het regeringshoofdkwartier in de Cabildo, aan 

de Metropolitaanse Kathedraal en het Presidentiële Paleis. Verderzetting naar de meest 

moderne wijk, Puerto Madero waar er een duidelijk contrast is te zien met het 19deeeuwse 

gedeelte van de stad. Halte aan de overdekte markt van San Telmo, u vindt, naast veel fruit- en 

groente soorten, ook ambachtelijke producten en antiquiteiten. Bezoek aan de beroemde wijk 

La Boca, gekend voor haar kleurrijke huizen die een nieuw leven geven aan de haven. Lunch 

onderweg. 

  
 



Terugkeer naar het hotel in de late namiddag. Avondmaal en overnachting in het hotel. 

UW HOTEL TIJDENS HET VERBLIJF: Hotel Lafayette... Ideaal gelegen in een trendy deel van de stad, 

vlakbij de rivier... Het hotel beschikt over een sauna, een fitnessruimte en een betalende minibar 

in de kamers. 

 

Maandag 21 april: 

Vertrek naar de haven van Buenos Aires om de ferry te nemen die de Rio de la Plata verbindt 

met de stad Colonia del Sacramento in Uruguay (vergeet uw paspoort niet!). Bezoek aan 

Colonia, opgericht in 1680 door de Portugezen om te fungeren als een strategische bufferplek 

tegen het Spaanse rijk. Na een eeuw van conflicten viel de stad toch in de handen van de 

Spanjaarden. Het stedelijke landschap van deze succesvolle stad toont haar rijke geschiedenis 

door de Portugese, de Spaanse en postkoloniale stijlen te combineren. Lunch in een lokaal 

restaurant. 

 
Terugkeer met de ferry naar Buenos Aires. Transfer naar het hotel. Avondmaal en overnachting. 

 

Dinsdag 22 april: 

Vroeg vertrek naar de Liniersmarkt, ook bekend als de "7000 beesten markt". 

Het is het grootste veehandelscentrum van het land, met een oppervlakte van 34 hectaren. Er 

zijn 32 laadkades, 450 runderenhokken, 40 automatische weegschalen, waarvan 12 zijn uitgerust 

met elektronische armen. 

Er zijn ook 2000 pennen te koop. Verschillende radio- en televisiestations zijn aanwezig, evenals 

de sanitaire en fiscale controle. Wat vee betreft, zijn de rassen vooral Aberdeen Angus, Hereford 

en Holando Argentina, maar ook de Braford, Bramhan, Bovino Criollo, Brangus, Jersey en 

Shorthorn zijn sterk vertegenwoordigd. 

  
Terugkeer naar Buenos Aires en lunch in een lokaal restaurant. 

Bezoek aan het noordelijke deel van de stad. Bezoek aan de wijk Palermo met haar prachtige 

woningen omringd door tuinen... In het park, de hart en de longen van de stad, leert u de 

Japanse Tuin en de Botanische Tuin. Verderzetting naar de wijk Recoleta, met haar Europese 

architectuur. Bezoek aan het bekende kerkhof (1822) met haar indrukwekkende mausolea. 

Terugkeer naar het hotel en transfer naar het restaurant om te genieten van een "asado" (een 

Argentijnse BBQ) diner: grills, barbecues .... Je bent nu eenmaal in het land van het vlees! 

Terugkeer naar het hotel na het avondmaal. Overnachting in het hotel. 



 
 

Woensdag 23 april:  

Na het ontbijt, vertrek naar San Miguel del Monte (ongeveer 120 km van het hotel) om de 

hacienda Los Patos te bezoeken, een geheel gelegen op 260 hectaren. Het personeel zal u hun 

fok- en landbouwtechnieken toelichten ... U zult ook de landbouwmachines ontdekken die ter 

plaatse worden gebruikt. Het verheven vee zijn (400 dieren) voornamelijk Aberdeen Angus (rood 

en zwart) en Holando Argentino. Er zijn ook ongeveer 85 schapen, lammeren, rammen ... Boeren 

kweken ook haver, gerst en in april soja en maïs. 

 
Bezoek aan een stal met een hightech melksysteem. Het bezoek aan de omgeving kan worden 

gedaan te paard (zeer rustige dieren) of door middel van een getrokken trekhaak met een 

tractor. 

Ter plaatse, lunch, snack, aperitief en avondmaal in de Estancia. Verblijf in een hotel in de 

omgeving (Posada Suiza) (gelieve een rugzak mee te nemen voor 2 dagen om de valiezen in 

het hotel te laten!)  

  
Posada Suiza 

 

Donderdag 24 april:  

Vertrek naar Urribelarrea en bezoek aan de boerderij "Don Atilio"  met wijngaarden van twee 

hectare met wijnstokken zoals Syrah, Merlot, Sauvignon Blanc, Pinot Noir. De rode druif Tannat 

past zich het beste aan in het lokale klimaat. 

Wijnproeverij met verschillende soorten brood en kaas, auberginetaart, gegrild vlees en salades. 

Na de lunch, vertrek naar de boerderij "Valle de Goni", gespecialiseerd in het fokken van geiten. 

Bezoek aan de vee pennen en de melkplaatsen. Contact met de dieren. De geiten zijn van het 



Anglo Nubische ras, en ze bestaan ongeveer uit 54 volwassenen, 27 van restitutie, 7 jonge 

mannen ... De geboorten vinden plaats in de maand juni. 

Proeven: koffie/ thee ... met melk, sinaasappelsap, toast met "campo" boter, "dulce de leche" 

van geiten, jam, kaas, gebak. Terugkeer naar het hotel Lafayette. Avondmaal en overnachting 

in het hotel. 

  
 

Vrijdag 25 april:  

Vertrek naar de Estancia Susana, een traject van ongeveer 85 km. Op een oppervlakte van 1200 

hectaren zal de eigenaar u de cultuur en tradities van de Argentijnse gaucho’s doen ontdekken. 

Vooraleer u het oude gedeelte van het gebouw bezoekt, waarvan de oorspronkelijke structuur 

en inrichting zijn behouden, gaat u enkele empanadas proeven met drankjes. U zult de loodsen 

zien waar landbouwmachines worden bewaard. Tijdens het middagmaal, nodigen de gaucho's 

u uit voor een traditionele asado (barbecue met gegrild vlees), allemaal vergezeld met goede 

Argentijnse wijnen. Na het eten zal u de dappere ruiters kunnen bewonderen vooraleer u zelf te 

paard of in een koets het domein zal bezoeken. De dag eindigt rond de traditionele Argentijnse 

maté met wat gebak. Maté drinken en delen is een voorbeeld van Argentijnse gezelligheid. 

Uitgenodigd zijn voor een mate te delen met een Argentijn is een groot compliment. 

  
Terugkeer naar Buenos Aires. Avondmaal in een lokaal restaurant. Overnachting in het hotel 

Lafayette. 

 

Zaterdag 26 april:  

Vertrek naar Matadores (25 km) en ontdekking van de 'Feria de Matadores'. 

Meer dan 700 stands vertonen fijn zilverwerk, poncho's, dekens, handwerk. Tijdens de lunch (vrij 

op 26 april) kunt u lokale smaken proeven van het lokaal gebak, gegrild vlees, ....... 

   



U gaat misschien de kans hebben om getuige te zijn van typische dansen, folk muzikanten te 

horen en verschillende shows te zien ... 

Terugkeer naar het hotel. Een speciale avond, op internationaal niveau, wacht op u in een 

"porteño" (een bewoner van Buenos Aires) restaurant voor een maaltijd en een Argentijnse 

tangoshow. 

 

Na de show, terugkeer naar het hotel. Overnachting in het hotel. 

 

Zondag 27 april:   

Vertrek naar San Antonio de Areco. De dag begint met een bezoek aan een handelaar en 

verkoper van grote landbouwmachines waar u technische uitleg zal krijgen. 

Verderzetting naar de Estancia El Rosario de Areco. Onthaal door gaucho's in typische kostuums 

met originele vlaggen. Ze zullen u een paardensportshow presenteren. U zult een "entrevero de 

Tropillas " zien: wanneer de kuddes zich mengen, moet je ze weer scheiden, allemaal in galop in 

een groot stof ... De dag eindigt met een demonstratie van een polowedstrijd. 

  
Deze dag is inclusief het middagmaal, een snack en drank. 

Terugkeer naar Buenos Aires. Avondmaal en overnachting in het hotel Lafayette. 

 

Maandag 28 april:  

Ontbijt. Transfer naar de luchthaven van Buenos Aires en vlucht met AIR EUROPA UX042, vertrek 

om 12u30, richting Madrid.  

 

Dinsdag 29 april:  

Aankomst om 5u10 in Madrid et aansluitende vlucht naar Brussel met AIR EUROPA UX1171, vertrek 

om 7u25 et aankomst in Brussel om 9u45. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



PRIJS: 
 

Prijs per persoon in een tweepersoonskamer: 2.685 € 

(Berekend op een minimum van 30 deelnemers) 

 

De prijs is inclusief: 

• De vluchten heen & terug van Brussel naar Buenos Aires via Madrid met AIR 

EUROPA 

• Alle vermelde transfers in het programma met een Engelstalig lokaal gids. 

• De overnachtingen in het hotel LAFAYETTE in Buenos Aires in een dubbel kamer, 

met badkamer (bad of douche). Reconquista 546 - Buenos Aires, Argentinië/ 

telefoonnummer: +54 (11) 4393-9081 e-mail reservas@lafayettehotel.com.ar 

• De overnachting in la Posada Suiza, 1 nacht. (Opgelet: gelieve een rugzak mee 

te nemen) 

• De formule in vol pension vanaf de maaltijd op de dag van aankomst tot het 

ontbijt op de laatste dag, behalve de maaltijd op maandag 26 april (Op enkele 

dagen zijn er snacks ook inbegrepen) 

• Het ontbijt ( buffet). 

• Alle vermelde bezoeken & excursies in het programma 

• Een tweetalige begeleider(-ster) vanuit Brussel (FR-NL) 

• De diensten van een lokale Engelstalige gids. 

 

De prijs is exclusief: 

• Toeslag voor een éénpersoonskamer: 320 euro per persoon 

• Tafeldranken (behalve wat er vermeld is in het programma) 

• De prestaties, diensten niet opgenomen in het programma en de persoonlijke 

uitgaven. 

• De reisverzekeringen (Zie verder: Verzekeringen) 

• De luchthaventaksen 430 euro per persoon 

• Fooien 

 

 

 

Voorgestelde verzekeringen (niet-terugbetaalbaar): 

• Annuleringsverzekering (niet-terugbetaalbaar) : 

€156 per persoon in een tweepersoonskamer 

€175 per persoon in een éénpersoonskamer 

Deze verzekering is geldig vanaf het ogenblik uw inschrijving effectief is (ontvangst van de 

getekende bestelbon en de betaling van het voorschot). 

Effectief betekent dat vanaf deze datum elke annulering of wijziging kosten met zich zal 

meebrengen. 

In het geval van annulering omwille van niet eerder bestaande medische redenen zal de 

verzekering u de annuleringskosten terugbetalen (naargelang de voorwaarden). 

mailto:reservas@lafayettehotel.com.ar


Niet verzekerd: aanslagen, epidemieën, natuurrampen, betaalde sporten, moedwillige daden, 

bestaande niet-gestabiliseerde ziektes, depressieve aandoeningen. De volledige voorwaarden 

kunt u inkijken bij het ondertekenen of op vraag. 

 

• Full Option verzekering, annulering, bagage en bijstand (niet-terugbetaalbaar): 

€188 per persoon in een tweepersoonskamer 

€210 per persoon in een éénpersoonskamer 

Bijstand, wanneer u betrokken bent bij een ongeval ter plaatse moet u meteen contact 

opnemen met de verzekering om een dossier te openen. Zij zullen u ook doorverwijzen naar een 

ziekenhuis in functie van hun internationale akkoorden en de ernst van het ongeval. De volledige 

voorwaarden kunt u inkijken bij het ondertekenen of op vraag. 

 

Belangrijke informatie: 

 

• Formaliteit: Voor personen met een Belgische nationaliteit: internationaal paspoort 

(bordeaux boekje) geldig tot minimum 6 maanden na de terugreis. Geen visum nodig. 

Voor andere nationaliteiten richt u zich best tot de Ambassade van Argentinië in Brussel. 

• Munteenheid: De Argentijnse valuta is de peso. Het is verdeeld in honderd centavos. 

Vooral in grote steden of toeristische bestemmingen kunt u betalen met dollars (cash). Het 

leven is duur in Argentinië, hoewel goedkoper dan bij ons, is het noodzakelijk om genoeg 

budget mee te nemen. 

 

VOORWAARDEN: 

 

• De inschrijving zal effectief zijn na de betaling van een voorschot van 450€ per persoon. 

Dit voorschot dient in ons bezit te zijn binnen de 10 dagen na ontvangst van de 

bestelbon. 

• Fairway Travel/Agritourisme behoudt zich het recht om de reservatie te annuleren bij 

niet-naleving van deze voorwaarden. 

• De saldofactuur moet ten laatste op 15 februari 2020 vereffend worden.  

 

ANNULATIEKOSTEN:  

• Tot 31 December 2019: 300 € per persoon.  

• Van 01 tot 31 Januari 2020: 50 %  

• Vanaf 01 februari 2020: 100 % 

 

Inschrijvingen: 

 

Stuur het inschrijvingsformulier terug naar:  

 

Fairway Travel/Agritourisme Sprl (lic.1584A),  

Keltenlaan, 7. 1040 Brussel  

Of via e-mail : info@fairwaytravel.be  

 

Contact : Randy Flemal  

van maandag tot vrijdag, van 11u tot 17u.  

Telefoonnummer : 02/762.78.78 

 

Het is mogelijk dat het programma ter plaatste moet aangepast worden door onvoorziene 

omstandigheden. In dat geval zal het in de mate van het mogelijke bijgewerkt worden. 


