
   

 

 

 

 

SUID-AMERIKA 2021 

(Brasilië en Argentinië, met Peru opsioneel) 

Let wel: Hierdie toer word in 2021 aangebied en nie meer in 2020 nie.  Die datums kan effens verskil.   

Die prys sal later bekend wees.   

Dag 1  JOHANNESBURG – SAO PAULO 

Ons vlieg om 11:30 vanaf Johannesburg met LATAM na Sao Paulo in Brasilië waar ons om 
17:00 (Brasiliaanse tyd) aankom en kry 'n aansluitingsvlug om 20:08 na Buenos Aires, die 
hoofstad van Argentinië, waar ons  om 23:10 land.       

Ons oornag in Buenos Aires, ook bekend as die tango-stad. 

Dag 2  BUENOS AIRES 

Aangesien ons verlede nag laat in die bed gekom het, het ons geleentheid om vanoggend 
bietjie laat te slaap.  Later die dag neem 'n gids ons na die bekendste plekke in Buenos Aires.  
Dit sluit in: Plaza de Mayo, waar ons o.a. die "Pienk Huis" besoek van waar Eva Peron haar 
bekende toespraak gelewer het;  San Telmo, bekend vir sy kunstenaars en antieke winkels; La 
Boca-buurt met sy Italiaanse atmosfeer en helderkleurige geboue.  Kuns, musiek en veral die 
tango gee 'n besondere atmosfeer aan hierdie deel van die stad. 

Ons besoek ook die gesofistikeerde area van Puerto Madero en Recoleta, tuiste van 
eksklusiewe modewinkels, ambassades en die besondere argitektoniese erfenis van die 
mausoleums en grafte van beroemdes soos Eva Peron.   

'n Besoek aan Buenos Aires is nie volledig as 'n mens nie 'n aandete met 'n tango-vertoning 
bygewoon het nie.  Vanaand geniet ons aandete in hierdie tipiese atmosfeer met professionele 
tango-dansers en sangers in 'n plaaslike teater. 

Dag 3  GUAZU-WATERVALLE (Argentinië) 

Om 11:00 neem ons die twee uur lange vlug na die Iguazu-watervalle.  Ná aankoms ry ons per 
bus na Argentinië se Iguazu Nasionale Park, waar ons met 'n stappaadjie na aan verskeie van 
die watervalle  kom.  Ons stap met 'n lang plankbrug oor die rivier om by die 70 m hoë 
hoofwaterval, The Devil's Throat, te kom.  Hiervandaan het ons 'n mooi uitsig op die Iguazu 
Canyon.  Ons oornag in die dorp Iguazu.    

Dag 4  IGUAZU-WATERVALLE (Brasilië) 

Ná ontbyt ry ons weer met 'n bus na die Brasilië-kant van die watervalle. Vandag beleef ons 
nog een van die Sewe Natuurwonders van die Wêreld en 'n Unesco-wêrelderfenis.  Mens staan 
verstom by die aanskoue van 275 watervalle wat oor 'n afstand van 2 700 m in 'n half-sirkel vir 
sowat 70 m val.  Daarna besoek ons 'n voëlpark waar ons die omgewing se voëls van nader 
kan sien.  Dit sluit o.a in 'n kleurvolle verskeidenheid van papegaaisoorte en horingsbekvoëls 
asook ander voëls en diere. 

Dag 5  IGUAZU – RIO  DE  JANEIRO 

Vanoggend vlieg ons na een van die wêreld se mooiste stede, Rio de Janeiro. 

Rio is 'n stad met 'n besondere karakter.  Vandag het ons die geleentheid om dit te beleef deur 
langs die pragtige uitgestrekte strande van Rio te gaan stap, foto's te neem en die ariocas 
(inwoners van Rio) in aksie te sien.  Ons hotel is binne loopafstand van die strand.  

Dag 6  RIO DE JANEIRO 

Ons onderneem vandag 'n voldagtoer van hierdie stad tussen water en berge.  Ons gaan met 
twee kabelspore op na die 395 m hoë Sugar Loaf Mountain vir 'n uitsig van 360˚ oor die 
digbegroeide omgewing en die pragtige strande soos Ipanema en Copacabana, wat die 
Atlantiese Oseaan van die stad skei.  Die gids sal ons meer vertel oor die  merkwaardighede 
van die stad. 

 

 



Ons ry met 'n tandrattrein op teen die 710 m hoë Corcovado-berg wat geleë is in die Tijuka- 
reënwoud Nasionale Park van sowat 32 km² binne in die stad.  Hier kan ons rondom die 10 m 
hoë voetstuk staan en opkyk na die byna 40 m hoë beeld van Christus die Verlosser, wat oor 
die stad troon.  Hierdie beeld is een van die Sewe Nuwe Wonders van die Wêreld.  
Daarvandaan het 'n mens 'n pragtige uitsig oor die stad omring deur berge, die nasionale park, 
die strande en die Atlantiese Oseaan.   Ons oornag weer in Rio de Janeiro. 

Dag 7 – 9 AMASONE   

Nog 'n opwindende paar dae wag vir ons as ons laatoggend vlieg na Manaus aan die 
Amasonerivier in Brasilië.  Vanuit die vliegtuig kan ons reeds sien hoe een van die grootste en 
bekendste riviere ter wêreld kronkel deur die digte Amasone-woude. 

Vir die volgende drie dae gaan ons tuis in 'n lodge in die hart van die Amasone.  Dit neem 
sowat vier ure vanaf Manaus om by die lodge te kom.  Ons word per bus asook motorboot 
vervoer.  Die avontuur begin reeds op pad na die lodge waar ons kennis maak met die tipiese 
huise op pale, families wat in klein bootjies op die riviere beweeg, vissermanne wat kos vir die 
dag vang, asook die Meeting of the Waters waar die Negro- en Silomões-riviere vir kilometers 
langs mekaar vloei sonder om te meng – 'n verstommende verskynsel om te sien.  As ons 
gelukkig is, kan ons dalk 'n paar nuuskierige dolfyne sien. 

Soggens en saans kan ons lê en luister na die verskeidenheid geluide van voëls en ander diere 
in die omgewing. Die volgende paar dae neem ons daagliks uitstappies in die omgewing 
waartydens ons diere soos verskillende apies, die luidier, aligators, 'n verskeidenheid voëls 
soos o.a. die pragtige wit reier, iguanas en spinnekoppe te sien kry.  Ons sien die reuse-
Amasonelelieplant (Vitoria Regia).  Tydens een van die uitstappies kry ons selfs geleentheid om 
pirannas met 'n eenvoudige visstok te vang. 

Daar is 'n verskeidenheid van besigtigingsopsies van vroegoggend af om die ryke 
verskeidenheid fauna en flora van die omgewing te sien en te ervaar.  Gidse neem ons op 
stappaadjies, bootjies of kano's waar ons meer leer oor oorlewing van hierdie mense in die 
woud.  Ons besoek 'n klein gemeenskap en leer meer oor hul kultuur en gewoontes, hoe hul 
kos versamel en voorberei.  Ons besoek 'n rubberplantasie en sien o.a. Brasiliaanse neutbome.  
Die etes by die lodge is hoofsaaklik 'n buffet en bestaan uit vis, vleis, hoender, slaaie en 
eksotiese vrugte uit die omgewing.  Tussen uitstappies kan ons ook ontspan op hangmatte by 
die lodge terwyl ons na die bosgeluide luister. 

Dag 10 MANAUS 

Ons geniet 'n laaste oggend-uitstappie.  Ná middagete pak ons weer die vier uur lange tog aan 
met voertuig en motorboot terug na Manaus, waar ons oornag. 

Dag 11 SAO PAULO – JOHANNESBURG 

Ons vlieg met 'n vroeë vlug van Manaus na Sao Paulo, waar ons vertoef tot ons vlug om 17:55 
terug na Suid-Afrika vertrek vir diegene wat nie die verlenging na Peru doen nie. 

Vir diegene wat die verlenging na Peru doen: 

Dag 12 LIMA 

Ons vertrek vroeg vir die vlug (wat net minder as vyf ure duur) na Lima, die hoofstad van Peru.  
'n Plaaslike gids neem ons deur die historiese deel van Lima met die duidelike Spaanse 
atmosfeer rondom die Plaza Mayor met sy ou paleise, ook bekend as die "Stad van Konings" of 
die "Stad van Balkonne" a.g.v. 'n ou Spaanse tradisie.  Ons sien die kosbare versameling 
edelmetale in die Larco museum wat gehuisves is in een van die 18e eeuse herehuise en 
besoek die pragtige San Francisco-klooster met sy kunsskatte.  Dis 'n Unesco-
wêrelderfenisgebied. 

Ons toer eindig in die Miraflores-distrik waar ons 'n mooi uitsig oor die Stille Oseaan het.  Ons 
hotel is ook in hierdie distrik geleë. 

Dag 13 LIMA – CUSCO – SACRED  VALLEY 

Ons neem 'n vroeë oggendvlug van sowat een uur en tien minute oor die Andes-berg na Cusco. 

Daarvandaan neem ons 'n voldagtoer per bus na die pragtige Urubamba-vallei, beter bekend as 
die Heilige Vallei (Sacred Valley) van die Inkas.  Ons sien hoe vindingryk die Inkas was wat 
gebruik gemaak het van terasse vir hul produkte asook om sout te oes.  Ons kyk hoe verbasend 
eenvoudig hul wol in helder kleure kleur en geniet 'n buffet-middagete by 'n restaurant in die 
vallei.  Ons oornag in die dorpie Ollantaytambo. 

 

 



Dag 14 OLLANTAYTAMBO en MACHU PICCHU – SACRED  VALLEY 

Ná ontbyt neem ons bus ons na die Ollantaytambo-treinstasie van waar ons per trein vertrek na 
Aquas Calientes aan die voet van Machu Picchu. 'n Heerlike treinrit van een en 'n half uur wag 
op ons waar die trein kronkel langs die Urubamba-rivier.  Vir optimale uitsig op die Andes is 
vensters in die trein se plafon aangebring.  Ons klim af by Aguas Calientes.  Op pad na die bus 
wat ons neem na die weggesteekte stad Machu Picchu stap ons by talle stalletjies verby met 'n 
verskeidenheid kleurvolle handewerk van die omgewing se mense.  Vir die vrouens is dit veral 
'n groot versoeking om net daar vas te haak.  

'n Busrit van sowat 20 minute neem ons teen die steil kronkelpad uit na Machu Picchu.  Wat 'n 
ervaring wag op ons as die gids ons begelei deur hierdie antieke verlore stad van die Inkas – dit 
is in 2013 aangewys as een van die Sewe Wonders van die Wêreld en is ook 'n Unesco-
wêrelderfenisgebied.  Die stad is gebou rondom die 15de eeu, maar was so goed versteek dat 
dit die Spaanse inval in die 16de eeu oorleef het en eers in 1911 ontdek is.  'n Mens staan 
verstom oor die kundigheid waarmee hierdie stad bedryf is.  Ná ons terugkeer neem ons weer 
die trein na ons verblyfplek in Ollantaytambo. 

Dag 15 PISACMARK en CUSCO 

Vanoggend ry ons  na Pisac om die daaglikse plaaslike mark te sien en te ervaar.  Dis waar die 
boere en families in die omgewing hul produkte, handewerk, klere en ander goedere verkoop. 
Hierna ry ons verder deur die Urubamba-vallei na Cusco, 'n Unesco-wêrelderfenisgebied en 
voormalige hoofsentrum van die Inka-beskawing.  Mens staan verstom oor dit wat die Inkas 
vermag het, veral in hul boustyl met klip sonder sement.  Ons besoek oa Korikancha en 
Saksayhuaman, ruïnes van die Inka-beskawing.  Ons oornag in Cusco. 

Dag 16  CUSCO – LIMA – SAO PAULO  

In die loop van die oggend neem ons 'n vlug via Lima na Sao Paulo vir ons aandvlug terug na 
Suid-Afrika om 17:55. 

Dag 17 JOHANNESBURG 

Ons arriveer ongeveer 07:20 in Suid-Afrika met wonderlike herinneringe en 'n groot versameling 
foto's om uit te sorteer! 


