8-daagse reis Polo & Tango Argentinië/Brazilië
( eventuele verlenging mogelijk)

Positive Business Events biedt een geweldige reis aan voor de pololiefhebbers en de
cultuursnuivers onder ons. Met deze 8-daagse reis beleef je Zuid-Amerika zoals je die
nog nooit hebt beleefd. Tijdens deze reis krijg je de gelegenheid om in 7 dagen tijd 3
Zuid-Amerikaanse landen te bezoeken; Argentinië en eventueel Brazilië. Het prachtige
gebied Iguazu, dat bekend staat om haar prachtige watervallen komt natuurlijk ook aan
bod tijdens deze reis. Naar een polowedstrijd, een Tango diner show en eventueel
netwerken in Rio de Janeiro? Schrijf je dan nu in voor deze 8-daagse reis!

8- daagse reis inclusief;
- Retourvlucht; KLM Amsterdam - Buenos Aires of Amsterdam > Parijs > Buenos Aires
(nachtvlucht)
- Transfer van en naar vliegveld
- 7 nachten 4* hotel (2 pk) inclusief ontbijt
- Polowedstrijd
- Tango Dinner Show
- Binnenlandse retourvlucht inclusief transfer van en naar vliegveld
(evt. verlenging mogelijk tegen meerprijs)

Programma
Dag 1 Aankomst Buenos Aires
- Transfer naar hotel. Vrij avondprogramma.
Dag 2 Privé City Tour
- Na het ontbijt begint de 3,5 uur durende City Tour. Tijdens deze tour, o.b.v. onze lokale
gids, bezoek je de meest bekende en historische plekken van Buenos Aires. In de avond
bezoek je de Tango Dinner Show. Na de Tango Dinner Show is er transfer naar het hotel.
Dag 3 Argentina Polo Dag
Bezoeken polowedstrijd inclusief lunch.
* Optioneel Buenos Aires Golf Dag

Dag 4 Buenos Aires > Iguazu
Na het ontbijt word je per transfer naar het vliegveld gebracht voor de vlucht naar
Iguazu. Bij aankomst in Iguazu word je wederom per transfer naar het hotel gebracht.
Vrij programma.
Dag 5 Tour Iguazu (Argentinië)
Tijdens deze tour bezoek je de Argentijnse kant
van de Iguazu. De breedste watervallen ter wereld
zijn gelegen op het drielandenpunt van Argentinië,
Paraguay en Brazilië. Onder leiding van onze locale
gids ontdekk je dit nationale park dat schitterend
is gelegen in het tropisch regenwoud. Je hoort het
water oorverdovend neerstorten en ziet de
indrukwekkende watermassa met daar omheen
ontelbare vlinders en regenbogen.
Dag 6 Tour Iguazu (Brazilië)
Na Iguazu te hebben bezocht kan je het Braziliaanse gedeelte natuurlijk niet missen.
Beiden kanten bieden een heel andere belevenis van deze indrukwekkende en 275
tellende watervallen. Daarom wordt er ook een halve dag aangeboden om het
Braziliaanse gedeelte te verkennen. Aan het einde van deze dag krijg je de keus om terug
te vliegen naar Buenos Aires om vanuit daar terug te vliegen naar Amsterdam of je kan
je reis verlengen met bijvoorbeeld vanuit Iguazu een vlucht te nemen naar
1) Rio de Janeiro of 2) São Paulo.

Einde Programma

PRIJS: vanaf EUR 3400,- P.P.
Overige info
Toeslag bij 1-persoonskamer
Reserveringskosten €35,- per boeking
Eventuele verlenging reis, afsluiting Rio de Janeiro/São Paulo, Brazilië

