
 

 

  Zondag, 6 december 2015. 

 
Hier in de buurt is een plaatsje met de naam Difunta Correa, een soort Kevelaar of Lourdes, met veel 
kapelletjes vol offergaven en dankbetuigingen, dus het bekijken waard. 
Difunta Correa, gaat terug naar een legende, waarvan verschillende versies van bestaan. 
Maar het hoofd verhaal is: Dat ene Maria Antonia op zoek was naar haar man in de woestijn van San 
Juan gestorven is. Ze had haar pasgeboren baby bij zich en die zou het overleeft hebben doordat zij 
borstvoeding kreeg van de al overleden moeder. 
Het is een heel gedoe met mensen die, op de knieën de stenen trappen naar boven kruipen en daar, 
bij het beeld van de bewuste moeder en kind bepaalde gunsten hopen te krijgen. 
Al met al een Lourdes in het klein, maar verhoudings wijze met dezelfde commerciële activiteiten. 
Dan doorgereden naar een van de zovele nationale parken, waarvoor morgen een rondrit staat 
gepland. 
Normaal is bij de parken geen voorzieningen te vinden, maar deze heeft een kampeerplaats met 
elektriciteit en zelfs Wi-Fi. Maar dat betekent hier niet veel, zo traag, zelfs geen mail binnen te halen. 
Misschien vannacht als iedereen slaapt. 
 

         

   Uitbreiding van het dorp, een gezins woning. 

        

   Een tweede soort Lourdes, met de nodige commercie.  



       

 

  Een paar lammetjes aan het spit voor de inwendige mens. 

 

     

 



 

     

    Richting een van de vele parken. 

 

 

   En er moet natuurlijk ook wel eens gesleuteld worden. 

Maandag, 7 december 2015. 
 
Klaar voor de excursie. Met eigen auto’s, ik ben bij Detlef in zijn camper gekropen. Hij heeft geen 
problemen met de natuur straten. 
De excursie was ongeveer 40 km lang en duurde ook haast 4 uur. 
Hier schijnen voor een flink aantal jaren geleden ook Dinosaurussen te hebben gewandeld. 
En dat is het enigste wat ik heb begrepen, de excursie was in het Spaans dus sorry. 
Dit park heet: Parque Natural, Provincial, Ischigualaste. En waar de excursie werd gehouden heette: 
Valle de Luna. ( Vallei van de Maan). 
Mooie rit, met prachtige rotsformaties.  
En de rest van de dag de troep een beetje opruimen en luieren, en dat gaat goed bij 29 graden in de 
schaduw. 



 

       

 

 

 

 

   Cactussen, hele grote jongens. 

 



    

   Parque Natural, Provincial, Ischigualaste. 

 

      

Parque Natural, Provincial, Ischigualaste.  Met een zeer stevige Park Rancher.

       

  Dit zouden nog uitwerpselen zijn van een Dinosaurus.  Ze stonken in elk geval niet meer. 

 



       

 

 

 

 

Dinsdag, 8 december 2015. 
 
Op naar het volgende park, met de naam: Parque Nacional Talampaya. 
Met weer een excursie maar nu met een soort terreinwagen, met een open dak. Ruim 3 uur onder de 
pannen in de volle zon bij ongeveer 34 graden. 
Maar het loonde zich de moeite, mooie rotsformaties die door de eeuwen heen waren gevormd door 
water en wind. 
Tegen de avond door gereden naar het plaatsje Villa Union en daar bij een tankstation “vrij” 
overnacht. 
 



 

             

Parque Nacional Talampaya.    Duizenden  jaren  oude tekens 

 

     

    Deze gaten zouden gediend hebben om mais tot meel te stampen. 

 

    

    Parque Nacional Talampaya. 

 



      

 

 

 

    Parque Nacional Talampaya.  

 

 



            

 

   

 

 

 



    

 

 

       

    Parque Nacional Talampaya. 

 



 

 

     

Parque Nacional Talampaya.    En de truck waarin we gereden werden. 

Woensdag, 9 december 2015. 
 
Van Villa Union vertrokken in noord oostelijke richting en via Chilecito naar  Aimogasta. 
De morgen begon “koud” ongeveer 19 graden en met enkele regenbuien, maar in de loop van de dag 
werd het toch nog 25 – 27 graden. 
Het eerste gedeelte door de bergen moet mooi geweest zijn, maar door de regen en de 
laaghangende bewolking heb ik daar weinig van gezien. 
Onderweg geprobeerd geld te pinnen, in de eerste instantie niet gelukt. 
Er is wat vreemds aan de hand in dit land wat de financiën betreft, lange rijen voor de pinautomaat 
van alle banken en binnen in de banken een heel tumult en vol van mensen, wat die van plan zijn ??, 
ik kan er alleen maar naar raden. 
Het deed mij denken aan Griekenland, waar de mensen ook al hun geld van de banken probeerde te 
halen. Nieuws zie of hoor ik hier niet en wat ik hoor begrijp ik niet. 
Maar hier in dit kleine plaatsje, met een geldautomaat en maar een man voor mij,  lukte het 
wonderwel. 
Staan nu bij een Shell station, je moet een ander ook soms wat gunnen. 
 



 

  Dit is ook een manier om de auto te laden, lijkt meer op stapelen. 

 

Donderdag, 10 december 2015. 
 
Naar de plaats Famailla, alweer ongeveer 1200 km noord van Mendoza. 
Via Chumbicha en San Isidro, onderweg eerst een mooi berglandschap en later veel velden met 
olijfbomen. 
In dit deel van Argentinië zijn de verkeersregels blijkbaar voor anderen gemaakt of ze dienen als een 
soort aanbeveling. 
Inhalen over doorgetrokken strepen, door rood licht rijden, max. snelheden ???  niets van gezien of 
gehoord, wel of geen verlichting, geen probleem, met of zonder uitlaat, niemand die daar van 
opkijkt. 
Op de bromfiets of motor een helm dragen, flauwekul, met 4 personen op een motor of brommer 
moet kunnen. 
Echtpaar op de brommer en de vrouw een baby op de armen en helemaal bont, naar mijn idee, 
maakte het een man die behoorlijk hard op een motor reed, zelf met motorkleding en helm, maar 
zijn dochtertje, ik schat 6 tot 8 jaar oud, alleen in een dun zomerjurkje, voor op de tank. 
In de plaats Juan Bautista Alberti, hadden boze inwoners de straat geblokkeerd met brandende 
autobanden en lieten alleen maar plaatselijk verkeer door in personen auto’s. 
Dit begon vrachtwagenbestuurders te ergeren en die hebben op hun beurt weer een gedeelte van de 
weg helemaal geblokkeerd. En toen waren de rapen gaar. De politie kwam, maar deed niets. Na vier 
en een half uur !!!! werd de blokkade opgeheven en konden we doorrijden. En dat alles bij 34 graden 
in de volle zon !!!      
 

 



      

 

 

     

 Onze orgaan donoren, haast alles zonder helm, en soms met een baby op de arm.  

 

    

 Uit een of ander protest, de weg geblokkeerd, alleen de lokale bevolking kon door rijden. 

 



 

Dit begon een aantal vrachtwagenbestuurders te ergen en die gooiden de hele weg dicht. 

Toen waren de poppen aan het dansen, maar het resulteerde wel dat we na  vier en een half uur 

wachten ook weer konden doorrijden. 

     

Ze hadden ook autobanden in de brand gestoken, ik stond in de rook en heb met de schop en zand 

het vuur gedoofd. Ze zagen het wel, maar zeiden niets. 

 

Vrijdag,   11 december 2015 
 
Calafate is vandaag het doel, maar wel een ritje door de bergen en behoorlijk hoog. 
Deze pas had een hoogte van net geen 3000meter en ging redelijk langzaam omhoog en ook waren 
de haarspeldbochten niet spectaculair te noemen, waardoor alles eenvoudiger leek. 
In de middag in Calafate aangekomen, op een camping die Detlef al kende van een eerder bezoek. 



Mooie camping met Wi-Fi, wel langzaam, maar alles was aanwezig en niet duur 65 Argentijnse Pesos, 
ongeveer  6,50 Euro. 
In dit plaatsje in een klein winkeltje de nodige boodschappen gedaan en ik moest aan wisselgeld nog 
een Pesos terug krijgen en dat had hij niet (of hij deed alsof), maar ik mocht een banaan nemen als 
wisselgeld. 
Dit is natuurlijk ook een manier om de omzet te vergroten, alleen met een Pesos schiet niet echt op. 
 
 
 
 

          

   Vee in alle soorten op de rijweg.  

    

Dit gebied heeft vroeger aan de Indianen toebehoord. 

 

     



 

 

Zaterdag, 12 december 2015. 
 
Salta is voor vandaag het doel. Op deze camping blijven we een aantal dagen, om 8.00 uur was het al 
19 graden en in de middag liep dit op tot 34 graden. S ’avonds om 21.30 uur was het nog 30 graden 
en dan gaat een koud biertje heel lekker smaken. 
Onderweg nog even de boodschappen op peil gebracht en dan een paar dagen niksen. 
Reislijdster Rosi komt a.s. dinsdag terug dus tegen die tijd zien we wel weer. 
Onderweg veranderde  het landschap regelmatig. Van een prairieachtig landschap, naar een 

landschap met wijnvelden en dichter bij Salta waren er veel plantages met tabaksplanten 

 

    

   

     

             Onderweg naar Salta, noord Argentinië. 

 



     

 

 

    

               Onderweg naar Salta, noord Argentinië. 

 



          

 

       

 Vlak voor Salta, mooie bloemen straat      Camping met het grootste zwembad, maar zonder water 

   

In de camper achter de Laptop voor het verslag,   en zaterdagavond om 22.00 uur nog 30 graden !! 


