Inspiratiereis
Chili & Argentinië
Waar u naar toe gaat, zijn wij geweest …

Sapa Pana Travel is gespecialiseerd in individuele maatwerkreizen. Een reis wordt volledig op uw wensen
afgestemd, u reist individueel en alles hebben we tot in detail voor u verzorgd. Deze reis is slechts een
voorbeeld van wat we kunnen organiseren voor u, of wel we kunnen een reisvoorstel, net zolang
aanpassen tot het geheel naar úw wens is!
Neemt u contact met ons op voor aanvullende informatie:
073 -6106204 of info@sapapanatravel.nl

17 dagen
Tijdens deze reis maakt u kennis met de prachtige landen Chili en Argentinië. U begint uw reis in
Santiago en gaat vervolgens naar de Torres del Paine, één van de meest bijzondere natuurgebieden van
Zuid-Amerika. Hierna reist u door naar El Calafate nabij het Argentijnse nationale natuurpark Los
Glaciares. Vanaf hier kunt u een bezoek brengen aan de indrukwekkende Perito Moreno gletsjer.
Vervolgens maakt u aan boord van de Stella Australis, een spectaculaire cruise door het ongerepte
fjorden landschap rondom Vuurland. Deze tocht begint in Ushuaia en eindigt in Punta Arenas. Voordat u
terugreist via Santiago, maakt u nog een korte stop in het mooie Chileense Merendistrict, waar u paar
dagen verblijft op een heel bijzonder plekje.
Dag 1: Amsterdam – Santiago
Vandaag gaat uw unieke reis van start. Vanuit Amsterdam maakt u een intercontinentale vlucht naar
Santiago, de hoofdstad van Chili, waar u de volgende ochtend aan zult komen.
Dag 2: Santiago
Deze ochtend landt u op de luchthaven van Santiago. Bij aankomst wordt u verwelkomd door een lokale
medewerker die u meeneemt naar uw hotel. De rest van de dag is vrij gepland zodat u even bij kunt
komen van uw vlucht. Indien gewenst kunt u op eigen gelegenheid of met een gids de belangrijkste
bezienswaardigheden van de Chileense hoofdstad bezoeken. In het echte stadshart vindt u het centrale
plein Plaza de Armas, het presidentiële paleis La Moneda, het Chileense Parlementsgebouw en de heuvel
Santa Lucia, de plek waar deze stad gesticht is. Vanaf de San Cristobal heuvel heeft u een mooi uitzicht
over de stad. De stad biedt de charme en cultuur van Latijns-Amerika met een interessante mix van
koloniale, Victoriaanse en hypermoderne gebouwen en wordt in tweeën gedeeld door de Rio Mapocho die
van oost naar west door de stad slingert. Het hart van de stad is het Plaza de Armas met haar koloniale
gebouwen en kathedraal, ongeveer 5 blokken ten zuiden van de rivier.
(overnachting Lastarria Boutique Hotel: logies en ontbijt)
Dag 3: Santiago – Punta Arenas – Torres del Paine
Na het ontbijt wordt u naar de luchthaven van Santiago gebracht en vertrekt u met een binnenlandse
vlucht naar Punta Arenas, de meest zuidelijke stad van het Zuid-Amerikaanse vasteland. Wanneer u daar
aankomt, wordt u opgehaald door een plaatselijk medewerker en meegenomen naar uw bijzondere
accommodatie in Torres del Paine, het ware hart van Chileens Patagonië. U verblijft in een zeer speciaal
tentenkamp, waar het u aan comfort aan niets zal ontbreken! Vanuit uw accommodatie wordt u
meegenomen op verkenningstochten door het spectaculaire landschap.
(overnachting Patagonia Camp: volpension)

Dag 4 en 5: Torres del Paine
Patagonia Camp is een luxe kamp gelegen aan het water, op 20 minuten van de hoofdingang van het
nationale park Torres del Paine. Dit innovatieve concept geeft u de kans te genieten van één van ’s
werelds meest spectaculaire nationale parken terwijl u deel kunt nemen aan activiteiten en kunt genieten
van een luxe verblijf met lekker eten. In uw tent bevinden zich onder meer een privé badkamer met
douche, verwarming en een privé terras met uitzicht op de zogenaamde ‘Cuernos del Paine’. Deze dagen
wordt u meegenomen door het indrukwekkende park en bezoekt u onder meer het ‘Grijze meer’ en de
grijze gletsjer.
(overnachtingen Patagonia Camp: volpension)

Dag 6: Torres del Paine – El Calafate
U wordt in de ochtend bij Patagonia Camp opgehaald en meegenomen naar de Chileens / Argentijnse
grens bij Cerro Castillo. Nadat u deze grens bent overgestoken, reist u door een weids en kaal landschap
naar El Calafate. Lange tijd heeft u ten westen van u een geweldig uitzicht op het granieten massief van
Torres del Paine. Even voor El Calafate heeft u een spectaculair uitzicht over de Anita vallei. El Calafate
ligt op de zuidelijke oever van Lake Argentino, 315 km van Rio Gallegos, hoofdstad van de provincie van
Santa Cruz, en 80 kilometer van de ingang naar Los Glaciares National Park. Vroeger waren de inwoners
van het plaatsje voornamelijk bezig met het houden van schapen en het verkopen van hun wol.
Naarmate de tijd verstreek werd de wolindustrie steeds minder belangrijk en verloor El Calafate zijn
belang in de wolindustrie. Het dorp ontleent zijn naam aan een struik, die nog kan worden gevonden in
de regio, maar niet in dezelfde hoeveelheid als vroeger. Haar vruchten behoren tot de bessenfamilie, heel
klein en donker paars. Bezoekers kunnen de smaak ervan leren kennen via marmelade en likeuren die
gemaakt worden door de mensen in het dorp. Er is een oud Tehuelche gezegde welke eindigt in de
volgende zin: ‘Zij die Calafate proeven, komen daar ooit weer terug‘. Toen in 1938 het zuidelijke
continentale ijs regio werd uitgeroepen tot Nationaal Park begon de toenemende stroom van toeristen El
Calafate te veroveren. Het hoogtepunt van het Nationale Park is zonder twijfel de immense Perito Moreno
gletsjer.
(overnachting Hotel Esplendor El Calafate: logies & ontbijt)
Dag 7: El Calafate
Samen met uw gids gaat u vandaag de indrukwekkende Perito Moreno gletsjer bezoeken. De Perito
Moreno gletsjer is een van de 48 gletsjers die worden gevoed door het Zuid-Patagonische IJsveld, 's
werelds derde grootste zoetwaterreserve. De gletsjer eindigt in een fjord, waar het ijs 60 meter dik en 5
kilometer breed is. Per dag schuift de ijsmassa 1 tot 2 meter verder. Dit kan waargenomen worden door
het gekraak van de over elkaar schuivende ijsbrokken enerzijds, anderzijds breken op regelmatige
tijdstippen grote ijsbrokken van de gletsjer af die dan met veel lawaai in het Argentinomeer vallen. De
gletsjer is genoemd naar Francisco Moreno, een Argentijnse ontdekkingsreiziger die dit gebied in de 19e
eeuw verkende en het uit Chileense handen wist te houden. Na afloop wordt u naar uw hotel terug
gebracht.
(overnachting Hotel Esplendor El Calafate: logies & ontbijt)

Dag 8: El Calafate – Ushuaia
Deze dag wordt u in uw hotel opgehaald in uw hotel en naar het vliegveld van El Calafate gebracht.
Vanuit hier vliegt u naar Ushuaia. Bij aankomst wordt u naar uw accommodatie gebracht.
(overnachting Arakur hotel: logies en ontbijt)
Dag 9: Ushuaia – Stella Australis
Na het ontbijt wordt u opgehaald en naar de haven van Ushuaia gebracht voor een vierdaagse expeditie
cruise naar Punta Arenas. Nadat u heeft ingecheckt, gaat u aan boord van het expeditieschip Stella
Australis voor een bijzondere tocht die u door een vrijwel onontdekte omgeving van water, fjorden en
ongerepte sub Antarctische natuur zal leiden. Aan het einde van de middag zal de kapitein en zijn
bemanning aan boord een welkomstreceptie geven. Vervolgens vaart u door in de richting van ZuidPatagonië. Dit is het begin van een groot avontuur!
(overnachting Stella Australis: volpension)

Dag 10: Stella Australis
Vandaag vaart het schip verder door het Beagle en Murray kanaal. Hierna zal u van boord gaan om het
Nationale Park van Kaap Hoorn te bezoeken. Kaap Hoorn is een enorme klif van bijna 425 meter hoog,
welke op 30 januari 1616 door Nederlandse zeevaarders ontdekt is. Hierna vaart u verder om in de
namiddag wederom van boord te gaan om een bezoek te brengen aan de historische Wulaia baai. Dit
gebied staat vooral bekend om haar schitterende vegetatie en om haar prachtige landschap en u zal er
dan ook genieten van de aanwezige flora en fauna.
(overnachting Stella Australis: volpension)

Dag 11: Stella Australis
In de ochtend vaart u door het verlaten Brecknock kanaal en de Ocasión kanalen, om in de middag aan
te komen bij het Cockburn kanaal. Na de lunch komt u aan bij Chico Sound en hier gaat u aan boord van
zodiacs het Alakaluf fjord ontdekken. U ziet hier prachtige watervallen en u krijgt een geweldig uitzicht op
de Nena en Piloto gletsjers vanaf de open zee. U krijgt hier uitleg over het ontstaan van gletsjers en hun
geografische invloed op de nabij gelegen kanalen.
(overnachting Stella Australis: volpension)
Dag 12: Stella Australis – Punta Arenas – Puerto Montt – Puerto Varas
Vroeg in de ochtend gaat u aan land van Magdalena Eiland, gelegen in de Straat van Magellaen. Dit
eiland was in het verleden een belangrijke stop voor ontdekkingsreizigers om hun voorraden aan te
vullen. Het eiland wordt bewoond door een immens grote kolonie Magelhaen pinguïns, welke u zult zien
tijdens uw wandeling naar de vuurtoren. Na uw bezoek vaart u door naar Punta Arenas, waar u rond
11.30u aan zult komen. Bij aankomst op de haven wordt u naar de luchthaven van Punta Arenas
gebracht. Vanuit hier maakt u een binnenlandse vlucht naar Puerto Montt. Bij aankomst in Puerto Montt
wordt u naar uw accommodatie in Puerto Varas gebracht. U verblijft in een hele fraaie kleinschalige luxe
accommodatie even buiten Puerto Varas, aan de oever van het Llanquihue meer.
(overnachting Los Caiquenes Boutique Hotel: logies en ontbijt)
Dag 13: Puerto Varas
Er staat vandaag een mooie tocht op het programma waarbij u langs de oevers van het Llanquihue meer
en Ensenada meegenomen wordt naar het nationale park Vicente Perez Rosales. Dit park van 250.000
hectare groot is het oudste nationale park van Chili en staat bekend om haar weelderige flora en
uitbundige fauna. De grond in het park is van lava dat veel water doorlaat, waardoor de grond zo
vruchtbaar is dat bomen eenvoudig een hoogte van 40 meter bereiken. U kunt onder meer een stop
maken bij de smaragdgroene Petrohué watervallen. Via loopbruggen kunt u over het kolkende water van
het ene naar het andere rotseiland lopen en krijgt u telkens een andere kijk op de enorme watermassa
dat naar beneden stort uit het Todos los Santos meer. Dit grote gletsjermeer, omringd door een idyllisch
landschap en met prachtig uitzicht op de Osorno vulkaan, maakte vroeger deel uit van het Llanquihué
meer tot een uitbarsting van de Osorno er twee gescheiden meren van maakte. U heeft uitzicht over de
lava velden en brengt onder meer een bezoek aan de watervallen van Petrohue. Na afloop wordt u weer
naar uw hotel gebracht.
(overnachting Los Caiquenes Boutique Hotel: logies en ontbijt)

Dag 14: Puerto Varas
Deze dag is vrij gepland. Geniet in alle rust van de heerlijke omgeving. Aan de overkant van het meer
ziet u de perfect piramide vormige kegel van de Osorno vulkaan. U bent met de auto ongeveer 5 minuten
rijden verwijderd van het plaatsje Puerto Varas. Hier vindt u een gezellig centrum met diverse
restaurantjes en winkeltjes.
(overnachting Los Caiquenes Boutique Hotel: logies en ontbijt)
Dag 15: Puerto Varas – Puerto Montt - Santiago
Na het ontbijt wordt u naar de luchthaven van Puerto Montt gebracht, vanwaar u naar Santiago zult
vliegen. Bij aankomst in Santiago wordt u naar uw hotel gebracht.
(overnachting Lastarria Boutique Hotel: logies en ontbijt)

Dag 16: Santiago – Amsterdam
In de ochtend wordt u naar de luchthaven van Santiago gebracht. Hier stapt u op de intercontinentale
vlucht naar Amsterdam, waar u de volgende dag landt.
Dag 17: Amsterdam
Vandaag komt u aan in Amsterdam. Het einde van uw unieke reis!

Prijs: Ca. € 9.975,- p.p.
* Op basis van 2 samen reizende personen
* Afhankelijk van het moment van boeken, beschikbaarheid van de vluchten en de periode van reizen

Inbegrepen:
 ALLE internationale vluchten, economy class
 ALLE binnenlandse vluchten, economy class
 ALLE 09 hotelovernachtingen, maaltijden zoals vermeld
 ALLE 03 overnachtingen in Patagonia Camp op basis van volpension en alle excursies onder
begeleiding van professionele gidsen in internationaal gezelschap
 ALLE 03 overnachtingen aan boord van de Stella Australis op basis van volpension en alle
excursies onder begeleiding van professionele gidsen in internationaal gezelschap
 ALLE transfers en excursies zoals vermeld
 mooi reisboek of reisgids
 24-uurs back-up van onze kantoren ter plaatse

Niet inbegrepen:
 aanvullende vertrekbelasting - lokaal te voldoen
 publieksheffing Calamiteitenfonds reizen; €2,50 per boeking
 reserveringskosten €15,- p.p.
 reis- en annuleringsverzekering
 per boeking maken wij één factuur, op naam van de hoofdboeker. Mocht u dit anders wensen,
dan zijn wij genoodzaakt € 25,- extra administratiekosten per factuur in rekening te brengen.

Waarom met Sapa Pana Travel reizen?
Sapa Pana Travel verzorgt Unieke, luxe, individuele reizen op maat naar Latijns-Amerika en Antarctica.
Ú bepaalt hoe uw reis eruit komt te zien en met alles wordt rekening gehouden met úw wensen.







Persoonlijke ervaring; Waar u naar toe gaat, zijn wij geweest!
Jarenlange expertise (founded 2003) & een sterk netwerk ter plaatse
Optimale prijs/kwaliteitverhouding
U bepaalt hoe úw Unieke Reis eruit zal zien!
Bijzondere, luxe accommodaties met goede service, kleinschalig en gelegen op prachtige locaties
Bij het reserveren van een reis kunnen wij, desgewenst, restaurants aanbevelen of andere
specifieke wensen invullen

UW REIS IS BIJ ONS IN GOEDE HANDEN.
GA OP REIS MET EEN GEVOEL VAN ZEKERHEID!
Sapa Pana Travel is aangesloten bij de ANVR, het SGR en CFR.
Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen
en van de informatie daarover. www.anvr.nl

Deze reis valt onder de garantie van het SGR. De SGR garantie houdt in dat de consument verzekerd is
zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de
overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. www.sgr.nl

Deze reis valt onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument
die deelneemt aan door ons georganiseerde reis: - (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de
reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; - de noodzakelijke meerkosten
vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen indien wij u vervroegd
moeten repatriëren. www.calamiteitenfonds.nl

 Onze reizen hebben de ANVR-reisvoorwaarden én aanvullende
voorwaarden Sapa Pana Travel: www.sapapanatravel.nl/voorwaarden
 Denkt u aan uw reis- en/of annuleringsverzekering?
Waarom een annuleringsverzekering ?
Dekking van annuleringskosten tussen het moment van boeken en vertrek. Dekking van alle niet
gebruikte reisdagen, als de reis abrupt moet worden afgebroken.
BELANGRIJK: Heeft u reeds een doorlopende annuleringsverzekering checkt u het maximaal
verzekerde bedrag. Mogelijk dekt dit bedrag niet uw gehele reissom en wilt u dit aanpassen.
Waarom een reisverzekering ?
Repatriëring wordt ook zonder medische noodzaak vergoed. Met de uitbreiding Geneeskundige
kosten worden hoge medische rekeningen in het buitenland 100% vergoed.
BELANGRIJK: Heeft u reeds een doorlopende reisverzekering check of deze ook werelddekking
heeft. Wij raden u aan geneeskundige kosten en ongevallen ook te verzekeren.
Vraag meer informatie bij uw reisspecialist. Wij adviseren u graag.



Connect met onze Social Media; mooie voorbereiding op uw reis!
Op onze Facebook & Twitter pagina’s plaatsen wij regelmatig wetenswaardigheden over de
bestemmingen, tips, actualiteiten en nieuwtjes. Dit alles om u nog beter te informeren over uw
aanstaande reisbestemming!

Think green!
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu,
mensen, natuur en cultuur, zodat reizen ook in de toekomst mogelijk blijft. Wij voelen
ons hierbij betrokken. Als ANVR reisorganisatie hebben wij een milieuprogramma met
praktische maatregelen. Denk aan het milieu voordat u dit reisvoorstel print 

