Inspiratiereis
Argentinië, Chili en
Antarctica
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

23 dagen
Tijdens uw reis maakt u kennis met de schitterende Argentinië en Chili, maar u gaat ook naar Antarctica,
het meest ongerepte en onontdekte continent van onze planeet. De reis begint in Buenos Aires, waar u
een fietstocht door de stad maakt. Vanaf hier vliegt u naar het wijngebied van Mendoza, waar u Casa de
Uco verblijft, een sfeervol hotel omgeven door wijngaarden. Vervolgens reist u over land dwars door het
Andesgeberte naar de hoofdstad van Chili, Santiago. Vanuit Santiago vliegt u naar Temuco, vanwaar u
met een huurauto mooie route rijdt door zowel het Chileense als Argentijnse Merendistrict, een gebied
met dichte wouden, kristalheldere meren, indrukwekkende bergtoppen en snelstromende rivieren. De reis
zet zich voort naar het blauwe continent, Antarctica. Vanuit de Chileense stad Punta Arenas, start u een
spectaculaire vliegcruise naar Antarctica. Een spectaculaire ervaring die voor velen een droom is, maar
voor u werkelijkheid wordt. U sluit uw reis af met een verblijf in Valparaiso, gelegen aan de kust en
omgeven door vele heuvels.
Dag 1: Amsterdam – Buenos Aires
U vertrekt vandaag vanuit Amsterdam met een intercontinentale lijndienstvlucht naar Buenos Aires. U
arriveert de volgende dag.
Dag 2: Buenos Aires
U arriveert in de ochtend in de Argentijnse hoofdstad. Bij aankomst in Buenos Aires wordt u door een van
onze medewerkers ter plaatse welkom geheten en naar uw accommodatie gebracht. De rest van de dag
is vrij gepland zodat u even bij kunt komen van uw vlucht. Dankzij talloze winkels en boetieks, de
architectuur, het culturele leven, restaurants en zijn kosmopolitische bevolking van overwegend
Italiaanse, Spaanse, Franse, Duitse, Engelse, Oost-Europese, Arabische en Aziatische herkomst, staat
Buenos Aires ook als ‘het Parijs van het zuiden’ bekend. De stad is een van de meest Europese van ZuidAmerika en van het hele zuidelijk halfrond en vandaag heeft u de gelegenheid om nader kennis te maken
met deze stad. Bezoek bijvoorbeeld de prachtige parken in de wijk Palermo, de stijlvolle wijk Recoleta,
waar het heerlijk winkelen is. Vanaf de heuvel van de Plaza San Martín kan men van het uitzicht over de
wijk Retiro genieten. De Avenida 9 de Julio is sinds 1936 de breedste straat ter wereld — de stoepen
liggen bijna 140 meter uit elkaar. Talloze oude gebouwen zijn in de jaren '30 afgebroken om deze
avenida te bouwen — behalve de statige Franse ambassade die op de hoek van de 9 de Julio en
Alvearstraat overgebleven is. Het Teatro Colón met zijn Europese bouwstijl is een van de bekendste
bakens van de stad en het symbool van haar culturele leven. De wereldwijd bekende instelling heeft
goede akoestische eigenschappen. Het hoofdauditorium, zes verdiepingen hoog, biedt zitplaatsen voor
meer dan 3500 bezoekers. Geniet van deze prachtige stad!
(overnachting Legado Mítico: logies & ontbijt)

Dag 3: Buenos Aires
Vandaag wordt u op een speciale manier meegenomen langs de belangrijkste bezienswaardigheden van
de boeiende Argentijnse hoofdstad. U vertrekt per fiets samen met uw gids naar de karakteristieke
volkswijk La Boca met haar gekleurde huizen en thuishaven van één van de grootste voetbalclubs ter
wereld; de Boca Juniors. U bezoekt het echte stadshart met het Plaza de Mayo en het presidentiële paleis
Casa Rosada. Natuurlijk brengt u ook een bezoek aan de stijlvolle wijk Recoleta, waar de beroemde
begraafplaats Cementerio de Recoleta gelegen is. Op deze begraafplaats vindt u onder meer het graf van
Evita Peron. Deze stadsexcursie is daarnaast niet compleet zonder een kennismaking met de oude wijk
San Telmo, de bakermat van de tango.
(overnachting Legado Mítico: logies & ontbijt)

Dag 4: Buenos Aires – Mendoza
Na het ontbijt wordt u bij uw hotel opgehaald en naar de binnenlandse luchthaven van Buenos Aires
gebracht. Vanaf hier vliegt u met een binnenlandse vlucht naar Mendoza. Bij aankomst kunt u uw
huurauto ophalen bij de autoverhuurmaatschappij en rijdt u op eigen gelegenheid naar uw hotel. U
verblijft de komende nachten in Casa de Uco een sfeervol hotel omgeven door wijngaarden. Het hotel
biedt de mogelijkheid voor gasten om zelf wijn te verfijnen naar hun eigen smaak, in combinatie met een
eigen fles en uniek label.
(overnachting Casa de Uco: logies & ontbijt)
Dag 5: Mendoza
U kunt deze dag op pad gaan met uw huurauto om de mooie omgeving van Mendoza te ontdekken.
Rondom Mendoza liggen diverse mooie wijnhuizen, die de moeite van een bezoek waard zijn. Daarnaast
ligt Mendoza dicht tegen de Andes aan, zo ligt de Aconcagua, met 6959 meter, de hoogste berg van
Zuid-Amerika, in deze regio. Circa 80% van de Argentijnse wijnteelt wordt hier geproduceerd.
De wijnhuizen bieden gratis rondleidingen en u kunt enkele wijnen proeven, waarna er natuurlijk de
mogelijkheid is om de wijn te kopen. Mendoza zelf is een mooie stad met veel groen, brede lanen,
prachtige parken en pleinen. Het is heerlijk om u op de pleinen en in de parken even terug te trekken,
mensen te kijken, te fietsen, wandelen of een terrasje te pakken. Mendoza heeft tal van restaurantjes
met gezellige terrassen waar u van de uitstekende wijnen kunt genieten. In het grootste park, Parque
General San Martin, van 450 hectare groot, vindt u veel sportfaciliteiten, sportstadions, universiteit,
openluchttheater en een dierentuin. De huurauto kunt u in de avond weer bij uw hotel inleveren.
(overnachting Casa de Uco: logies & ontbijt)

Dag 6: Mendoza – Santiago
In de ochtend wordt u bij uw hotel opgehaald door een privéchauffeur die u naar Santiago, de hoofdstad
van Chili, zal brengen. Dit is een rit van circa 360 km (ong. 6 uur rijden).
(overnachting Lastarria Boutique: logies & ontbijt)
Dag 7: Santiago
Vandaag wordt u door een privé gids meegenomen door de historische en moderne bezienswaardigheden
van Santiago de Chile. U start bij de Alameda Bernardo O'Higgins, de belangrijkste singel van Santiago.
Hier bezoekt u La Moneda, de regering paleis, waar uw gids uitleg zal geven over de historische en
actuele betekenis van deze plek. Vervolgens maakt u een wandeling door de verkeersvrije straten van
Huerfanos en Ahumada, waar de belangrijkste commerciële activiteit van de stad geconcentreerd zijn.
Daarna bezoekt u het beroemde Plaza de Armas, het centrale plein van de stad. Deze wordt omgeven
door de Metropolitan kathedraal en andere historische gebouwen. U brengt dan een bezoek aan de Santa
Lucia heuvel, de heuvel waarop de Spanjaarden Santiago opgerichte in 1541. Het is een eenzame steile
rots met veel planten. U steekt de rivier over naar Bellavista om de culturele en artistieke buurt van
Santiago te bezoeken. Tot slot bezoekt u de Pueblito Los Dominicos. Los Dominicos begon als
kunstenaars gemeenschap dat ondersteund werd door het Dominicaanse klooster, waarin de markt zich
bevindt. Hier vindt u vele Chileense handwerken. Na afloop wordt u weer terug naar uw accommodatie
gebracht.
(overnachting Lastarria Boutique: logies & ontbijt)

Dag 8: Santiago – Temuco – Pucon (101 km, ong. 2 uur rijden)
Deze dag wordt nu bij uw hotel opgehaald en naar de luchthaven van Santiago gebracht. Vanaf hier
vliegt u naar Temuco. Bij aankomst in Temuco kunt u uw huurauto ophalen. (cat. G: Nissan X-Trail of
vergelijkbaar alternatief) Eenmaal in het bezit van uw huurauto kunt u naar Pucon rijden. Pucon is een
plaats aan de rand van het Villarrica meer, fraai gelegen met de Villarrica vulkaan op de achtergrond.
Pucon is bekend vanwege allerhande sportieve activiteiten: skiën in de winter en wandelen en waterskiën
in de zomer. U kunt de natuurparken Huerquehue en Cañi bezoeken voor mooie wandelingen in
adembenemend groene omgeving.
(overnachting Vira Vira Hotel: halfpension)
Dag 9: Pucon – Villa Angostura (ca. 291 km, ong. 6 uur rijden)
Vandaag heeft u een lange maar zeer mooie dag voor de boeg. Vanuit Pucon volgt u de weg naar het
oosten. De route voert u achtereenvolgens door het nationale park Villarica en nadat u de grens bent
overgestoken, rijdt u door het nationale park Llanin. Vervolgens rijdt u verder Junin de los Andes en
daarna naar San Martin de los Andes. In de winter is San Martin een wintersportbestemming en in deze
periode is het de ideale plek voor mooie wandelingen, fiets- en paardrijdtochten. Na San Martin komt u
over de zogenaamde Zeven Meren Route, een spectaculaire we met ongeveer 40 km onverharde weg, die
u uiteindelijk naar het pittoreske Villa Angostura brengt.
(overnachting Luma Casa de Montaña: logies & ontbijt)
Dag 10: Villa Angostura
Een vrije dag gepland in de omgeving van Villa Angostura. U verblijft in een gebied van rivieren, bergen
en bossen. Het gebied staat ook bekend als wintersportgebied. Vanaf half oktober start hier het
visseizoen. De zomer is de ideale tijd om er te wandelen, kanoën, paardrijden en mountainbiken. U vindt
hier naast accommodatie van hoog niveau ook goede restaurants, theehuizen en andere ambachten. Met
uw huurauto kunt u op eigen gelegenheid de omgeving verder verkennen.
(overnachting Luma Casa de Montaña: logies & ontbijt)
Dag 11: Villa Angostura – Puerto Varas
U rijdt vandaag naar Puerto Varas, in het Chileense merendistrict. Puerto Varas is een klein stadje,
prachtig gelegen aan de zuidkant van het Llanquihue meer. U hoeft hier niets tekort te komen omdat er
vele gezellige restaurantjes zitten waar u kunt genieten van een goed glas Chileense wijn en de heerlijke
lokale keuken.
(overnachting Los Caiquenes: logies & ontbijt)

Dag 12: Puerto Varas
Deze dag kunt u de prachtige omgeving van Puerto Varas verkennen. Via de oostkant van het meer kunt
u gemakkelijk het Todos los Santos meer bereiken, dat gelegen is aan de voet van de Osorno vulkaan.
Bezoek ook de ruige watervallen van Petrohue, gelegen in het nationale park Vicente Perez Rosales, dat
bekend staat om haar weelderige flora en uitbundige fauna. De watervallen met de Osorno vulkaan op de
achtergrond zullen u even stil laten staan bij al het prachtige natuurgeweld dat Chili te bieden heeft.
(overnachting Los Caiquenes: logies & ontbijt)
Dag 13: Puerto Varas – Puerto Montt – Punta Arenas
U levert vandaag uw huurauto op de luchthaven van Puerto Montt vanwaar u een binnenlandse vlucht
naar Punta Arenas neemt. Bij aankomst in Punta Arenas wordt u verwelkomd door een van onze
medewerkers ter plaatse die u naar uw accommodatie zal brengen. Vanuit Punta Arenas zal uw cruise
met Antarctica XXI starten. In middag neemt u deel aan een briefing waarin u belangrijke informatie
krijgt over de cruise waar u de komende dagen aan boord zal gaan. In de avond dineert u typische
regionale menu en maakt u kennis met enkele medereizigers.
(overnachting in Hotel Rey Don Felipe: halfpension)
Dag 14: Punta Arenas - Antarctica XXI
Vandaag vertrekt u per klein chartervliegtuig vanuit Punta Arenas naar Antarctica. Op het vliegveld van
Punta Arenas maakt u kennis met uw privé gids voor de komende twee dagen. Hij informeert u over alle
details van het programma. Vroeg in de ochtend vliegt u in anderhalf uur naar King George Island,
ongetwijfeld een heel indrukwekkende vlucht. Bij aankomst bezoekt u de Chileense en de Russische
onderzoekstations en in de middag gaat u aan boord van een zodiac om de omgeving te verkennen.
(overnachting Ocean Nova vliegcruise Antarctica XXI: volpension)

Dag 15 t/m dag 18: Antarctica XXI
Deze dagen gaat u genieten van flora en fauna en de unieke natuur. Al varend tussen de South Shetland
eilanden en de westkust van het Antarctisch schiereiland, zeilend langs de immense fjorden en
spectaculaire ijsbergen wordt u begeleid door honderden zeevogels, pinguïns, zeehonden en zelfs
walvissen! Op uw reis door dit magisch stukje wereld brengt u onder andere een bezoek aan Livingston
Island, Port Lockroy, Petermann Island, Paradise Bay, Cuverville en Deception Island, onder andere! Het
uiteindelijke doel van de reis is het doorkruisen van het Lemaire kanaal op 65° zuid. Het belooft een zeer
actief avontuur te worden deze dagen waarbij u meerdere malen per zodiac aan land van het schiereiland
gaat en waarbij interessante lezingen aan boord worden gegeven.
(overnachting Ocean Nova vliegcruise Antarctica XXI: volpension)
Dag 19: Antarctica XXI – Punta Arenas
U vliegt vandaag terug naar Punta Arenas. Hier zult u nog een nacht verblijven en kunt u nagenieten van
de geweldige cruise die u heeft gemaakt.
(overnachting in Hotel Rey Don Felipe: logies & ontbijt)
Dag 20: Punta Arenas – Santiago - Valparaíso
Vandaag vliegt u van Punta Arenas naar Santiago. In Santiago wordt u welkom geheten door een van
onze medewerkers ter plaatse die u naar uw hotel in Valparaiso zal brengen. U verblijft in het prachtige
hotel Palacio Astoreca. De historie van dit hotel lijkt wel een verhaal uit een boek. Een welgestelde
Kroatische emigrant heeft het rood witte 'palacio' destijds, in 1920, laten bouwen als geschenk aan zijn
Engelse vrouw, Mary Constance, met de hoop dat het haar heimwee naar Europa zou verminderen. De
huidige eigenaren, het Zwitsers-Chileense echtpaar Vincent Juillerat en Francisca Joannon, hebben het
'palacio', wat in zeer slechte staat verkeerde, laten restaureren tot een prachtig luxe design hotel. Twee
jaar en drie lokale architecten waren nodig om de restauratie te kunnen voltooien. Eind 2012 werd
Palacio Astoreca geopend! Gelegen op de heuvel 'Cerro Alegre' heeft Palacio Astoreca een mooi uitzicht
over de stad en de haven. Qua interieur zijn kosten noch moeite gespaard, het is werkelijk waar heel

bijzonder. Enkele 'eye-catchers' zijn; de originele parketvloer in het gehele hotel, het elegant en fris
gestoffeerde Art Deco meubilair en een groot zwart-wit schilderij van de hedendaagse Zwitserse
kunstenaar, Frederic Clot. Restaurant Alegre is een belangrijk hoogtepunt van Palacio Astoreca. De Chef
van het restaurant, Sergio Barroso, heeft voorheen gewerkt in het wereldberoemde Spaanse restaurant
'El Bulli'.
(overnachting in Hotel Palacio Astoreca: logies & ontbijt)
Dag 21: Valparaíso
Er is een dag voor u vrij gepland in Valparaiso! Valparaiso is een schilderachtige stad, bijzonder door zijn
omringende heuvels, die in de oceaan lijken te duiken. Deze stad was, vóór de opening van het
Panamakanaal in 1914, de meest belangrijke maritieme bestemming aan de kustlijn van de Stille
Oceaan. Bezoekt u hier het oude stadcentrum met het nieuwe stadhuis, de Plaza Sotomayor, de Plaza
Victoria, de kathedraal en het havengebied. Geniet nadien ook van de kenmerkende kleurrijke huizen
gebouwd op één van de omringende heuvels. Een waar kleurpalet én een onvergetelijk uitzicht. Bijzonder
zijn hier ook de 16 kabelbanen welke delen van de stad met elkaar verbinden. Deze zijn gebouwd rond
de eeuwwisseling toen de stad enorme groeide.
(overnachting in Hotel Palacio Astoreca: logies & ontbijt)
Dag 22: Valparaiso – Santiago - Amsterdam
Na het ontbijt wordt u bij uw hotel opgehaald en naar de luchthaven van Santiago gebracht. Vanaf
Santiago vliegt u aan boord van een intercontinentale lijndienstvlucht naar Amsterdam.
Dag 23: Amsterdam
U komt vandaag aan in Amsterdam. Einde van uw unieke reis!

Prijs: Ca. € 20.257,- 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 15 hotelovernachtingen, maaltijden zoals vermeld
 ALLE 5 overnachtingen aan boord van de Ocean Nova Cruise met Antarctica XXI vliegcruise op
basis van volpension en alle excursies onder begeleiding van professionele gidsen
 ALLE 2 dagen huurauto (Cat. Toyota Hilux 4x4 of vergelijkbaar alternatief) incl. basisverzekering
in Mendoza
 ALLE 6 dagen huurauto (Cat. G Nissan X-Trail of vergelijkbaar alternatief) incl. basisverzekering
 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 accommodaties, met goede service en gelegen op unieke locaties
Bij het reserveren van een reis kunnen wij, desgewenst, restaurants aanbevelen of andere
persoonlijke 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:
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 

