Inspiratiereis
Chili, Argentinië
&
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

Inspiratiereis Chili, Argentinië & Antarctica (met M/V Ushuaia)
31 dagen
Wat een prachtige reis gaat u tegenmoet! Uw reis start in de Chileense hoofdstad Santiago. Vanaf hier
vliegt u naar Temuco, waar u meteen uw huurauto kunt ophalen en door kunt rijden naar Pucon, prachtig
gelegen aan de rand van de Villarica meer met de Villarica vulkaan op de achtergrond. Hierna steekt u de
grens over met Argentinië en reist u door naar het bergsportplaatsje San Martin de los Andes, omringd
door een prachtig bergachtig landschap. Vervolgens rijdt u terug naar Chili, naar Huilo Huilo, een privaat
natuurreservaat, met een ongekende diversiteit aan unieke flora en fauna. U vervolgt uw reis naar Puerto
Varas, een klein stadje, gelegen aan de zuidkant van het Llanquihue meer. U verlaat het Merendistrict en
vliegt door naar Punta Arenas. Vanuit Punta Arenas, de meest zuidelijke stad van het Zuid-Amerikaanse
vasteland, reist u door naar Puerto Natales, een klein plaatsje aan het Laatste Hoop fjord. De volgende
dag reist u per boot naar het nationale park Torres del Paine. Dit nationale park is het ware hart van
Chileens Patagonië. Nadat u de grens met Argentinië weer bent overgestoken, reist u door naar El
Calafate, de uitvalsbasis voor een bezoek aan het nationale park los Glaciares, waar u de beroemde
Perito Moreno gletsjer vindt. Vanuit Ushuaia start uw bezoek aan Antarctica. U vertrekt vanuit de haven
aan boord van het expeditieschip M/V Ushuaia. Een spectaculaire ervaring die voor velen een droom is,
maar voor u werkelijkheid wordt. Geniet van ‘het witte continent’. Na afloop van de cruise vliegt u vanuit
Ushuaia naar Buenos Aires, de stad van de Tango. In de Argentijnse hoofdstad sluit u uw Unieke reis af
en vanuit hier zult u terug vliegen naar Amsterdam.
Dag 1: Amsterdam – Santiago
Vandaag vliegt u vanuit Amsterdam naar Santiago. U komt de volgende ochtend aan.
Dag 2: Santiago
U komt vandaag aan in Santiago. Bij aankomst wordt u door een van onze lokale medewerkers welkom
geheten en naar uw accommodatie begeleid. De rest van de dag is vrij gepland zodat u even bij kunt
komen van uw vlucht.
Santiago biedt de charme en cultuur van Latijns-Amerika met een interessante mix van koloniale,
Victoriaanse en hypermoderne gebouwen. In het echte stadshart vindt u het centrale plein Plaza de
Armas, met haar koloniale gebouwen en kathedraal, ongeveer 5 blokken ten zuiden van de rivier. Tevens
vindt u het presidentiële paleis La Moneda, het Chileense Parlementsgebouw en de heuvel Santa Lucia,
de plek waar deze stad gesticht is. Voor prachtige uitzichten over de stad en de Andes moet u naar de
top van de Cerro San Christóbal. De stad wordt in tweeën gedeeld door de Rio Mapocho die van oost naar
west door de stad slingert.
(overnachting: Orly Hotel – logies & ontbijt)

Dag 3: Santiago – Temuco – Pucon
In de ochtend wordt u naar de luchthaven van Santiago gebracht vanwaar u naar Temuco vliegt. Bij
aankomst in Temuco staat uw huurauto voor u klaar waarmee u naar Pucon gaat rijden (ca. 2 uur
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.
(overnachting: Monte Verde Pucon - logies & ontbijt)

Dag 4: Pucon
Deze dag is vrij gepland. U kunt de natuurparken Huerquehue en Cañi bezoeken voor mooie wandelingen
in een adembenemend groene omgeving. Van alle stadjes in het Merendistrict is Pucon ongetwijfeld het
meest populair. Dat is niet zo verwonderlijk gezien de geweldige ligging. In de omgeving liggen
verschillende prachtige natuurgebieden en Pucon is dan ook boven alles een centrum van
buitensportactiviteiten; mountainbiken over de vele onverharde wegen van het gebied, raften over
spetterende bergrivieren, dag wandelingen en trektochten door nationale parken als Villarica en
Huerquehue en relaxen langs het meer. De meest spectaculaire excursie vanuit Pucon is natuurlijk de
beklimming van de Villarica vulkaan waar men vanaf de top in het roodgloeiende binnenste van de
vulkaan kan kijken. Het hotel waar u verblijft, is gelegen aan de oevers van de Villarica meer, op een
natuurgebied van 5 hectare. De constructie van het gebouw startte in 1945 op een terrein dat ruw en
onherbergzaam was.
(overnachting: Monte Verde Pucon - logies & ontbijt)

Dag 5: Pucon – San Martin de los Andes (ong. 190 km, ca. 4 uur rijden)
Vandaag verlaat u Pucon en reist u verder naar San Martin de los Andes, waarbij u de grens met
Argentinië oversteekt (ca. 4 uur rijden). De route vandaag is prachtig. U rijdt aan Chileense zijde eerst
door het nationale park Villarica, waarbij u door een dicht bos rijdt, met de vulkaantop van de Villarica op
de achtergrond. Bij de grens gaat het Chileense nationale park over in het Argentijnse nationale
natuurpark Llanin, genoemd naar de Llanin vulkaan.
(overnachting: La Casa de Eugenia – logies & ontbijt)

Dag 6: San Martin de los Andes
Deze dag is vrij gepland. In de winter is San Martin het wintersportgebied en in deze periode is het een
ideale plek voor mooie wandelingen, fiets- en paardrijdtochten. 40 kilometer ten noorden van San Martin
ligt Junin, hier leefden vroeger Mapuche-indianen, in het museum over deze bijzondere bevolkingsgroep,
kunt u alles zien over de levenswijze van deze indianen.
(overnachting: La Casa de Eugenia – logies & ontbijt)

Dag 7: San Martin de los Andes – Huilo Huilo (ong. 80 km, ca. 4 uur rijden)
Na het ontbijt verlaat u San Martin de los Andes en rijdt u verder naar Huilo Huilo in Chili (ca. 4 uur
rijden). De route vandaag is opnieuw zeer spectaculair. U neemt namelijk de weinig gebruikte Hua Hum
pas door de Andes via de Ruta 48, een onverharde weg die langs de noordkant van het Lacar meer loopt.
Nadat u Chili bent ingegaan, moet u, om uw bestemming te bereiken, met een veerboot het Pirihueico
meer oversteken (voor meer info en reserveringen veerpont:
http://www.interpatagonia.com/sanmartindelosandes/hua-hum-pass.html) Maak vooraf een reservering
voor de veerpont. Nadat u het meer bent overgestoken, komt u in het nationale park Huilo Huilo. De
accommodatie waar u verblijft, is gelegen in het National Park Huilo Huilo (www.huilohuilo.com).
(overnachting: Nothafagus Hotel – halfpension)

Dag 8: Huilo Huilo
Deze dag is vrij gepland, geniet van het prachtige natuurschoon van het nationale park Huilo Huilo. Dit
nationaal park is in 2007 vanwege haar unieke flora en fauna toegevoegd aan de UNESCO lijst van
Werelderfgoederen. Dit natuurreservaat is een zogenaamd gematigd regenwoud. Het bijzondere gebied is
een absolute aanrader voor natuurliefhebbers. 25 procent van de zoogdieren in Zuid-Amerika en 30
procent van alle vogelsoorten komen in dit gebied voor.
(overnachting: Nothafagus Hotel – halfpension)

Dag 9: Huilo Huilo – Puerto Varas (ong. 430 km, ca. 8 uur rijden)
Vandaag rijdt u verder naar Puerto Varas. U heeft vandaag vele keuzemogelijkheden. Wanneer u niet
veel kilometers wilt maken, rijdt u zo snel mogelijk naar de Ruta 5, oftewel de grote doorgaande
snelweg, de Panamericana. Waarna u in een rechte lijn naar Puerto Varas rijdt. Echter het mooiste is om
de grote weg zoveel mogelijk te vermijden. Hieronder is daarom een route suggestie vermeld. Deze route
neemt ongeveer 8 uur beslag en deze kunt u op diverse plekken inkorten door wederom naar de Ruta 5
te rijden. Uiteindelijk komt u bij Puerto Varas, een plaatsje dat prachtig is gelegen aan de zuidkant van
het Llanquihue meer.
(overnachting: Cabanas del Lago – logies & ontbijt)

Dag 10: 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.
Niet ver van dit meer vindt u ook de watervallen van Petrohue en het nationale park Vicente Perez
Rosales, dat bekend staat om haar weelderige flora en uitbundige fauna.
(overnachting: Cabanas del Lago – logies & ontbijt)

Dag 11: Puerto Varas – Puerto Montt – Punta Arenas – Puerto Natales
In de middag rijdt u vanuit Puerto Varas naar de luchthaven van Puerto Montt (ca. 45 min rijden). Hier
kunt u uw huurauto inleveren en gaat u aan boord van uw binnenlandse vlucht naar Punta Arenas. Bij
aankomst in Punta Arenas neemt u de lokale bus naar Puerto Natales. Het busticket is al voor geregeld.
De busrit zal ongeveer 4,5 uur in beslag nemen. Na aankomst in Puerto Natales wordt u opgehaald op
het busstation en naar uw hotel gebracht.
(overnachting: Hotel Costaustralis – logies & ontbijt)

Dag 12: Puerto Natales – Last Hope Fjord – Torres del Paine
Na uw ontbijt, wordt u vroeg in de ochtend bij uw hotel opgehaald. Vanuit de haven van Puerto Natales
vertrekt u met een kleine boot door het Laatste Hoop Fjord. Na een tocht van vier uur bereikt u de
Balmaceda gletsjer. Nadat u deze gletsjer van dichtbij bekeken heeft, wordt u met een zodiac (rubberen
motorboot) opgepikt. Met deze zodiac vaart u gedurende anderhalf uur verder over de Serrano rivier. Dit
is zonder twijfel één van de spectaculairste manieren om Torres del Paine binnen te gaan. Nadat u bent
aangekomen in het nationale park wordt u naar uw accommodatie gebracht.
(overnachting: Hosteria las Torres – logies & ontbijt)

Dag 13: Torres del Paine
Deze dag is vrij gepland waarop u uitgebreid het nationale park kunt gaan bezoeken en ontspannen in de
mooie omgeving! In het nationale park ziet u dieren zoals guanacos, condors en ñandues. Het is een
aanrader eerst het centrale gedeelte van het park te bezoeken, waar de meren Nördenskjold en Pehoe en
de waterval ’Salto Grande’ de hoogtepunten markeren. Hierna kunt u door naar de westzijde waar u in
ongeveer een uur naar de oevers van het Grijze meer loopt om de indrukwekkende grijze gletsjer te
bekijken. Deze Grijze gletsjer kan ons veel vertellen over de ijstijd in Patagonië. Geniet van dit prachtige
wonder der natuur en let vooral op de blauwige gloed die over de gletsjer hangt.
(overnachting: Hosteria las Torres – logies & ontbijt)

Dag 14: Torres del Paine – El Calafate (Argentinië)
Vandaag neemt u afscheid van het nationale park Torres del Paine en reist u verder naar El Calafate. U
wordt bij uw hotel opgehaald en naar de opstapplaats gebracht waar u overstapt op uw vervoer naar El
Calafate. U reist in een internationaal gezelschap naar de Argentijnse plaats El calafate. Deze plaats ligt
op de zuidelijke oever van het Argentino meer, 315 km van Rio Gallegos, hoofdstad van de provincie van
Santa Cruz, en 80 km 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 bessen familie, 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.
(overnachting: Kosten Aike – logies & ontbijt)

Dag 15: El Calafate
Samen met uw gids brengt u vandaag een bezoek in internationaal gezelschap aan het nationale park Los
Glaciares. Dit park, dat vanwege haar bijzondere landschap toegevoegd is aan de UNESCO-lijst voor
werelderfgoederen, bevat 13 grote gletsjers en ontelbare kleinere. De meest spectaculaire gletsjer
hiervan is ongetwijfeld de Perito Moreno gletsjer. 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 19 e eeuw verkende en het uit Chileense
handen wist te houden. Naast indrukwekkende ijsmassa’s biedt het park een prachtige natuur met
bijzondere boomsoorten zoals de alerce en calafate en dieren zoals de grijze vos en de guanaco.
Daarnaast heeft u de gelegenheid om de gletsjers van dichtbij te ontdekken tijdens uw excursie ice
hiking(minitrekking). Het is een fantastische ervaring om een wandeling te maken over dé gletsjer van
Patagonië en het uitzicht over de omgeving is ook zeer de moeite waard! Na afloop wordt u naar uw
hotel terug gebracht.
(overnachting: Kosten Aike – logies & ontbijt)

Dag 16: El Calafate – Ushuaia
In de ochtend wordt u naar de luchthaven van El Calafate gebracht vanwaar u naar Ushuaia zult vliegen.
Bij aankomst in Ushuaia wordt u door een van onze lokale medewerkers naar uw accommodatie
gebracht. De rest van de middag is vrij gepland. Ushuaia is de grootste plaats op Vuurland en daarnaast
een interessant plaatsje met enkele bezienswaardigheden. Vuurland is een bijzonder, ruig en ongerept
eiland met zeer afwisselende landschappen. De lichtinval en weersomstandigheden veranderen continu,
te danken aan de veelal harde wind uit het westen.
(overnachting: Villa Brescia – logies & ontbijt)

Dag 17: Ushuaia - M/V Ushuaia
De voormiddag kunt u vrij besteden. In de namiddag gaat uw Antarctica ervaring dan echt beginnen. U
wordt naar de haven van Ushuaia gebracht waar u aan boord gaat van de M/V Ushuaia. U maakt kennis
met uw medereizigers voor de komende dagen en het personeel van M/V Ushuaia. Nadat u geïnstalleerd
bent in uw hut, vaart u naar het beroemde Beagle Kanaal en de schilderachtige Mackinlay Pass. Dit is het
punt waar uw avontuur gaat beginnen!
(overnachting: M/V Ushuaia – standard plus twin – volpension)
Belangrijk: Het programma is geheel afhankelijk van lokale ijs – en weersomstandigheden. Ook kan de mogelijkheid
zich voordoen om van de route af te wijken om elders grote(re) kansen te hebben om dieren waar te nemen. De
kapitein is uiteindelijk degene die het besluit neemt voor de te kiezen route. Flexibiliteit is het belangrijkste
uitgangspunt bij een expeditie als deze.

Dag 18 en dag 19: M/V Ushuaia
Deze dagen gaat u de Drake Passage oversteken. Deze plek is vernoemt naar de beroemde
ontdekkingsreiziger Sir Francis Drake, die in 1578 over deze wateren heeft gevaren! U komt bij het punt
waar het koude polaire water zakt onder het warmere noordelijke water. Dit creëert een grote opwelling
van voedingstoffen, die de biodiversiteit van dit gebied in stand houdt. De Drake Passage markeert ook
de noordelijke grens van vele Antarctica zeevogels. Terwijl u over deze passage vaart zullen de gidsen u
aan het dek helpen bij de identificatie van een verbazingwekkende verscheidenheid aan zeevogels. Zo
ziet u hier albatrossen die het schip volgen. U kunt genieten van de prachtige uitzichten en de walvissen
die voorbij komen. De eerste waarneming van ijsbergen geven aan dat u bent aangekomen bij de South
Shetland Islands, een groep van twintig eilanden die het eerst waren waargenomen in 1819 door Kapitein
William Smith. Als de weersomstandigheden het toelaten kunnen de natuurspecialisten u aan wal
begeleiden waarbij u kunt genieten van uw eerste ontmoeting met pinguïns en zeehonden!
(overnachting: M/V Ushuaia – standard plus twin – volpension)

Dag 20 t/m dag 24: M/V Ushuaia
De komende dagen gaat u de South Shetland Eilanden ontdekken. Deze plek is werkelijk een paradijs
voor wilde dieren! Rotsen vol pinguïns, stranden geregeerd door pelsrobben en de zuidelijke zeeolifanten
maken elke dag dat u doorbrengt op deze eilanden onvergetelijk! U vaart vervolgens door smalle
doorgangen in de overstroomde krater van het Deception eiland. Dan komt u uit bij King George Island,
het grootste eiland van de South Shetland Eilanden. Dit is de thuisbasis van kolonies nestelende Adelie
pinguïns, kinbandpinguïns, Kelp Meeuwen, Blauw-Oog Aalscholvers, Antarctische Sterns en de Zuidelijke
Reuzenstormvogels. Vervolgens wacht er nog meer dierenleven op u op Livingston Island! Hier vindt u
onder andere pinguïns en zeeolifanten! Het bezoek aan het Antarctische Schiereiland zal voor u een
unieke ervaring zijn! U krijgt ruim de tijd om haar prachtige landschap, ongerepte wildernis van sneeuw,
ijs, bergen en waterwegen, en een ongelofelijke grote verscheidenheid aan wilde dieren te verkennen. De
kans is groot dat u zeeluipaarden, de killer whale (orka) en bultrugwalvissen van dichtbij zal kunnen zien.
Afhankelijk van de ijsgang gaat u door een aantal van de mooiste waterwegen navigeren, de Gerlache
Strait, u komt ook door het Neurmayer Kanaal en het Lemaire Kanaal, dit zijn smalle doorgangen tussen
torenhogen rotswanden en spectaculaire gletsjers! Wanneer de omstandigheden het toelaten zet u ten
minste twee keer per dag voet aan wal! Een van die plaatsen waar dat zou kunnen is Paradise Bay. U
gaat kennis maken met de Adelie Pinguïn, meer dan 100.000 paren broeden hier op Paulet Island. De
Nordenskjöld expeditie bouwden hier een stenen survival hut in 1903, vandaag de dag zijn de ruïnes
hiervan overgenomen door nestelende pinguïns! Voor verdere verkenning kunt u naar Melchior Island,
Cuverville Island, Portal Point, Neko Harbour, Pleneau Island en als de ijsomstandigheden het toelaten,
Petermann Island voor een bezoek aan de meest zuidelijke kolonie Gentoo Pinguïns.
(overnachting: M/V Ushuaia – standard plus twin – volpension)

Dag 25 en dag 26: M/V Ushuaia
U verlaat het prachtige indrukwekkende schiereiland Antarctica in noordelijke richting over de Drake
Passage. Ga naar het dek en laat u informeren door de inspirerende natuurspecialisten! U gaat opzoek
naar zeevogels, walvissen en geniet van de laatste lezingen. Ga ontspannen en kijk terug naar de
fantastische avonturen die de laatste dagen op uw pad zijn gekomen terwijl u terug vaart naar Ushuaia.
(overnachting: M/V Ushuaia – standard plus twin – volpension)

Dag 27: M/V Ushuaia – Ushuaia
U arriveert deze dag in de loop van de ochtend op de haven van Ushuaia. Bij aankomst wordt u door een
van onze plaatselijke medewerkers naar uw hotel gebracht, waar u nog een nacht verblijft alvorens u de
volgende dag verder reist naar Buenos Aires.
(overnachting: Villa Brescia – logies & ontbijt)

Dag 28: Ushuaia – Buenos Aires
Vandaag wordt u naar de luchthaven van Ushuaia gebracht. Hier neemt u een binnenlandse vlucht naar
Buenos Aires. Bij aankomst in Buenos Aires wordt u door een van onze lokale medewerkers naar uw
accommodatie begeleid.
(overnachting: Moreno Hotel – logies & ontbijt)

Dag 29: Buenos Aires
Deze dag is vrij gepland. U heeft dus alle tijd om deze prachtige metropool te gaan ontdekken. 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 Zuid-Amerika 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 en waar ook het graf van Evita Peron gelegen is.
Ook de karakteristieke wijk San Telmo, de bakermat van de tango en uiteraard de volkswijk La Boca met
haar kleurrijke huizen zijn zeker de moeite waard!
(overnachting: Moreno Hotel – logies & ontbijt)

Dag 30: Buenos Aires – Amsterdam
Vandaag neemt u afscheid van de Argentijnse hoofdstad om terug te reizen naar Amsterdam. U wordt
naar de luchthaven van Buenos Aires gebracht, waar u aan boord gaat van uw intercontinentale vlucht
naar Amsterdam
Dag 31: Amsterdam
U komt vandaag aan in Amsterdam.
Einde van uw unieke reis!

Prijs:

Ca. € 15.765,- 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 18 hotelovernachtingen, maaltijden zoals vermeld
 ALLE 2 overnachtingen in Hosteria Las Torres op basis van volpension en alle excursies onder
begeleiding van professionele gidsen
 ALLE 10 overnachtingen aan boord van de M/V Ushuaia (standard plus twin hut) op basis van
volpension en alle excursies onder begeleiding van professionele gidsen
 ALLE 8 dagen huurauto (Cat. G: Nissan X-Trail of vergelijkbaar alternatief) incl. basisverzekering
en drop off kosten
 ALLE transfers en excursies zoals vermeld
 mooi reisboek of reisgids
 24-uurs back-up van onze kantoren ter plaatse
De gewenste vluchten zetten we voor u in optie. Dit kan, variërend per luchtvaartmaatschappij, voor een
langere, dan wel een kortere periode. Echter, zo’n optie geeft geen absolute garantie voor het tarief.
Luchtvaartmaatschappijen verkorten soms zonder kennisgeving de aangeboden periode tot optie en/of
voeren prijswijzigingen door. Nadat u heeft besloten het reisvoorstel bij ons te boeken, printen wij - na
ontvangst van de aanbetaling - direct de vluchten (e-tickets) en kunt u nadien niet meer geconfronteerd
worden met tariefswijzigingen en/of toeslagen.
Niet inbegrepen:
 aanvullende vertrekbelasting - lokaal te voldoen, zie kopje hieronder
 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.
Aanvullende vertrekbelasting:
Op Argentijnse vliegvelden dient na het inchecken een aanvullende vertrekbelasting contant voldaan te
worden. Voor binnenlandse vluchten geldt een tarief van ca. USD $ 8,- p.p. en voor internationale
vluchten een tarief van ca. USD $ 18,- p.p.

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:
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 

