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

19 dagen
Wat een geweldige reis gaat u tegemoet! Uw reis door Chili start in Santiago, waarna u gelijk verder reist
naar Punta Arenas waar uw huurauto klaar staat. U rijdt door het Chileense en Argentijnse Merendistrict,
en door dicht begroeide bergpassen. U bezoekt het stadje El Calafate, dat in de buurt van het beroemde
Nationale Park Los Glaciares gelegen is. Hier kunt u de prachtige Perito Moreno gletsjer bewonderen!
Nadat u dit fenomeen heeft bewonderd, steekt u weer de grens over naar Chili, waar uw reis zich
vervolgt naar Mallin Colorado. Hier verblijft u in een prachtige lodge met vele faciliteiten én kunt u de
prachtige omgeving verkennen. Tevens bezoekt u tijdens deze unieke autorit de steden Coyhaique,
Puerto Puyuhuapi, Futaleufu, Villa la Angostura en Pucon. Een tocht om niet snel te vergeten!
Dag 1: Amsterdam – Santiago
Vandaag vliegt u met een intercontinentale vlucht naar Santiago. Hier komt u de volgende ochtend aan.
Dag 2: Santiago
Bij aankomst in Santiago staat een van onze lokale medewerkers klaar om u naar uw hotel te brengen.
De rest van deze dag is vrij gepland, zodat u even bij kunt komen van uw vlucht.
(overnachting: Lastarria Boutique Hotel – suite superior room – logies & ontbijt)

Dag 3: Santiago – Punta Arenas – Puerto Natales (ca. 230 km / 5 uur rijden)
U wordt naar de luchthaven van Santiago gebracht, waar u aan boord gaat van uw binnenlandse vlucht
naar Punta Arenas. Eenmaal aangekomen in de meest zuidelijk gelegen stad van het Zuid-Amerikaanse
vasteland staat er op de luchthaven een huurauto voor u klaar. Met de huurauto rijdt u naar uw hotel in
Puerto Natales, een klein stadje aan het Laatste Hoop fjord. De weg naar Puerto Natales is recht vooruit
en geheel verhard. U kunt er voor kiezen om even van de route af te wijken, richting Estancia Rio Verde.
De route is mooi en loopt langs het Oway fjord en het Skyring fjord. U verblijft in het Singular Hotel
Patagonië, een architectonisch meesterwerk gebouwd op de locatie van een voormalige vlees
koelinstallatie aan de schilderachtige oevers van 'Last Hope", op slechts 5 km ten noorden van Puerto
Natales. De hoge plafonds en onderdelen van gerestaureerde machines herinneren aan de florerende
schapen-industrie van vroegere tijden. In een moderne vleugel, met veel glas en uitzicht op het water,
zijn de hotelkamers. Het interieur van het hotel is ingetogen met discrete Patagonische motieven. Het
roept de sfeer op van het wonen in een hedendaagse loft.
(overnachting: The Singular Patagonia – singular room – logies & ontbijt)

Dag 4: Puerto Natales
Deze dag is vrij gepland. Vanuit Puerto Natales kunt u prima het nationale Park Torres del Paine
bereiken. U kunt een hele mooie ronde maken, door de ‘nieuwe’ weg naar Torres del Paine te nemen. U
volgt dan de route richting de Cueva Milodon. Dit is een grot waar overblijfselen te vinden zijn van een
grote prehistorische beer, die miljoenen jaren in dit gebied leefde. Daarna volgt u de onverharde weg
verder naar het nationale park, dat vanwege haar unieke landschappen en natuur op de Unesco-lijst van
werelderfgoederen staat. Op deze manier komt u het park aan de westkant, bij de Serano rivier binnen.
Vanaf hier kunt u het nationale park gaan verkennen en uiteindelijk kunt u dan het park weer via de
oostzijde verlaten, waarna u uiteindelijk weer over een goed verharde weg terug kunt rijden naar Puerto
Natales. Wanneer u de route op deze manier rijdt, dan moet u er op rekenen, dat u ongeveer 400
kilometer rijdt, dus tank voldoende voordat u weg gaat.
(overnachting: The Singular Patagonia – singular room – logies & ontbijt)

Dag 5: Puerto Natales – El Calafate (Argentinië) (ca. 360 km / 4,5 uur rijden)
Na uw ontbijt in Puerto Natales reist u met uw huurauto verder naar El Calafate, waarbij u de grens
passeert en Argentinië binnen gaat. De grens is gelegen bij het Chileense plaatsje Cerro Castillo. El
Calafate is gelegen aan het Argentino meer, ongeveer 80 kilometer van de belangrijkste ingang van het
nationale park Los Glaciares. De weg vandaag is een goed begaanbare maar deels onverharde weg. Bij
helder weer kunt u tijdens deze reis zelfs vanuit Argentinië het granieten massief van Torres del Paine
aan de westkant zien liggen. Ruim 40 km na de grens bij Tapi Aike, vindt u aan de rechterkant een klein
tankstation. Dit is de laatste tankmogelijkheid voor el Calafate. Neem bij dit tankstation de afslag naar
links op een onverharde weg. Deze route is zeker 60 km korter, zeer mooi en heel goed te doen. Nadat u
El Calafate heeft bereikt moet u nog verder naar uw accommodatie, gellegen op ca. 60 km van het
centrum van El Calafate en op ca. 70 km van en de ingang van het nationale park Los Gralaciares
gelegen is.
(overnachting: Nibepo Aike – standard room – logies & ontbijt)

Dag 6: El Calafate
Deze dag is vrij gepland. Vroeger waren de inwoners van El Calafate 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. Er is een oud
Tehuelche gezegde welke eindigt in de volgende zin: ‘Zij die Calafate proeven, komen daar ooit weer
terug‘. Toen in 1938 de zuidelijke continentale ijs regio werd uitgeroepen tot het Nationaal Park Los
Glaciares begon de toenemende stroom van toeristen El Calafate te veroveren. Het eigenlijk een must
om vandaag een bezoek te brengen aan dit Nationale Park met de immense Perito Moreno gletsjer. Deze
indrukwekkende ijsmuur van 70 meter hoog en enkele kilometers breed, is één van de weinige gletsjers
ter wereld die nog steeds in omvang toenemen.
(overnachting: Nibepo Aike – standard room – logies & ontbijt)

Dag 7: El Calafate – Perito Moreno (ca. 630 km / 9 uur rijden)
In de vroege ochtend reist u verder naar het plaatsje Perito Moreno, niet te verwarren met de gletsjer.
Vandaag verlaat u echt even de bewoonde wereld. Informeer vooraf of er voldoende benzine in voorraad
is onderweg. De afstand is ongeveer 700 km. Normaal gesproken kunt u onderweg tanken bij Tres Lagos
en Bajo Caracoles, maar het kan zomaar voorkomen dat er onderweg geen benzine te krijgen is. Vanaf
Tres Lagos wordt de weg onverhard. U kunt er voor kiezen om via het plaatsje Gobernador Gregores te
rijden, dit is 60 km om, maar vanaf Gobernador Gregores is de weg inmiddels verhard. Volgt u gewoon
de weg naar Perito Moreno, dan rijdt u de oude Ruta 40. Het landschap is verlaten, maar bijzonder
fascinerend! In het begin van de route heeft u geweldig zicht op het Viedma meer en later ook op Lago
Cardiel met haar bijzonder groene kleur. Een bijzondere tocht!
(overnachting: Austral Hotel – standard room – logies & ontbijt) (eenvoudig hotel)

Dag 8: Perito Moreno – Mallin Colorado (ca. 200 km / 3,5 uur rijden)
Vandaag rijdt u met uw huurauto van Perito Moreno naar Mallin Colorado. In het zuiden van Chili,
middenin het ruige landschap van de Carretera Austral en op de oevers van Lake General Carrera bevindt
zich de ecolodge Mallin Colorado. De accommodatie is werkelijk een oase in dit ruige landschap. De lodge
wordt gerund door de familie Christensen die deze comfortabele en knusse lodge op een werkelijk
schitterende plek hebben gebouwd. U wordt hartelijk onthaald in deze warme en natuurlijke omgeving,
de weg wordt gewezen door de boeiende natuur en er wordt gezorgd dat u de mooiste plekjes krijgt te
zien. U overnacht in een cabine met uitzicht op het General Carrera meer. De lodge is gelegen in een
rustige omgeving en heeft een groot, gevarieerd activiteitenaanbod. Alle activiteiten, variërend van
paardrijden en trekking tochten tot jeepsafari’s en vliegvissen, zijn inbegrepen tijdens het verblijf.
(overnachting: Mallín Colorado Ecolodge – suite room in cabin Coigue – logies & ontbijt)

Dag 9: Mallin Colorado
Deze dag is vrij gepland. Geniet van de omgeving of maak gebruik van een van de activiteiten die door
de accommodatie waar u verblijft tegen bijbetaling worden aangeboden.
(overnachting: Mallín Colorado Ecolodge – suite room in cabin Coigue – logies & ontbijt)

Dag 10: Mallin Colorado – Coyhaique (ca. 300 km / 5,5 uur rijden)
U rijdt met uw huurauto naar Coyhaique. Coyhaique (wat in het Mapuche ‘kamp tussen de rivieren’
betekent) is één van de mooiste landschappen in Patagonië, omringd door de rivieren Simpson en
Coihaique en door met sneeuw bedekte bergen. De stad zelf fungeert als regionaal winkelcentrum en
heeft onder andere een museum. U verblijft in een prachtig kleinschalig boetiek hotel, dat gelegen is aan
de rand van de stad.
(overnachting: Nomades Boutique hotel – superior room – logies & ontbijt)

Dag 11: Coyhaique – Puerto Puyuhuapi (ca. 250 km / 4,5 uur rijden)
Vandaag staat er weer een mooie tocht op het programma. U rijdt van Coyhaique verder naar het
noorden, naar Puerto Puyuhuapi. U verblijft hier in een lodge, gelegen aan de waterrand van het San
Rafael meer in een niemandsland van woud, meren en gletsjers.
(overnachting: Hotel Termas de Puyuhuapi – suite Capitania – logies & ontbijt)

Dag 12: Puyuhuapi
Vandaag heeft u een vrije dag. Puyuhuapi dient als hét uitgangspunt voor een bezoek aan de
legendarische gletsjer San Rafael. De verdere omgeving is al lopende, per mountainbike of per kajak te
ontdekken. Om weer op temperatuur te komen neemt u een bad in één van de thermale baden.
(overnachting: Hotel Termas de Puyuhuapi – suite Capitania – logies & ontbijt)

Dag 13: Puyuhuapi – Futaleufu (ca. 200 km / 4 uur rijden)
U reist verder naar Futaleufu. Dit plaatsje is prachtig gelegen te midden van een spectaculaire
bergachtige en groene omgeving met besneeuwde bergtoppen, dichte wouden en kristalheldere meren.
(overnachting: Uman Lodge – premium suite room – logies & ontbijt)

Dag 14: Futaleufu – Villa la Angostura (Argentinië) (ca. 470 km / 6,5 uur rijden)
Vandaag verlaat u Futaleufu, u steekt de Argentijnse grens weer over en vervolgt uw reis naar Villa la
Angostura. In deze omgeving kunt u heerlijk fietsen, vissen en paardrijden. Villa Angostura is gelegen
aan het Nahuel Huapi meer. Dit meer is zeer bijzonder, door zijn vorm lijken het wel vele kleine meren te
zijn.
(overnachting: Luma Casa de la Montaña – suite premium met terras – logies & ontbijt)

Dag 15: Villa la Angostura – Pucon (ca. 420 km / 5 uur rijden)
De route die vandaag op het programma staat is wederom prachtig. U rijdt vanaf Villa la Angostura naar
Pucon in Chili. Het eerste deel in Argentinië voort u langs de zogenaamde zeven meren route. Via San
Martin en Junin de los Andes gaat u het nationale natuurpark Lanin binnen. In dit ongerepte natuurge
bied is ook de grens met Chili gelegen. Nadat u de grens bent overgestoken reist u verder door het
Chileense nationale natuurpark Villarica en uiteindelijk voert de weg naar het plaatsje Pucon, gelegen aan
het Villarica meer. Pucon is bekend vanwege allerhande sportieve activiteiten: skiën in de winter en
wandelen en waterskiën in de zomer.
(overnachting: Hotel Boutique Casa Establo – suite room – logies & ontbijt)

Dag 16: Pucon
Van alle stadjes in het Merengebied 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
roodgloeiende binnenste van de vulkaan kunt kijken.
(overnachting: Hotel Boutique Casa Establo – suite room – logies & ontbijt)

Dag 17: Pucon – Temuco – Santiago (ca. 100 km / 2 uur rijden)
U rijdt met uw huurauto naar de luchthaven van Temuco, waar u uw huurauto inlevert. Hier gaat u aan
boord van een binnenlandse vlucht naar Santiago. U verblijft nog een nacht in Santiago, alvorens u terug
vliegt naar Nederland.
(overnachting: Lastarria Boutique – suite superior room – logies & ontbijt)

Dag 18: Santiago – Amsterdam
Uw unieke reis komt helaas ten einde. U wordt naar de luchthaven van Santiago gebracht, waar u op uw
intercontinentale vlucht naar Nederland stapt.
Dag 19: Amsterdam
U komt vandaag aan in Amsterdam. Einde van uw unieke reis!

Prijs: Ca. € 8.680,- p.p.
Inbegrepen:
 ALLE internationale vluchten, economy class
 ALLE binnenlandse vluchten, economy class
 ALLE 16 hotelovernachtingen, maaltijden zoals vermeld
 ALLE 14 dagen huurauto (Cat. K: Mitsubishi L200 met 4wd of vergelijkbaar alternatief) incl.
basisverzekering vanuit Punta Arenas incl. drop-off kosten in Temuco
 ALLE transfers en excursies zoals vermeld
 mooi reisboek of reisgids
 24-uurs back-up van onze kantoren ter plaatse
Niet inbegrepen:
 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:
www.sapapanatravel.nl/voorwaarden
 Denkt u aan uw reis- en/of annuleringsverzekering?
Waarom een annuleringsverzekering ?
Uw reis moeten annuleren, dat is al vervelend genoeg. Daar kunt u geen financiële zorgen bij
gebruiken. Sluit u de Kortlopende Annuleringsverzekering af, dan krijgt u bij annulering vóór de
reis, wanneer het valt onder de voorwaarden, de annuleringskosten vergoed. Een geruststellende
gedachte. Moet u onverwachts de reis afbreken? Dan krijgt u voor de niet-gebruikte dagen de
kosten vergoed. Met de Dubbel-Zeker variant speelt u helemaal op safe. Moet u eerder
huiswaarts, dan krijgt u de volledige reissom terug, tot maximaal het verzekerde bedrag. Zelfs
tot de voorlaatste dag van de vakantie.
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 ?
Medische kosten kunnen al gauw hoog oplopen. Zeker in het buitenland. U krijgt vaak andere
zorg dan in Nederland en bovendien tegen een ander tarief. Meestal vergoed uw zorgverzekeraar,
dat wat in Nederland gangbaar is. Het meerdere komt dan voor eigen rekening. Met de
Kortlopende Reisverzekering worden al uw onvoorziene medische kosten vergoed.100%. Waar u
ook bent.
BELANGRIJK: Heeft u reeds een doorlopende reisverzekering check of deze ook werelddekking
heeft. Wij raden u aan geneeskundige kosten en ongevallen ook te verzekeren.
Wij zijn partner van Allianz Global Assistance.
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 

