13 daagse

Inspiratiereis
Chili
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

De naam Sapa Pana Travel is in 2003 door ons
met zorg gekozen. De woorden 'Sapa' en 'Pana'
zijn ontleend aan het 'Quechua', een inheemse
taal die nog altijd wordt gesproken in delen van
Peru, Ecuador, Bolivia, Chili, Colombia en
Argentinië. In het Quechua betekenen deze
woorden: 'Uw Unieke Reis'.

Wat een geweldige reis gaat u tegemoet! Uw reis door Chili start in de hoofdstad Santiago. Hier maakt u een eerste kennismaking met
de heerlijke wijnen van Chili. Vervolgens gaat u per huurauto langs een aantal wijngaarden in de omgeving van Santiago. Elke wijngaard
heeft haar eigen prachtige unieke wijn. Tijdens uw rondreis maakt u bij verschillende wijngaarden kennis met het productieproces en
krijgt u natuurlijk een aantal wijnproeverijen. Een prachtige reis door de wijnregio van Chili!
Dag 1: Amsterdam – Santiago
U vliegt vandaag met uw intercontinentale vlucht naar de Chileense hoofdstad Santiago. U zult de volgende dag aankomen.
(overnachting: Hotel Cite | logies & ontbijt)
Dag 2: Santiago
Bij aankomst op de luchthaven wordt u welkom geheten door een van onze lokale medewerkers en wordt u naar uw hotel gebracht.
In de middag neemt uw gids u mee naar het wijnrestaurant La Vinocracia waar u niet alleen informatie krijgt over de wijnen, maar ook
een heerlijk diner met natuurlijk bij ieder gerecht een passende wijn. In het restaurant hebben ze meer dan 1000 verschillende
soorten wijnen waar de sommelier u met plezier alles over vertelt. Na afloop van het diner wordt u weer teruggebracht naar uw
hotel.
(overnachting: Cumbres Lastarria | logies & ontbijt)
Dag 3: Santiago
Na het ontbijt vertrekt u, samen met uw gids, naar het centrum van Santiago, waar u een bezoek brengt aan de bekendste markten van
de stad: Vega Central en Mercado Central. Uiteraard kunt u hier verschillende, wellicht voor u onbekende, fruit en groente proeven. De
gids zal u meer vertellen over de architectuur van de Mercado Central, maar ook over de geschiedenis van het gebouw uit 1872. U krijgt
de gelegenheid om verschillende verse vissen en zeevruchten te proeven, die eerder die dag gevangen zijn.
(overnachting: Cumbres Lastarria | logies & ontbijt)

Dag 4: Santiago – San Felipe (ca. 110 km / 2 uur rijden)
In de ochtend wordt uw huurauto afgeleverd bij uw hotel en vervolgt u uw reis op eigen gelegenheid naar uw accommodatie in de
Aconcagua vallei, gelegen aan de voet van de Aconcagua berg, die met 6.956 meter de hoogste van Zuid-Amerika is. De Mt. Aconcagua
torent hoog boven het dal uit en de met sneeuw bedekte top voorziet de vallei van het essentiële water. In deze regio vindt u de
wijngaarden van Errázuriz. Op eigen gelegenheid kunt u een bezoek brengen aan het bezoekerscentrum en meer te weten komen over
de geschiedenis van Errázuriz. Na uw bezoek aan de Errazuriz wijngaard, rijdt u door naar uw hotel. Termas de Jahuel ligt op een kleine
40 km afstand, ongeveer 3 kwartier rijden van de Errazuriz wijngaard. Hier kunt u de rest van de dag genieten in de spa van het hotel,
met onder andere een jacuzzi, sauna en stoombaden.
(overnachting: Termas de Jahuel Hotel & Spa | logies & ontbijt)
Dag 5: San Felipe – Matetic (ca. 180 km / 2,5 uur rijden)
Vandaag vervolgt u uw weg naar de San Antonio Vallei. De San Antonio vallei ligt 100 km ten westen van Santiago aan de kust en ten
zuiden van de Casablanca vallei. Het is een relatief nieuwe wijnstreek, waar moedige telers en baanbrekende wijnmakers hun uiterste
best doen. U verblijft in de wijngaard van Matetic in een typisch koloniaal landhuis met zeven stijlvolle kamers. Het landhuis heeft meer
dan 100 jaar geschiedenis en ingericht door de beroemde architect en designer Max Cummins
(overnachting: Matetic Vineyards | logies & ontbijt)
Dag 6: Matetic
Tijdens uw verblijf kunt u de wijngaard bezoeken, het landgoed verkennen en uiteraard de heerlijke wijnen proeven. Na een rondleiding
op de wijngaard is het tijd om kennis te maken met vier verschillende wijnen van het wijnhuis. Daarnaast kunt u ontspannen in de
rustige omgeving. U wordt hier op een persoonlijke en gastvrije wijze ontvangen. Er zijn een aantal cultuur-historische musea in de
buurt, als ook kleine sfeervolle dorpjes en natuurlijk wijngaarden. Als u meer van de omgeving wilt zien is het bezoeken het nationale
natuurpark La Campana een echte aanrader. Dit bijzondere natuurgebied ligt op ruim 30 kilometer ten noordoosten van Valparaíso en
Viña del Mar en is voor natuurliefhebbers zeer de moeite waard.
(overnachting: Matetic Vineyards | logies & ontbijt)
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Dag 7: Matetic – Colchagua
Vandaag verlaat u Matetic en rijdt u verder naar één van de bekendste wijnregio´s van Chili: de Colchagua vallei. Deze regio is gelegen
op 180 km ten zuiden van Santiago, in het meest zuidelijke deel van de Rapel vallei. Hier worden prachtige volle Cabernet, Carmenère,
Syrah en Malbec wijnen geproduceerd; mondiale prijswinnaars! Na aankomst in uw accommodatie wordt u verwacht bij Viña Montes
voor een bezoek aan deze wijngaard. Allereerst wordt u meegenomen voor een wandeling. Uw gids vertelt u meer over het
productieproces en de druivensoorten die men gebruikt voor de verschillende soorten wijn die hier geproduceerd worden. Na de
rondleiding staat er een heerlijke lunch voor u klaar. Geniet van de smakelijke gerechten in combinatie met passende wijnen terwijl u
uitkijkt over de wijngaarden in de vallei.
(overnachting: Hotel Viña la Playa | logies & ontbijt)
Dag 8: Colchagua
Deze dag heeft u ter vrije besteding. Geniet van het uitzicht met een heerlijk glas wijn of verken met uw huurauto de prachtige
omgeving van de Colchagua vallei.
(overnachting: Hotel Viña la Playa | logies & ontbijt)

Dag 9: Colchagua – Maipo
Na het ontbijt rijdt u verder naar de Maipo vallei. U verblijft in het hotel Casa Real, onderdeel van het wijnhuis Santa Rita. Het
prachtige landgoedhotel, ooit in handen van de heer Domingo Fernandez, werd gerenoveerd in 1996 en is vandaag het prachtige
Hotel Casa Real; de ideale plek voor degenen die willen genieten van het comfort en de rust van de natuur in een schitterende
ambiance. Het huis in Pompeïaanse stijl beschikt over 16 gezellige kamers ingericht in een charmante mix van strak modern design en
prachtig antiek. Een biljart, door Domingo Fernández verzonden uit Engeland, en een piano wachten op de gasten, als onderdeel van
de ruime speelzaal aangeboden door het hotel. Ook beschikt het landgoed over een neo-gotische kapel, gebouwd in 1885 door de
Franse architect Teodoro Burchard werd onlangs prachtig gerestaureerd door restaurateurs die ook de Sixtijnse Kapel in het Vaticaan
onder handen namen.
(overnachting: Hotel Casa Real | logies & ontbijt)
Dag 10: Maipo
Vandaag staat er een rondleiding en een wijnproeverij op het programma bij het wijnhuis Santa Rita. De wijnregio waarin u zich nu
bevindt, is het meest dichtbij Santiago. De Maipo vallei is verdeeld in drie gebieden: Alto Maipo (productie van vooraanstaande
Cabernets), centraal Maipo ( oudste en qua productie meest gevarieerde regio van het land) en kust Maipo (nieuw wijngebied). Nadat
u het landgoed van Santa Rita heeft bekeken, is het tijd voor het proeven van de wijnen.
(overnachting: Hotel Casa Real | logies & ontbijt)
Dag 11: Maipo
U rijdt op eigen gelegenheid naar het wijnhuis Perez Cruz, ook gelegen in de Maipo vallei. Aan het einde van de rondleiding op de
wijngaard maakt u kennis met twee verschillende wijnen van dit wijnhuis. Geniet van een goed glas wijn en een prachtig uitzicht op het
Andesgebergte op deze laatste dag!
(overnachting: Hotel Casa Real | logies & ontbijt)
Dag 12: Maipo – Santiago – Amsterdam
Uw reis is helaas teneinde. U levert uw huurauto in op de luchthaven van Santiago en stapt aan boord van uw intercontinentale vlucht
naar Amsterdam. U arriveert de volgende dag.
Dag 13: Amsterdam
U arriveert vandaag in Amsterdam.
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Prijs: Ca. €3.651,- 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:
• 10 hotelovernachtingen, maaltijden zoals vermeld
• 8 dagen huurauto (Cat. C Toyota Yaris of vergelijkbaar alternatief) incl. basisverzekering, vanuit Santiago
• alle transfers en excursies zoals vermeld
• 24/7 onze back-up; lokaal en in Nederland
• uitgebreid reisbescheidenpakket met kleine attentie
Niet inbegrepen:
• internationale vluchten, desgewenst reserveren we deze voor u
• early check-in / late check-out, op basis van beschikbaarheid wordt deze soms door hotel gegeven. Wilt u er zeker van zijn
dat u dit heeft, informeer bij ons naar de meerprijs.
• publieksheffing Calamiteitenfonds reizen; €2,50 per boeking
• 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.

Wat maakt ons bijzonder?
Door de klassieke hoogtepunten van Latijns-Amerika te combineren met hoogwaardige
‘off the beaten track’ ervaringen, creëren wij onvergetelijke reisherinneringen.
100% Latijns-Amerika.
Betrouwbaar: Waar u naar toe gaat, zijn wij geweest!
Al 15 jaar gedreven en ambitieus.
Onze inspirerende expertise + uw wensen = de perfecte combinatie voor Uw Unieke Reis.
Een gepaste prijs voor een unieke ervaring.
Sterk netwerk ter plaatse, waar wij dagelijks contact mee hebben.
Respect voor lokale natuur & cultuur.
Vertrouwd op reis: aangesloten bij ANVR & SGR.
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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 ?
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.

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 te verzekeren.

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.

Wij zijn partner van Allianz Global Assistance. Vraag meer informatie bij uw reisspecialist. Wij adviseren u graag.
Volg ons op onze ‘Social Media’; een mooie voorbereiding op uw reis!
Op ondergenoemde 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!
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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 ☺
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