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

29 dagen
Wat een geweldige reis gaat u tegemoet! Uw reis door Chili en Argentinië start in Santiago. Hier begint u
per huurauto aan een prachtige route door het noorden van Argentinië en een deel van Chili. U begint in
Santiago, waarbij u via een zeer mooie bergpas naar de beroemde wijnregio Mendoza rijdt. Hier heeft u
alle tijd om te genieten van een heerlijke wijn tijdens uw verblijf in Posada Salentein. Vervolgens reist u
via de tot de verbeelding sprekende Argentijnse Ruta 40 verder naar San Juan, een aantrekkelijke stad
omringd door groene heuvels. Ook Villa Union, Tafi del Valle en Cafayate mogen niet ontbreken op uw
route. Na het gezellige stadje Cafayate reist u door naar Salta, waar u kennis maakt met schitterende
canyon landschappen met veelkleurige bergen, maar ook hoogvlakten met metershoge cactussen. U reist
verder naar Purmamarca, waar u de echte authentieke Andes sfeer gaat proeven. Via de spectaculaire
Paso da Jama bergpas passeert de Chileens-Argentijnse grens op ruim 4800 meter hoogte op uw weg
naar het aantrekkelijke plaatsje San Pedro de Atacama. Hier heeft u een aantal dagen om te genieten
van alles wat er in de omgeving te doen is. Via Valle de Elqui rijdt u uiteindelijk weer terug naar
Santiago. Een prachtige reis met veel afwisseling!
Dag 1: Amsterdam – Santiago
U vliegt vandaag met uw intercontinentale vlucht naar de Chileense hoofdstad Santiago. U zult de
volgende dag aankomen.
Ter inspiratie, Chili: https://youtu.be/GbS-tMaHyh8

Dag 2: Santiago
U arriveert vandaag in Santiago. Bij aankomst op de luchthaven zult u welkom geheten worden door een
van onze lokale medewerkers en wordt u naar uw hotel gebracht. U verblijft in het hotel Cumbres
Lastarria, gelegen in de hippe wijk Lastarria Deze wijk geldt op dit moment als één van de hipste
plekken in Santiago. De wijk schurkt tegen het oude stadshart aan en staat bekend om haar gezellige
barretjes en goede restaurants. In de wijk is ook veel creativiteit te vinden met vele aantrekkelijke
boetiekwinkeltjes.
(overnachting: Hotel Cumbres Lastarria – logies & ontbijt)

Dag 3: Santiago
In de ochtend ontvangt u uw huurauto bij het hotel. De rest van de dag kunt u Santiago ontdekken.
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: Hotel Cumbres Lastarria – logies & ontbijt)

Dag 4: Santiago – Tunuyan (ca. 420 km / 9 uur rijden)
Vanuit uw hotel in Santiago vertrekt u vandaag richting Mendoza. Een prachtige route, waarbij u de grens
tussen Chili en Argentinië zult passeren via een indrukwekkende bergpas. Na de grens zult u zicht
hebben op de majestueuze Aconcagua, de hoogste berg van Zuid-Amerika. U verblijft de komende
nachten in Posada Salentein, de sfeervolle estancia van Mijndert Pon op ongeveer 100 km afstand van
Mendoza.
(overnachting: Hotel Posada Salentein – logies & ontbijt)

Dag 5: Tunuyan
De estancia is gelegen in een gebied met vele wijngaarden waar u prachtige wandelingen kunt maken in
de omgeving van Mendoza. Natuurlijk bent u hier ook in de gelegenheid om te zien hoe de wijnen worden
vervaardigd en om de wijnen zelf te proeven en lekker niets te doen bij het zwembad en de spa. Geniet
van uw verblijf.
(overnachting: Hotel Posada Salentein – logies & ontbijt)

Dag 6: Tunuyan – Mendoza (ca. 110 km / 2 uur rijden)
Vandaag staat er een korte route op het programma. Mendoza, aan de voet van de Andes, is een
aangename stad met veel mooie, oude gebouwen en beroemd om haar wijnteelt. Circa 80% van de
Argentijnse wijnteelt wordt hier geproduceerd. U verblijft in het hotel Bohemia Boutique. Het boetiekhotel
is gevestigd in een oud charmant huis en telt 11 kamers. De authentieke inrichting geeft het hotel een
gevoel als 'thuiskomen'. Het hotel is met detail en zorg ontworpen. Elke kamer heeft een uniek design,
uitgerust met exclusieve accessoires. U mag het restaurant genaamd Cayena zeker niet overslaan tijdens
uw verblijf in Bohemia Boutique hotel.
(overnachting: Hotel Bohemia Boutique – logies & ontbijt)

Dag 7 : Mendoza
U heeft deze dag ter vrije besteding. Mendoza zelf is een mooie stad met veel groen, brede lanen,
prachtige parken en mooie pleinen. Het is heerlijk om je 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, een openluchttheater en een dierentuin.
(overnachting: Hotel Bohemia Boutique – logies & ontbijt)

Dag 8: Mendoza – San Juan (ca. 370 km / 5 uur rijden)
Vandaag rijdt u verder naar het noorden, richting San Juan. Uw accommodatie ligt ongeveer 200
kilometer ten noorden deze stad. In plaats van gewoon de Ruta 40 te volgen, die op dit traject vrij
eentonig is, kunt u een veel mooiere en avontuurlijke route volgen door via de Ruta 7 naar Upsallata te
rijden en om dan de Ruta 39 naar Bareal aan te houden. Via de Ruta 412, Ruta 12 en Ruta 414, waarbij
u plaatsjes als Calingasta en Pachaco passeert, kunt u bij het plaatsje Talacasto weer terugkeren op de
Ruta 40, die u verder naar het noorden brengt.
(overnachting: Hotel Posta Huayra – logies & ontbijt)

Dag 9: San Juan – Villa Union (ca. 305 km / 4 uur rijden)
Vandaag kunt u het uzelf gemakkelijk maken wanneer u gewoon de Ruta 40 volgt en met ongeveer 200
kilometer Villa Union kunt bereiken. Het is vandaag echter aan te raden om 100 kilometer om te rijden
en dan onderweg een bezoek te brengen aan de nationale parken Ischigualasto en Talampaya. In dit
droge, maar indrukwekkende landschap vindt u de meest bizarre rotsformaties. Voor deze route volgt u
de Ruta 150 naar het dorpje Los Rincones. Vanaf dit plaatsje rijdt u via de Ruta 76 in noordelijke richting
naar Villa Union. Deze dag eindigt met een verblijf in een eenvoudig hotel in Villa Union in de provincie La
Rioja.
(overnachting: Hotel Cañon de Talampaya – logies & ontbijt)

Dag 10: Villa Union
Een vrije dag gepland. Deze dag kunt u opnieuw gebruiken om een bezoek te brengen aan de nationale
parken Ischigualasto en Talampaya.
(overnachting: Hotel Cañon de Talampaya – logies & ontbijt)

Dag 11: Villa Union – Tafi del Valle (ca. 575 km / 10 uur rijden)
Vandaag staat er een lange reisdag gepland. U rijdt van Villa Union naar Tafi del Valle, een lange maar
aangename route. De Ruta 40 brengt u uiteindelijk bij Tafi del Valle. Vroeger toen hier voornamelijk van
landbouw werd geleefd, draaide het leven voor de inheemse bewoners voornamelijk om Pachamama,
oftewel Moeder Aarde. Zij stond centraal in het leven en werd geëerd evenals de zon en de maan. De
menhirs die u vandaag in de vallei gaat bekijken, zijn de overblijfselen van deze periode. Op deze
enorme zuilen staan goden en tekens afgebeeld die de goede oogst en vruchtbaarheid laten zien. De 114
enorme granieten zuilen staan niet meer op hun oude plaats, maar zijn door de bewoners in het park in
het dorp El Mollar neergezet.
(overnachting: Hotel Mirador del Tafi – logies & ontbijt)

Dag 12: Tafi del Valle
U heeft een vrije dag in deze prachtige omgeving. Geniet!
(overnachting: Hotel Mirador del Tafi – logies & ontbijt)

Dag 13: Tafi del Valle – Cafayate (ca. 120 km / 2,5 uur rijden)
Deze dag heeft u een korte rit voor de boeg met als eindbestemming Cafayate. Het droge landschap en
de enorme hoeveelheid zon die hier schijnt, maken dit gebied uitermate geschikt voor wijnteelt. U kunt
hier een bezoek brengen aan enkele wijnhuizen in de omgeving van Cafayate. Op deze manier komt u
meer te weten over het productieproces van het exportproduct dat Cafayate zo beroemd heeft gemaakt.
U verblijft in het hotel Patios de Cafayate. Dit prachtige kleinschalige hotel ligt op het landgoed van
bodega El Esteco, het wijnhuis van Michel Torino. Patios de Cafayate biedt een schitterend uitzicht over
de wijnvelden en de bijzondere natuur van Salta en omgeving.
(overnachting: Hotel Patios de Cafayate – logies & ontbijt)

Dag 14: Cafayate
Cafayate is een klein gezellig stadje omringd door mooie bergen, wijnvelden en bodega's. Er hangt een
ontspannen en gemoedelijke sfeer. U kunt een bezoek brengen aan het centrale plein Plaza San Martin.
Hier vindt u leuke winkeltjes, terrasjes en restaurants. Alles is binnen loopafstand, zelfs een aantal
bodega's waar u gratis een rondleiding kan krijgen en wijn mag proeven.
(overnachting: Hotel Patios de Cafayate – logies & ontbijt)

Dag 15: Cafayate – Cachi (ca. 160 km / 3,5 uur rijden)
Vandaag rijdt u door de bergen naar Cachi, een aantrekkelijk klein plaatsje met vele leuke witte pandjes
in een prachtige bergachtige omgeving met de witte Andes toppen op de achtergrond. De mooie koloniale
uitstraling, de goede wegen en de voorname gebouwen vertellen het verhaal van een relatief welvarend
verleden in de handel en bestuur. Deze geschiedenis vindt u tevens terug in het museum Arquelógico Pío
Pablo Díaz. Naast dit museum bevinden zich in dit plaatsje nog enkele andere interessante
bezienswaardigheden. U verblijft in een koloniaal boetiekhotel met een huiselijke sfeer.
(overnachting: Hotel El Cortijo – logies & ontbijt)

Dag 16: Cachi – Salta (ca. 155 km / 3,5 uur rijden)
Na het ontbijt rijdt u verder naar Salta. Onderweg ziet u het berggebied veranderen in een groen en
vruchtbaar landschap. U komt door de Valle de Calchaqui, een prachtige rit langs sfeervolle plaatsjes en
indrukwekkende panorama’s. U verblijft net buiten Salta in een mooie typische finca. De eigenaren
Valentina en Fabrizio kwamen in 2006 vanuit Italië (Milaan) naar Argentinië om hier hun droom te gaan
verwezenlijken. Niet voor niets kozen ze deze prachtige locatie in het noordwesten van Argentinië. U kunt
hier wandelen, voortreffelijk paardrijden en in alle rust genieten van een traditionele 'parilla' (geroosterd
vlees) met een goed glas wijn. In de prachtige tuin ligt een onverwarmd zwembad. Geniet vanaf hier van
het majestueuze uitzicht op de bergen. In de knusse keuken van de finca worden regelmatig kooklessen
gegeven. Aan de grote houten tafels in de woonkamer van de finca worden het ontbijt en diner
geserveerd. Proef bij het ontbijt zeker de 'gevaarlijk lekkere', overheerlijke biscuitgebakjes. Valentina en
Fabrizio zijn van Italiaanse afkomst. Hun liefde voor wijnen en hun passie voor eten steken ze niet onder
stoelen of banken.
(overnachting: Hotel Finca Valentina – logies & ontbijt)

Dag 17: Salta
Salta betekent in Quechua, de taal van de Inca’s, ‘erg mooi’ en de provincie doet deze naam zeker eer
aan. De regio heeft schitterende canyon landschappen met veelkleurige bergen, maar ook hoogvlakten
(punas) met metershoge cactussen. Salta is een mooie koloniale stad met een aantrekkelijk centraal
plein, het Plaza de Armas, waaraan ook een aantal goede restaurants gevestigd zijn. U kunt een bezoek
brengen aan de belangrijkste bezienswaardigheden van Salta, zoals de kathedraal, de San Francisco kerk
en de San Bernardo berg, vanwaar u een geweldig uitzicht heeft over de stad.
(overnachting: Hotel Finca Valentina – logies & ontbijt)

Dag 18: Salta – Purmamarca (ca. 200 km / 3,5 uur rijden)
In de ochtend rijdt u in de richting van de stad Jujuy, de meest noordelijke stad, niet ver van de
Boliviaanse grens. Tevens is deze plaats het hart van de meest inheemse streek van het land, het
grootste deel van de bevolking is van Indiaanse afkomst. Hier proeft u de echte authentieke Andes sfeer,
kenmerkend voor Peru, Bolivia en het noorden van Chili. Het einde van deze rit brengt u in de
Humahuaca Vallei, een ravijn dat vanaf de grens met Bolivia naar het zuiden loopt. De Rio Grande heeft
hier tienduizenden jaren geleden de basis gelegd voor dit indrukwekkende landschap. In deze vallei ligt
ook het traditionele dorpje Purmamarca. Uw schitterende accommodatie ligt in de buurt van dit kleine
plaatsje en beschikt over een zwembad, gelegen in een grote tuin.
(overnachting: Hotel Manantial del Silencio – logies & ontbijt)

Dag 19: Purmamarca
Purmamarca ligt op 2200 meter hoogte aan de voet van de ‘Cerro de Siete Colores’, de indrukwekkende
berg die daadwerkelijk 7 kleuren heeft. De kleuren in de rotsen ontstaan door oxidatie van de
verschillende mineralen in de bodem: mangaan geeft een paarse kleur, koper geeft groen, klei zorgt voor
een gele kleur en naargelang het ijzergehalte zijn er diverse tinten rood. Het is een perfecte plek om te
acclimatiseren en te wennen aan de rust en ruimte die het hoge noorden van Argentinië biedt. Deze dag
heeft u de mogelijkheid om Purmamarca en haar omgeving verder te verkennen. Breng bijvoorbeeld een
bezoek aan het centrale plein waar vele producten worden verhandeld; poncho’s, kleden en souvenirs of
het kerkje Iglesia Santa Rosa de Lima. Ook is het aan te raden om een bezoek te brengen aan het
noordelijker gelegen plaatsje Humahuaca en u kunt eventueel via de route 9 naar Abra Pampa rijden. Net
voor Abra Pampa neemt u dan de route 40 weer naar het zuiden, richting Tres Morros, waarna u via de
route 52 weer terugkeert in Purmamarca. Tijdens deze tocht rijdt u door een indrukwekkende hoogvlakte
landschap en bereikt u de zoutvlakte.
(overnachting: Hotel Manantial del Silencio – logies & ontbijt)

Dag 20: Purmamarca – San Pedro de Atacama (ca. 415 km / 5,5 uur rijden)
Vanuit Purmamarca rijdt u verder naar San Pedro, waarbij u de Chileens-Argentijnse grens passeert op
ruim 4800 meter hoogte. U reist door een uitgestrekt landschap met majestueuze vulkaantoppen en
kleine bergmeren, waar grote zwermen flamingo’s en groepen vicuña’s zich ophouden om zich te voeden.
Uw hotel is gelegen op 2 km afstand van het centrum San Pedro, aan de rand van ’s werelds droogste
woestijn. Het hotel biedt 60 ruime kamers, ieder voorzien van een eigen terras met uitzicht op de
Atacama woestijn en de Licancabur vulkaan.
(overnachting: Hotel Cumbres Atacama – logies & ontbijt)

Dag 21 en 22: San Pedro de Atacama
Er is genoeg te doen in deze unieke omgeving. Zo kunt u een bezoek brengen aan de Atacama
zoutvlakten, die miljoenen jaren geleden ontstonden toen enorme binnenzeeën opdroogden. Verder is het
Padre le Paige museum met een grote collectie mummies meer dan de moeite waard. Het is aan te raden
om in de ochtend een bezoek te brengen aan de indrukwekkende El Tatio geisers met maar liefst meer
dan 40 geisers en een groot aantal warmwaterbronnen en modderpoelen. Deze geisers zijn gelegen op
4200 meter boven zeeniveau. Vanwege de vele geisers barst er geen van hen hoog uit. De hoogste
eruptie die gadegeslagen werd, was rond de zes meter hoog. Met meer dan 40 actieve geisers is El Tatio
het derde grootste geiserveld in de wereld, na het Nationaal park Yellowstone in de Verenigde Staten en
de Vallei van de Geisers op het Russische schiereiland Kamtsjatka. Bij zonsopgang zijn deze
heetwaterbronnen op haar mooist. El Tatio betekent vrij vertaald de peetoom.
(overnachting: Hotel Cumbres Atacama – logies & ontbijt)

Dag 23: San Pedro de Atacama – Copiapo (ca. 830 km / 9,5 uur rijden)
Vandaag heeft u een lange rit op het programma staan en rijdt u verder naar Copiapo, een stadje waar
niet erg veel bezienswaardigheden zijn. Het is meer een verbindingsplaats tussen de Centrale Vallei en
het noorden.
(overnachting: Hotel Wara – logies & ontbijt)

Dag 24: Copiapo – Valle de Elqui (ca. 385 km / 5 uur rijden)
Na het ontbijt verlaat u Copiapo en vervolgt u uw weg naar de vruchtbare Valle de Elqui. De Valle de
Elqui en de Valle Hurtado produceren niet alleen druiven voor heerlijke Chileense wijn, maar volgens
wetenschappers kennelijk ook een soort onverklaarbare straling. De mythe gaat dat de Elqui vallei
mysterieuze krachten bezit. De regio staat tevens bekend om zijn heldere hemels en het is dan ook niet
verwonderlijk dat ´s werelds grootste sterrenkijker hier gevestigd is. Sommige astronomische
observatiecentra zijn open voor bezoekers.
(overnachting: Hotel Elqui Domos – logies & ontbijt)

Dag 25: Valle de Elqui
U heeft deze dag ter vrije besteding. Geniet van de omgeving!
(overnachting: Hotel Elqui Domos – logies & ontbijt)

Dag 26: Valle de Elqui – Santiago (ca. 510 km / 6 uur rijden)
Uw reis door Chili en Argentinië zit er bijna op en u keert vandaag terug naar Santiago. Geniet van deze
laatste route. Bij aankomst in het hotel levert u uw huurauto weer in.
(overnachting: Hotel Cumbres Lastarria – logies & ontbijt)

Dag 27: Santiago
U heeft deze dag nog ter vrije besteding. Rust uit in uw hotel of breng een bezoek aan de
bezienswaardigheden waar u de vorige keer geen tijd voor had.
(overnachting: Hotel Cumbres Lastarria – logies & ontbijt)

Dag 28: Santiago – Amsterdam
Vandaag wordt u opgehaald bij uw hotel en naar de luchthaven van Santiago gebracht, waar u aan boord
stapt van uw intercontinentale vlucht naar Amsterdam.
Dag 29: Amsterdam
U arriveert vandaag in Amsterdam.
Einde van uw Unieke reis!
Prijs: Ca. € 6.250,- 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 26 hotelovernachtingen, maaltijden zoals vermeld
 ALLE 24 dagen huurauto (Cat. G: Nissan X-trail of vergelijkbaar alternatief) incl. basisverzekering
 ALLE transfers en excursies zoals vermeld
 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, 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 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 

