Inspiratiereis
Chili & Argentinië
De Carretera Austral

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

15 dagen
Wat een prachtige reist gaat u tegemoet. Uw reis start in de Chileense hoofdstad Santiago. Vanaf hier
vliegt u naar Puerto Montt, waar u een prachtige route zult rijden over de befaamde Carretera Austral.
Dichte wouden worden afgewisseld met helderblauwe gletsjermeren. Als u de Carretera Austral rijdt,
voelt u zich nietig, de natuur is overweldigend en daar mag u deel van uitmaken. Wat een voorrecht, wat
zult u genieten! De Panamamericana 5 is de snelweg die vanuit Canada helemaal naar het zuiden van
Chili loopt. Bij Puerto Montt, de hoofdstad van het Merendistrict, eindigt deze weg. Tijdens het regime
van Pinochet is er een poging gedaan om een weg verder naar het zuiden, door het noordelijk deel van
Patagonië, aan te leggen. Het resultaat is de Chileense Ruta 7, oftewel de Carretera Austral, een voor het
grootste deel onverharde verbindingsweg door één van de meest ruige en ongerepte natuurgebieden van
Chili.
Dag 1: Amsterdam – Santiago
U vliegt vandaag met uw intercontinentale vlucht naar de Chileense hoofdstad Santiago. U zult de
volgende dag aankomen.
Dag 2: Santiago
U arriveert vandaag in Santiago. Bij aankomst op de luchthaven wordt u door een van onze plaatselijke
medewerkers welkom geheten en naar uw hotel gebracht. De rest van de dag is vrij gepland, u kunt
even bijkomen van uw vlucht en/of kennis maken met Santiago.
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 3: Santiago – Puerto Montt – Puerto Varas
Na het ontbijt wordt u naar de luchthaven van Santiago gebracht vanwaar u een binnenlandse vlucht
neemt naar Puerto Montt. Eenmaal hier aangekomen kunt u uw huurauto ophalen en rijdt u 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: Cabañas del Lago – logies & ontbijt)
Dag 4: 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: Cabañas del Lago – logies & ontbijt)

Dag 5: Puerto Varas – Caleta Gonzalo (ca. 310 km / 9 uur rijden)
Na het ontbijt vervolgt u uw weg naar Caleta Gonzalo. U volgt de route langs het Llanquihue meer en
volgt de Carretera Austral. Wanneer u aankomt bij het plaatsje Hornopirén, gaat u aan boord van de
eerste ferry, langs het Cholco kanaal en het bijzondere Comau fjord. Deze oversteek duurt ongeveer 4
uur, maar u wordt beloond met prachtige uitzichten van de omgeving. Aan land rijdt u verder en gaat u
vervolgens aan boord van de laatste ferry, die u naar Caleta Gonzalo zal brengen. U overnacht in hotel
Cabañas Caleta Gonzalo. Dit is een kleinschalige accommodatie op een prachtige locatie aan het Reñihué
fjord in het natuurpark Pumalín. Via een hangende loopbrug, bereikt u een kleine biologische boerderij
waar ook groenten verbouwd worden. Vanzelfsprekend worden deze producten gebruikt in de keuken van
het restaurant.
(overnachting: Cabañas Caleta Gonzalo – logies & ontbijt)

Dag 6: Caletata Gonzalo – Puyuhuapi
Vandaag rijdt u verder over de Carretera Austral richting het zuiden naar Puyuhuapi, gelegen aan de
waterrand van het San Rafael meer in een niemandsland van woud, meren en gletsjers. Geniet van deze
prachtige omgeving! U verblijft aan de rand van een kristalhelder fjord terwijl u wordt omgeven door een
vrijwel ongerept gematigd regenwoud, één van de weinige ter wereld.
(overnachting: Cabañas el Pangue – logies & ontbijt)
Dag 7: Puyuhuapi – Coyhaique
Over de Carretera Austral rijdt u naar Coyhaique, de hoofdstad van de gelijknamige provincie. Het
eerste gedeelte van de route voert door het dichte woud van het nationale park Quelat. Nadat u dit
gebied verlaten heeft, wordt het landschap wat weidser en even voor Coyhaique rijdt u door een
prachtige vallei. Coyhaique (wat ‘kamp tussen de rivieren’ betekent) wordt omringd door één van de
mooiste landschappen in Patagonië, een weidse vallei, waarin de rivieren Simpson en Coyhaique hun weg
vinden terwijl imposante met sneeuw bedekte bergen op dit tafereel neerkijken. De stad zelf fungeert als
regionaal winkelcentrum en heeft onder andere een museum.
(overnachting: Hotel Belisario Jara – logies & ontbijt)

Dag 8: Coyhaique – Puerto Guadal (ca. 260 km / 8 uur rijden)
Vandaag rijdt u verder van Coyhaique naar Puerto Guadal. Zonder een stop te maken zou u deze route in
zo’n 6 uur kunnen afleggen maar u komt onderweg zoveel moois tegen dat het haast onmogelijk is om
aan één stuk door te rijden. Het eerste gedeelte van de route is geasfalteerd en leidt door het nationale
park Lo Castillo. Dan rijdt u ongeveer in 4,5 uur naar Puerto Tranquillo. Langs de hoofdweg ziet u nog
duidelijke sporen van de vulkaanuitbarsting van de Hudson in 1991. Wanneer u arriveert in Puerto
Tranquillo, kunt u een boottocht maken op Lago Carrera naar de Marble Caves. Dit is een rotsformatie
van marmer omringd door het turquoise water van het meer. Hierna rijdt u dan verder naar uw lodge, op
de oevers van Lake General Carrera.
(overnachting: El Mirador de Guadal – logies & ontbijt)

Dag 9: Puerto Guadal
U kunt vandaag erop uit trekken en de prachtige omgeving verkennen. In de omgeving zijn ongerepte
wouden te vinden met unieke boomsoorten zoals Coigues, Nirres en Lengas. Het landschap is werkelijk
spectaculair met een prachtig uitzichten op het General Carrera meer, het Bertrand meer en het
adembenemende noordelijke ijsveld.
Het General Carrera meer is het diepste meer van Zuid-Amerika en is zeer rijk aan forellen en zalmen.
Het meer ligt op de grens met Argentinië en kent een Argentijns en Chileens deel. Door de Argentijnen
wordt het meer ‘Buenos Aires’ genoemd. Het meer is van glaciale oorsprong en is omgeven door het
Andes-Gebergte. Het weer in het landschap aan de oevers van het Chileense deel van het meer is over
het algemeen koud en vochtig de gemiddelde temperatuur ligt rond de 9°C. U zult een heel goed beeld
krijgen van de directe omgeving, een gebied met geweldige uitzichtpunten over het meer en bij zonnige
dagen kunt u zelfs het noordelijke ijsveld zien liggen. U kunt vandaag erop uit trekken en de prachtige
omgeving verkennen. In de omgeving zijn ongerepte wouden te vinden met unieke boomsoorten zoals
Coigues, Nirres en Lengas.
(overnachting: El Mirador de Guadal – logies & ontbijt)

Dag 10: Puerto Guadal – Esquel
Het eerste deel van uw route vandaag tot aan de Argentijnse grens is vandaag opnieuw adembenemend.
De route loopt langs de zuidkant van het General Carrera meer, waarbij u bij iedere bocht opnieuw wordt
ge trakteerd op een fantastisch uitzicht. Na de grens wordt het landschap vlakker en droger. Via het
stadje Rio Mayo volgt u de weg naar het noorden en uiteindelijk zult u Esquel bereiken.
(overnachting: Las Bayas Hotel – logies & ontbijt)
Dag 11: Esquel – Bariloche
U rijdt vandaag verder naar het Argentijnse merengebied. Besneeuwde bergtoppen, diepblauwe meren,
kristalheldere rivieren en uitgestrekte, dichte wouden. Het zijn enkele ingrediënten die het Argentijnse
Merengebied tot een geweldige bestemming maken. Naast het sprookjesachtige Nahuel Huapi meer, zijn
er in deze omgeving nog talloze plekken te vinden van een ongekende idyllische schoonheid.
(overnachting: Design Suites Hotel – logies & ontbijt)

Dag 12: Bariloche
Vrije dag gepland. Bariloche, dat voluit San Carlos de Bariloche heet, is de hoofdstad van het
merendistrict. Er is in deze omgeving meer dan genoeg te ondernemen. Kajak bijvoorbeeld ontspannend
over een van de stille bergmeren of maak een boottocht naar een van de eilanden voor mooie
wandelingen. Voor de actievelingen zijn er ook mogelijkheden om te paardrijden of mountainbiken langs
het Nahuel Huapi meer. Rust vindt u vooral buiten Bariloche maar wanneer u er toch voor kiest Bariloche
te bezoeken, zijn het hoog aangeschreven Patagonia museum of een van de vele kaas-, vlees- of
chocoladefondue restaurantjes een optie.
(overnachting: Design Suites Hotel – logies & ontbijt)

Dag 13: Bariloche – Puerto Montt (ca. 320 km / 5 uur rijden) – Santiago
U rijdt vandaag naar Puerto Montt, waar u uw huurauto inlevert. Vervolgens neemt u een binnenlandse
vlucht naar Santiago. Eenmaal hier aangekomen wordt u door een van onze plaatselijke medewerkers
naar uw hotel gebracht.
(overnachting: Hotel Cumbres Lastarria – logies & ontbijt)
Dag 14: Santiago – Amsterdam
Uw unieke reis komt vandaag teneinde. U wordt naar de luchthaven van Santiago gebracht vanwaar u
aan boord stapt van uw intercontinentale vlucht naar Amsterdam.
Dag 15: Amsterdam
U arriveert vandaag in Amsterdam.
Einde van uw Unieke Reis!

Prijs: Ca. € 4.350,- 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 12 hotelovernachtingen, maaltijden zoals vermeld
 ALLE 10 dagen huurauto (Cat. G: Nissan X-Trail of vergelijkbaar alternatief) incl.
basisverzekering vanuit Puerto Montt
 ALLE transfers en excursies zoals vermeld
 24-uurs back-up van onze kantoren ter plaatse
Niet inbegrepen:
 aanvullende vertrekbelasting
 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 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 

