Holidays
Reisaanbieding
19-daagse reis
Chili en Argentinië
vanaf € 7.137 p.p.
Ontdek Chili in combinatie
met de vrijheid van het rijden
met een huurauto, op een
van de mooiste autoroutes
ter wereld, met als voortreffelijke afsluiter een bezoek aan
de Atacama-woestijn in het
noorden van Chili.

Hoogtepunten
>H
 et Chileense Merendistrict.

Onderweg verblijft
u in luxe accommodaties.

>D
 e vrijheid van het reizen
met een huurauto.
>E
 nkele van de mooiste auto
routes ter wereld: de Carretera

Verbluffende
en veelzijdige natuur

Via het General Carrera-meer
vervolgt u uw reis naar het veel
zijdige Argentinië. Hier bezoekt
u het adembenemend mooie
nationaal park Los Glaciares met
de majestueuze Perito Morenogletsjer. U keert terug naar Chili
en bezoekt het nationaal park
Torres del Paine. Dit granieten
massief met het mooie omringende landschap staat vanwege
zijn unieke flora en fauna op de
Werelderfgoedlijst van Unesco.

De vele gezichten van Chili,
een land van uitersten
De natuur van Chili is veelzijdig:
van dichte wouden tot vulkaantoppen
met sneeuw.

Rijden door nationaal park
Torres del Paine.

Chili, het land dat zelfs de meest verwende reiziger zal
verrassen, strekt zich uit als een strook van 4.000 kilo
meter van noord naar zuid over het zuidelijk halfrond.
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> Nationaal Park Torres del Paine.
>U
 niek verblijf in de Atacamawoestijn.
>S
 antiago, de bruisende hoofdstad van Chili.

Reissom
Bovengenoemde rondreis is
te boeken vanaf € 7.137 p.p.
(bij 2 personen) exclusief de
intercontinentale vluchten
met KLM: Amsterdam–Santiago
en Santiago–Amsterdam.
Meer lezen over deze reis?
Kijk op www.sapapanatravel.nl/
klm-Chili-reis. Desgewenst is
deze reis nog nader op uw
wensen aan te passen.

Droomlocatie in de
droogste woestijn op aarde

Eigenlijk is het onmogelijk om
Chili in één reis te ontdekken:
daarom tijdens deze reis een
aantal, speciaal voor u geselec
teerde, heel bijzondere en zeer
uiteenlopende gebieden. Tijdens
deze reis combineren we voor u
het autorijden, onze favoriete

Austral en Ruta 40.
>P
 erito Moreno-gletsjer.

manier van reizen, met de
nodige luxe en comfort.
De mooiste autoroute
ter wereld

Uw reis start in het Merendistrict
van Chili. Hier rijdt u met een
huurauto over de Carretera

Veel van de wegen zijn onverhard.

Austral, zonder twijfel een van
de mooiste autoroutes ter
wereld. De route neemt u mee
door een ruig en bergachtig
landschap met dichte wouden,
met eeuwige sneeuw bedekte
vulkaantoppen en brengt u langs
de oevers van uitgestrekte fjor

den en snelstromende rivieren.
Het unieke is dat ongeveer
60 procent van de Carretera
Austral onverhard is. Overdag
reist u door zeer afgelegen streken
en in de avond verblijft u in uit
stekende en comfortabele accommodaties die op de route liggen.

Nadat u de auto heeft ingeleverd
in Punta Arenas vliegt u naar
de Atacama-woestijn, de droog
ste plek op aarde, in het noorden
van Chili. U verblijft hier in
het bijzondere Alto Atacama
Hotel. Deze prachtige accom
modatie, waar u volledig in
de watten wordt gelegd, ligt op
een droomlocatie, even buiten
het dorpje San Pedro. U verblijft
hier op basis van volpension,
waarbij u elke dag zonder
meerkosten kunt kiezen uit
een keur van goedgeorganiseerde excursies onder begeleiding
van kundige en zeer gepassio
neerde gidsen.

Over Sapa Pana
Travel
De medewerkers van Sapa
Pana Travel zijn uitgesproken
Latijns-Amerika kenners.
Sinds 2003 organiseren wij
individuele maatwerkreizen,
premiumgroepsrondreizen en
exclusieve autoreizen. Wij
stellen onze specialistische
kennis en het door ons opgezette, professionele netwerk
ter beschikking om échte
reisliefhebbers de beste, meest
fascinerende en unieke reis
ervaring te bieden.

Meer informatie
Sapa Pana Travel
Capucijnenpoort 6
5211 EC ’s-Hertogenbosch
Tel: (073) 610 62 04
info@sapapanatravel.nl
www.sapapanatravel.nl

Meer informatie? Kruis op de ant
woordkaart hokje 10 aan of mail
‘reisaanbieding 10’ plus uw gegevens
naar holidays@zadkinemedia.nl.
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