15-daagse

Inspiratiereis
Argentinië & 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'.

Deze unieke reis neemt u mee naar een aantal bijzondere plekken van de betoverende landen Argentinië en Chili. U reist start in de
boeiende hoofdstad van Argentinië: Buenos Aires. Maak kennis met de kleurrijke wijken en ontdek tijdens een Graffiti en Street Art tour
wat de Porteños (inwoners van de stad) vandaag de dag bezig houdt. Uiteraard mag een Tango show bij een bezoek aan de Argentijnse
hoofdstad niet ontbreken. U vervolgt uw reis naar de prachtige omgeving van het Argentijnse Merendistrict. Geniet hier van besneeuwde
bergtoppen, diepblauwe meren, kristalheldere rivieren en uitgestrekte, dichte wouden tijdens uw verblijf in een bijzondere Estancia.
Afwisselend over land en water steekt u de grens over naar Chili. Geniet onderweg van de adembenemende uitzichten. Aan de Chileense
kant van het merendistrict gaat u het water op en reist u verder naar het bijzondere schiereiland Chiloé waar u verblijft in een eveneens
bijzondere accommodatie. U sluit uw reis af in de Chileense hoofdstad Santiago. Op de fiets ontdekt u de hoogtepunten van deze stad en
natuurlijk maakt u kennis met het product waar Chili zo bekend om staat: wijn.
Dag 1: Amsterdam – Buenos Aires
Uw bijzondere reis door Argentinië en Chili gaat vandaag van start. U stapt op uw intercontinentale vlucht naar Buenos Aires, de
hoofdstad van Argentinië. Hier arriveert u de volgende ochtend.

Dag 2: Buenos Aires
Vroeg in de ochtend landt het vliegtuig op de luchthaven van Buenos Aires. Een van onze lokale medewerkers staat u op te wachten en
neemt u mee naar uw hotel. Indien gewenst kan er voor u een early check-in worden geregeld. U verblijft in het hotel Legado Mítico in
de moderne wijk Palermo, in het centrum van de stad. Neem de tijd om even uit te rusten van de lange reis en maak in de middag alvast
een eerste kennismaking met de stad. Buenos Aires staat ook wel bekend als ‘het Parijs van het zuiden’. Dit vanwege de talloze winkels
en boetieks, de architectuur, het culturele leven, restaurants en zijn kosmopolitische bevolking. De stad is een van de meest Europese
van Zuid-Amerika en van het hele zuidelijk halfrond. Bezoek in de middag bijvoorbeeld de prachtige parken in de wijk Palermo, de
stijlvolle wijk Recoleta, waar u heerlijk kunt winkelen en waar ook het graf van Evita Peron gelegen is. Ook de karakteristieke wijk San
Telmo, de bakermat van de tango en uiteraard de volkswijk La Boca met haar kleurrijke huizen zijn zeker de moeite waard. In de avond
wordt u opgehaald bij uw hotel en meegenomen naar een karakteristiek theatergebouw. Onder het genot van een heerlijk diner wordt
u hier getrakteerd op uitvoeringen van de beste tangodansers bij de show van Esquina Carlos Gardel waar u een VIP plek heeft. Carlos
Gardel wordt beschouwd als de beste tangozanger van Argentinië en is in Buenos Aires een volksheld. Geniet van deze prachtige show.
(overnachting: Hotel Legado Mítico | logies & ontbijt)
Dag 3: Buenos Aires
Vandaag leert u de stad kennen aan de hand van een Graffiti en Street Art tour. Onder begeleiding van een deskundige Engelssprekende
gids maakt u nader kennis met een aantal bekende en minder bekende straten van Buenos Aires. Allereerst bezoekt u het MALBA
museum, het museum van Latijns Amerikaanse kunst. Dit museum heeft een blijvende expositie van 270 kunstwerken van moderne
en hedendaagse Latijns Amerikaanse kunstenaars, waaronder Frida Kahlo, Diego Rivera en Fernando Botero. Hierna wordt u
meegenomen door de straten van Palermo waar de graffiti kunstwerken vandaag de dag weer steeds meer bekendheid krijgen. In
Buenos Aires wordt graffiti schilderen gedoogd, waardoor de Porteños (inwoners van Buenos Aires) de mogelijkheid krijgen om hun
ideeën over politieke, sociale en sentimentele kwesties te uiten. Tijdens de tocht door de straten van Buenos Aires vertelt de gids u
meer over de culturele achtergronden van de graffiti kunstwerken en wat de kunstenaars hiermee willen vertellen. De verhalen geven
een perfect beeld van wat er vandaag de dag in Buenos Aires en de rest van Argentinië speelt.
(overnachting: Hotel Legado Mítico | logies & ontbijt)
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Dag 4: Buenos Aires – Bariloche – Peuma Hue
Na het ontbijt wordt u bij uw hotel opgehaald en naar de luchthaven gebracht. Hier stapt u aan boord van een binnenlandse vlucht
naar Bariloche, het hart van het Argentijnse Merendistrict. Besneeuwde bergtoppen, diepblauwe meren, kristalheldere rivieren en
uitgestrekte, dichte wouden; het zijn enkele ingrediënten die het Argentijnse Merengebied tot een geweldige bestemming maken.
Vanuit de luchthaven wordt u meegenomen naar Estancia Peuma Hue, op ongeveer 25 kilometer van de stad Bariloche. De Estancia is
gelegen in het nationale park Nahuel Huapi, het eerste en grootste nationale park van Argentinië. Peuma Hue ligt in een schitterende
omgeving, omringd door de bergen. Op het terrein is er plaats voor 28 gasten en bevinden zich naast de kamers ook een tempel en een
gemeenschappelijk gebouw waar u kunt genieten van heerlijke maaltijden. Verder vindt u er een biologische groentetuin met broeikas,
een boothuis, weilanden en stallen voor de paarden. Door het personeel dat op het terrein woont, heeft u als gast een heerlijk
persoonlijk verblijf.
(overnachting: Estancia Peuma Hue | Volpension)

Dag 5 en 6: Peuma Hue
Deze dagen zijn vrij gepland. Geniet van de natuur en de activiteiten aangeboden door uw lodge. Vanuit de lodge kunt u de omliggende
bergen te paard of te voet verkennen over een van de vele paden die uitkomen in de bergen. U volgt uw weg via watervallen en rivieren
het betoverende bos in. U kunt deelnemen aan verschillende wandel- en mountainbiketochten, kajakken, boottochten en paardrijden
in de omgeving. Tegen een meerprijs kunt u deelnemen aan activiteiten als yoga, massages, kookworkshops, vliegvissen en rafting.
Geniet van de rust van de prachtige omgeving waarin u zich bevindt.
(overnachting: Estancia Peuma Hue | Volpension)
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Dag 7: Peuma Hue – Bariloche – Puerto Varas
U staat op het punt om Argentinië te verlaten en de grens naar Chili over te steken. Deze ochtend wordt u opgehaald bij uw hotel en
naar de haven van Pañuelo gebracht. In internationaal gezelschap reist u afwisselend over land en rivieren aan boord van ferry’s richting
Chili. Vanuit Puerto Pañuelo vaart u via mooie meren en rivieren naar Puerto Blest. U stapt in een catamaran en vaart over het Nahuel
Hapi meer. Na een uur varen met het prachtige Andes landschap op de achtergrond stapt u in een bus en rijdt u verder langs de Frías
rivier richting Puerto Alegre. Vervolgens stapt u aan boord van het Ciudad de la Fé schip waarmee u over het Félix Frias meer vaart met
haar rustige en ongerepte wateren met prachtige turquoise kleuren. Onderweg heeft u een schitterend uitzicht op de Tronador berg.
Vanuit Puerto Frias gaat u de Argentijnse grens over door de weelderige vegetatie richting de Chileense grens bij Peulla. Geniet van de
mooie vegetatie het Andesgebergte. U bezoekt het nationale park Vicente Pérez Rosales, waarbij u de watervallen van Petrohue zult
bewonderen (entreegelden niet inbegrepen). 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. Het nationale park van Vicente Pérez Rosales staat bekend om haar
weelderige flora en uitbundige fauna. Vanaf Peulla gaat u het Todos los Santos meer op, waar u kunt genieten van een prachtig zicht
op de Puntiagudo bergen en de Osorno vulkaan. De trip eindigt in Puerto Varas, hier wordt u welkom geheten door een plaatselijk
medewerker die u naar uw hotel in Puerto Varas zal brengen. Puerto Varas is een klein stadje, prachtig gelegen aan de zuidkant van het
Llanquihue meer.
(overnachting: Cumbres Puerto Varas |logies & ontbijt)

Dag 8: Puerto Varas
Vandaag verkent u op een avontuurlijke manier het Chileense Merendistrict. U wordt bij uw hotel opgehaald en maakt een mooie rit
rond het Llanquihue-meer naar de stad Ensenada. Hier wordt u naar het hoogste deel van de Petrohue rivier vanwaar u naar beneden
gaat raften. Voordat u de afdaling maakt krijgt u een veiligheidsbriefing en oefent u de nodige rafting vaardigheden in een rustiger deel
van de rivier. Daarna gaat het avontuur beginnen; in ongeveer twee uur vaart u de rivier naar beneden. Geniet van de omgeving en het
avontuur tijdens de verschillende stroomversnellingen. Na deze avontuurlijke afdaling heeft u de mogelijkheid om u om te kleden en
te genieten van een lekker drankje en wat hapjes. Hierna wordt u terug naar uw hotel gebracht.
(overnachting: Cumbres Puerto Varas |logies & ontbijt)
Dag 9: Puerto Varas – Chiloé
Vanuit uw hotel wordt u naar Pargua gebracht, waar u de ferry zal nemen. Met de ferry steekt u het Chacao kanaal over en reist u naar
het eiland Chiloé. Onderweg ziet u misschien wel zeeleeuwen en dolfijnen die u begeleiden naar Chiloé. Dit eiland heeft een heel eigen
cultuur, en de eilandbewoners hebben daarom lange tijd geen deel uit willen maken van Chili. De plaatsen Ancud en Castro hebben
een karakteristiek uiterlijk door de typische houten huizen en kerken. U verblijft in het Tierra Chiloé hotel aan de oevers van het
schiereiland. Het design van het hotel is compleet in harmonie met haar adembenemende omgeving. Het kleinschalige hotel heeft 24
kamers verdeeld over twee verdiepingen. De kamertypes zijn verdeeld in suites en superior kamers. Vanuit uw hotelkamer heeft u een
mooi uitzicht op de binnenzee tussen het schiereiland en de naburige eilanden.
(overnachting: Hotel Tierra Chiloé | volpension)
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Dag 10 en 11: Chiloé
Deze dagen kunt u het schiereiland Chiloé ontdekken door de verschillende excursies di door het hotel worden aangeboden. Dagelijks
kunt u zelf kiezen uit twee halve dag excursies of een hele dag excursie. U wordt begeleid door professionele gidsen met veel kennis
over het gebied. Daarnaast kunt u er ook zelf op uit trekken met de fiets of een mooie wandeling maken. En na een actieve dag kunt u
heerlijk ontspannen in de Uma Spa van het hotel. U vindt hier een jacuzzi, een sauna, een Turks stoombad en een massage ruimte.
Neem plaats op de ligstoelen en geniet van het uitzicht op het moerasland van Pullao. Voldoende mogelijkheden voor een onvergetelijk
en heerlijk verblijf.
(overnachting: Hotel Tierra Chiloé | volpension)

Dag 12: Chiloé – Santiago
In de ochtend wordt u bij uw hotel opgehaald en naar de luchthaven gebracht. U stap op een binnenlandse vlucht naar Santiago, de
hoofdstad van Chili. Hier aangekomen neemt een lokale medewerker u mee naar uw hotel. U verblijft in het hotel Cumbres in de hippe
wijk Lastarria. Het hotel heeft een dakterras vanwaar u een prachtig uitzicht heeft op de stad. Tevens kunt u vanuit uw hotel hetcentrum
van de stad goed 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 Rio Mapocho die van oost naar west slingert en de stad door tweeën
splitst. 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 of breng een
bezoek aan de hoogste toren van Santiago; Gran Torre de Santiago.
Aan het eind van de middag neemt uw gids u mee naar het wijnrestaurant La Vinocracia waar u meer leert over het product waar Chili
zo bekend om staat: Wijn. Eveneens wordt hier en heerlijk diner met natuurlijk bij ieder gerecht een passende wijn voor u geserveerd.
In het restaurant hebben ze meer dan 1000 verschillende soorten wijn waar de sommelier u met plezier alles over vertelt. Na afloop
van het diner wordt u weer teruggebracht naar uw hotel.
(overnachting: Hotel Cumbres Lastarria | logies & ontbijt)
Dag 13: Santiago
Vandaag staat er een fietstocht door Santiago op het programma. Vanuit uw hotel loopt u op eigen gelegenheid naar het startpunt van
uw fietstocht. Vanuit hier wordt u door een enthousiaste gids meegenomen door Santiago. U fietst langs de parken van de stad, waarbij
de gids u bijpraat over de Chileense cultuur, onderwijs en migratie. U gaat verder naar het stadscentrum om te discussiëren over de
coup van generaal Pinochet en de daarop volgende Chileense dictatuur. Zo maakt u kennis met de geschiedenis van Santiago. U fietst
door de wijken Bellas Artes, het Balmaceda park, Providencia, Condell, Bustamante park, Plaza Italia, Plaza Baquedano, Lastarria,
Gabriela Mistral museum, Plaza de la Constitucion, Presidentieel paleis La Moneda en Forestal park. Na afloop fietst u terug naar het
startpunt van uw fietstocht, vanwaar u terug naar uw hotel kunt lopen. Geniet van de laatste avond. In de wijk Lastarria, waar u verblijft,
vindt u tal van leuke restaurantjes en barretjes om Uw Unieke Reis af te sluiten.
(overnachting: Hotel Cumbres Lastarria | logies & ontbijt)
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Dag 14: Santiago – Amsterdam
Na het ontbijt staat een lokale medewerker voor u klaar om u naar de luchthaven te brengen. Hier stapt u aan boord van uw
intercontinentale vlucht naar Amsterdam. Waar u de volgende ochtend landt.
Dag 15: Amsterdam
Vandaag landt u in de ochtend op Schiphol.

Prijs: Ca. € 7.275,- 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:
• binnenlandse vluchten, economy class
• 6 hotelovernachtingen, maaltijden zoals vermeld
• 3 overnachtingen in Estancia Peuma Hue op basis van volpension en alle excursies onder begeleiding van professionele
gidsen
• 3 overnachtingen in Hotel Tierra Chiloé op basis van volpension en alle excursies onder begeleiding van professionele gidsen
• 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.
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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.

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.
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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!

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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