Chili

Alleen al qua natuur is Chili fascinerend. Deze strook van nauwelijks 180 km breed maar 4.300 km lang
herbergt verscheidene geografische en klimatologische verrassingen, met in elke regio kenmerkende
flora en fauna. Vanaf de kust zie je in de verte de top van de Andes, waar de eeuwige sneeuw schittert
als een vuurtoren over een oneindig blauwe oceaan. Reis vanaf het meest noordelijke punt tot het
Antarctische zuiden, en je doorkruist afwisselend woestijnachtige landschappen, weelderig groene
weilanden en dicht begroeide bloemrijke bossen, om te eindigen in de schijnbare verlatenheid van
een polair landschap, bedekt met eeuwige sneeuw. In tegenstelling tot veel andere Zuid-Amerikaanse
landen, vind je in Chili nauwelijks relikwieën van oude precolumbiaanse beschavingen. De enige stille
getuigen van een rijk indiaans verleden zijn de Machupes. Toch woelt en bruist het in Chili, want door
de samensmelting van indiaanse, Creoolse en Europese levenswijzen ontstond er een heel rijke
beschaving waarin levendige gastvrijheid hoogtij viert. Voel je meer dan welkom...!

 ± 757.000 km2
(25 x België)

 ± 18.000.000

 Chileense Peso
(1 EUR = 754,00 Pesos)

 Spaans
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Land van uitersten…

Tourist in the
Valley of the
Moon,
Atacama Desert.

 Internationaal paspoort

 Geen

Tips & trics
• Ideaal reisseizoen: bijna heel het jaar. Zie ook kort onder klimaat, of
uitgebreider op de website.
• Diensten: je kan zowel reizen in groep, als met een private gids, of in alle
vrijheid zonder geleide bezoeken.
Een huurwagen is mogelijk, maar duur. De kosten zijn afhankelijk van het
parcours. Reken op hoge kosten als de wagen elders wordt afgezet. Onder
andere hierdoor raden we dit alleen bewust aan in sommige streken.
• Hotels: vanaf ca. 100 euro per kamer per nacht tot meer dan 1.000 euro per
kamer per nacht. Chili kent veel hotels die met een soort all-inclusive werken,
waarbij transfers, excursies, eten en drank inbegrepen zijn. De basisprijs ligt
dan uiteraard hoger, maar er zijn nauwelijks nog uitgaven ter plaatse.
• Ideale reiziger: hoewel Chili geen goedkope bestemming is, kan in dit land
zowat iedereen zijn hart ophalen. Het leent zich voor individuele reizigers en
families (ook met jongere kinderen), maar ook avonturiers en vips.
• Hotels, foto’s, het weer of de plaatselijke tijd bekijken? Of krijg je graag een
idee van programma’s, minitrips en prijzen? Ga naar www.cosmic.travel
Op de volgende pagina’s vind je alvast voorbeeldreizen ter inspiratie.

Klimaat
Het klimaat in Chili verandert sterk van noord tot zuid.
• Het noorden is van april tot en met november droog en warm, met in het achterland flinke temperatuurschommelingen tussen dag en nacht
(afhankelijk van de hoogte). Zware regenval is mogelijk in januari - februari.
• In de Centrale Vallei (Santiago - Valparaiso) geldt mediterraan weer, met voldoende neerslag en gemiddelde temperaturen van 28 °C in
januari - februari, tot 10 °C in juli - augustus. Regenval is er vooral in juni en juli. Je kan hier het hele jaar door reizen. Voor skivakanties is de
periode juni - september het best.
• Naarmate je meer zuidwaarts gaat, wordt het klimaat regen- en onweerachtiger (zelfs tijdens hun zomer = onze winter). Ideaal reisseizoen:
- Carretera Austral: oktober - mei.
- Puerto Varas: heel het jaar, vooral aangenaam van oktober tot en met april.
- Patagonië is koud en regenachtig. Het uiterste zuiden is alleen toegankelijk van oktober tot en met april.
• Isla de Pascua: heel het jaar. De wind en oceaanstromingen beïnvloeden het subtropische klimaat van de Paaseilanden. Af en toe een bui, maar
ook hevige regenval, is elk moment van het jaar mogelijk.

Streken
Centraal Chili (of Centrale Vallei) met hoofdstad Santiago biedt een grote
variatie: wijngaarden zoals Maipo, Colchagua, Cachapoal, Curico en
Maule, pittoreske havenstadjes (bv. Valparaiso) en het vakantieoord Vina
del Mar, ook wel genoemd ‘Ciudad Jardin’.
In het noorden ligt het bekende San Pedro de Atacama, een schilderachtig
stadje op 2.500 m boven de zeespiegel en de ideale uitvalbasis
om het Altiplano te verkennen, klassiek of iets avontuurlijker. Woestijnen maanlandschappen wisselen zich af met geisers, zoutvlaktes, de
indiaanse Atacama-cultuur… Of trek juist helemaal naar de Boliviaanse
grens in het noorden, naar het minder bekende Lauca National Park.
Met vertrekpunt Arica bereik je deze, maar ook bv. Chungara,
gedomineerd door de Parinacota-vulkaan (6.300 m), een uniek
spektakel van rijke fauna met lama’s, vicuna’s, condors en berghazen...

 30 USD internat. vlucht
6 USD binnenl. vlucht

 23 kg

 4-6 USD in groep
10-15 USD in privaat

In het meer bekende zuiden domineert het Torres del Paine National Park
(bereikbaar vanuit Punta Arenas en Puerto Natales). Dit park is met zijn
diversiteit aan landschappen, steppen, wouden, watervallen, gletsjers en
rijkdom aan fauna en flora zonder twijfel één van de mooiste in Chili. Iets
meer noordwaarts en aan de rand van het zalmmeer Llanquihue, ligt het
stadje Puerto Varas. De vulkanen Osorno en Calbuco geven Chili weer een
heel ander gezicht.
Als laatste is daar het bekende maar nog altijd mysterieuze Paaseiland,
ofwel Isla de Pascua. Een oude onbekende beschaving liet hier gigantische
beelden achter, waarvan de betekenis tot op de dag van vandaag een
mysterie blijft. Deze eilanden liggen wel 3.700 km van de Chileense kust,
wat verder is dan pakweg van Brussel naar Cairo in Egypte!
Naast deze klassiekers heeft Chili nog meer te bieden. In onze ogen hoort
de Carretera Austral hier zeker bij...
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Torres del Paine National Park.

4.707 km
11 nachten
Dag 1 > Onthaal aan de luchthaven van Santiago en transfer naar het
hotel. Halve dag bezoek aan het historische en moderne Santiago.
Bezoek aan o.a. het presidentieel paleis, la Moneda, la Plaza de Armas,
de kathedraal, het Palacio de la Real Audiencia … Overnachting.

Dag 6 > Volle dag bezoek aan Puella en de Petrohue-watervallen. Rit langs
het Llanquihue-meer en het stadje Ensenada tot aan het Vicente Perez
Rosales National Park. Van over het Todos Los Santos-meer voert een
catamaran je tot aan Puella, met onderweg zicht op de vulkanen.
Wandeling door het Valdivian-regenwoud tot de Cascada de la Novia.
In de late namiddag: terugkeer per catamaran tot Petrohue en transfer
naar Puerto Varas.

Dag 2 > Transfer naar de luchthaven van Santiago. Onthaal aan de
luchthaven van Calama en transfer naar San Pedro de Atacama. In de
namiddag: excursie naar de Maanvallei, een wonderlijk fenomeen in de
Atacama woestijn. 3 overnachtingen.

Dag 7 > Excursie naar de eilandengroep Chiloe, met in de zomer transfer
per ferry en bezoek aan de pinguïnkolonie Punihuil. Of in de winter de
historische en culturele trekpleisters zoals Castro en Dalcahue.

Dag 3 > Volle dag bezoek aan de Altiplanico-lagunes en één van de
grootste zoutmeren ter wereld: de Salar de Atacama. (lunch)

Dag 8 > Transfer naar de luchthaven van Puerto Montt. Onthaal aan de
luchthaven van Punta Arenas en transfer per bus naar Puerto Natales.
3 overnachtingen.

Dag 4 > Vroeg vertrek naar de warmwaterbronnen van El Tatio, op 4.200 m
boven de zeespiegel, met tijd om te genieten van de natuurlijke baden.
Dan een bezoek aan het dorp Machuca, vroegere rustplaats voor de
lama-caravanen die over de Inca Highway reisden. Vrije namiddag.
Dag 5 > Transfer naar de luchthaven van Calama. Onthaal aan de
luchthaven van Puerto Montt en transfer naar Puerto Varas aan het
Llanquihue meer, met zicht op de Osorno- en Calbuco-vulkanen. In de
namiddag: vrije tijd om de stad te verkennen, met onder andere de door
Duitse jezuïeten gebouwde kerk. 3 overnachtingen.

Dag 9 > Volle dag cruise naar de Balmaceda & Onelli-gletsjers.
Dag 10 > Vertrek van Puerto Natales en volle dag bezoek aan het Torres
del Paine National Park. Bezoek aan natuurmonument Cueva del Milodon,
en aan Torres del Paine, een biosfeerreservaat van de UNESCO met
weelderige fauna en flora.
Dag 11 > Transfer naar de luchthaven van Punta Arenas. Onthaal aan de
luchthaven van Santiago en transfer naar het hotel. Overnachting.
Dag 12 > Transfer naar de luchthaven van Santiago.

Travesia del Altiplano
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12 nachten
Dag 1 > Santiago
Dag 2 > Santiago/Arica
Dag 3 > Arica - Putre: traject met onderweg mogelijke bezoeken aan
het vogelopvangcentrum van de Lluta Delta, het dorp Poconchile, de
Quebrada de Cardones-canyon en het dorp Socorama.
Dag 4 > Putre: bezoek aan het Lauca National Park en Parinacota.
Onderweg kan je de Cotacotani-lagune, het Chungara-meer en/of de
warmwaterbronnen van Jurasi bezoeken.
Dag 5 > Putre: de tweelingvulkaan Payachata, de indrukwekkende
Allane canyon …
Dag 6 > Putre - zoutmeer Surire - Las Vicunas Nationaal Reservaat Colchane
Dag 7 > Colchane - Pica met diverse stops: Cariquama (oud Aymara
ceremonieel centrum), Chusmiza (petrogliefen), Quebrada de
Tarapaca, Cerro Unita (de geoglief el Gigante de Atacama) en la
Pampa de Tamarugal.
Dag 8 > Pica - Iquique met diverse stops: Pintados-geogliefen, de
verlaten mijnkantoren van Humberstone en Santa Laura
Dag 9 > Iquique - San Pedro de Atacama
Dag 10-11 > San Pedro de Atacama
Dag 12 > San Pedro de Atacama - Calama/Santiago
Dag 13 > Santiago

Carretera Austral
14 nachten (oktober - mei)
Dag 1 > Santiago
Dag 2 > Santiago/Puerto Montt - Puerto Varas
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Dag 4 > Puerto Varas - Leptepu - Caleta la Arena - Caleta Pueleche Hornopiren - Fjordo Largo - Caleta Gonzalo
Dag 6 > Caleta Gonzalo - Futaleufu (El Barranco)
Dag 8 > Futaleufu - El Pangue: Quelat National Park. Met zijn 1.540 km²
omvat dit park wilde rivieren, dichtbeboste wouden met
voornamelijk coigüe, tepa, tepú en nalcas en een hangende gletsjer.
Dag 10 > El Pangue - Coyhaique
Dag 11 > Coyhaique - Lake General Carrera (Puerto Tranquilo):
Marmol-kathedralen, Exploradores-gletsjer …
Dag 13 > Lake General Carrera - Puerto Bertrand
Dag 15 > Puerto Bertrand - Balmaceda/Santiago

Road trip along
Chile’s carretera austral.

© ImageSelect

Chili

68

Pasturing alpacas in front of Chungara lake and
Parinacota Volcano, Tarapaca Region.

Meer programma’s of een waaier aan minitrips die je aan deze programma’s kan toevoegen, vind je op onze website.
Of stel zelf een rondreis samen.
• Santiago en wijde omgeving
Een klassiek bezoek aan de stad kan je gemakkelijk uitbreiden tot
4 of meer nachten. Er is zoveel te beleven: Santiago te voet of per
fiets, verken de kleurrijke markten of gastronomische tradities en
wijnen.
Ook de omgeving biedt variatie: het Cerro La Campana National
Park, de Maipo en Colchagua Vallei.
Voor langduriger en/of uitgebreidere verkenning is een
huurwagen ideaal. Bijvoorbeeld om de Colchagua Vallei
(Santa Cruz) en Valparaiso te bezoeken.
• San Pedro de Atacama
Ook hier kan je zowel in groep als met private gids reizen, of in
alle vrijheid zonder bezoeken. Gezien de streek en veel offroad
bezienswaardigheden, raden wij hier een huurwagen minder aan.
Wel biedt deze streek een aantal lodges die werken met een

all-inclusive concept. Daarbij zijn niet alleen maaltijden en
dranken inbegrepen, maar ook veelal een excursie-menu waaruit
je dagelijks kan kiezen. Deze lodges zijn duurder, maar gezien hun
aanbod zeker het overwegen waard.
Een verlenging naar Bolivië (Eduardo Avaroa Reserve en Uyuni) is
ook mogelijk (zie Bolivië).
• Altiplano (Arica, Putre en Lauca National Park)
• Puerto Varas
Weet dat ook een verblijf op de eilandengroep Chiloe mogelijk is.
• Chileens Patagonië met als toppers:
- Torres del Paine
- W-trekking Torres del Paine
- of cruise doorheen Patagonië van Chili (Punta Arenas)
naar Argentinië (Ushuaia)

• De Paaseilanden (Isla de Pascua)
Dag 1 > Onthaal aan de luchthaven van het Paaseiland en transfer naar het hotel. Overnachting.
Dag 2 > Tour rond het Paaseiland: een rit met gids langs de zuidoostkust met zicht op de
Poike-eilandengroep. Bezoek aan de Rano Kau-vulkaan, waar de Moais-beelden werden
gemaakt. Geniet van het prachtige uitzicht over de Tongariki Ahu met de 15 gerestaureerde Moais.
Vervolgens een stop aan het Ovahe- en het Anakena-strand. Overnachting. (lunchbox)
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Dag 3 > Maak kennis met de ‘birdman’-cultuur in Orongo, een prachtig natuuroord met zicht op de
Motu-eilandjes. Daarna naar Ahu Akivi, met de 7 beroemde Moais, en de ceremoniële plek Tahai.
Bezoek aan de lavagrot Ana Te Pahu en verder tot de krater van Puna Pau. Overnachting.
Dag 4 > Transfer naar de luchthaven van het Paaseiland.
Deze minitrip kan met 2 nachten verlengd worden:
- De halve dag bezoek op dag 3 aan Orongo wordt vervangen door een volle dag trekking naar Orongo.
Transfer naar de ceremoniële plaats van Tahai, vandaar een voettocht over de Rano Kau-vulkaan, door
moerassen en bosjes, met prachtig uitzicht over de Stille Oceaan. Wandeling tot het dorp Orongo, met
spectaculaire petrogliefen. Transfer naar de beschilderde grotten van Ahu Vinapu en Ana Kai Tangata.
- De halve dag bezoek op dag 3 aan Ahu Akivi wordt vervangen door 2 halve dagexcursies:
een excursie te paard (± 3,5 uur). Paardrijtocht langs de noordwestkust via het ceremoniële dorp
Tahai. Onderweg bezoek aan enkele interessante grotten.
- Trekking naar de top van de jongste vulkaan van het Paaseiland Maunga Terevaka, en door een
eucalyptuswoud naar de oude schaapshoeve Vaitea.
- Halve dag bootexcursie naar de eilanden Motu Iti, Motu Nui en Motu Kao Kao (± 3 uur).
• En zelfs dan heeft Chili nog meer te bieden. Denk daarbij bv. aan La Serena, Pucon en zo veel meer!
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Scan mij voor meer info:
Chili

Easter Island, Native by Moai Statue.

