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Dag 1 – woensdag 11 maart vlucht Amsterdam – Santiago de Chile 

 

Dag 2 – donderdag 12 maart Santiago de Chile 

Aan het eind van de ochtend komen we aan op het vliegveld van Santiago waar 

de bus ons opwacht om ons naar het hotel te brengen. Hotel Pullman Santiago 

Vitacura heeft een buitenzwembad en ook een fitnessruimte. Dus alle 

gelegenheid om de vermoeidheid van de reis van je af te schudden. (3 nachten) 

 

Dag 3 – vrijdag 13 maart Santiago de Chile 

We maken een stadstour langs de belangrijkste plekken van de hoofdstad van 

Chili en genieten van een panoramisch uitzicht op de wijk Bellavista. Een 

rondleiding bij het regeringspaleis maakt deel uit van deze stadstour. 

 

Dag 4 – zaterdag 14 maart Viña del Mar en Valparaíso 

We rijden in de richting van de kust en stoppen bij Viña del Mar, de tuinstad van 

Santiago. Er zijn hier niet alleen mooie parken, maar ook we bezoeken ook paleis 

Carrasco. Onze excursie gaat verder naar Valparaíso, een kleurrijke stad door 

Unesco uitgeroepen tot Werelderfgoed. De stad is gebouwd op heuvels die door 

slingerende straten met elkaar zijn verbonden. We maken een boottocht over de 

baai vanwaar je een onvergetelijk uitzicht hebt op de stad. 

 

Dag 5 – zondag 15 maart Punta Arenas – Puerto Natales 

We verlaten Santiago de Chile en vliegen naar de zuidelijkste stad van Chili: 

Punta Arenas. Met de bus maken we een stadstour door deze stad waarna we 

naar ons hotel gebracht worden in Puerto Natales. (2 nachten) 

 

Dag 6 – maandag 16 maart Puerto Natales 

Deze dag staat in het teken van het nationale park Torres del Paine (blauwe 

torens). Het Painemassief bestaat uit grillig gevormde rotsen met drie granieten 

bergtoppen die op torens lijken. We bekijken de Milodon grot waarin 

overblijfselen zijn gevonden van een uitgestorven dier. We rijden langs meren en 

wandelen naar de waterval Salto Grande. We lunchen met uitzicht op het 

bergmassief Cuernos del Paine. Bij het Grijze meer kunnen we over de hangbrug 

lopen met uitzicht op de gletsjer. 

 

Dag 7 – dinsdag 17 maart Puerto Montt – Puerto Varas 

Een binnenlandse vlucht brengt ons naar Puerto Montt. Van hier brengt de bus 

ons naar onze overnachtingsplaats Puerto Varas waar wij drie nachten zullen 

verblijven. Deze plaats ligt in het zuiden van het merengebied.  

 

Dag 8 – woensdag 18 maart Frutillar 

Langs de oever van het Llanquihue meer rijden we naar Frutillar. De stad werd in 

1856 gesticht als haven voor de Duitse kolonisten. Hier hebben we uitzicht op de 

vulkaan Osorno. In de stad is de Duitse architectuur nog steeds te zien en we 
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brengen een bezoek aan het Duits koloniaal museum om een beeld te krijgen 

van het leven van de Duitse kolonisten. 

 

Dag 9 – donderdag 19 maart Chiloé 

Na een vaartocht van een half uur die ons de kans biedt om vogels en 

zeeleeuwen te zien, bereiken we dit eiland dat bekend staat om zijn rijke 

tradities en zijn warme en gastvrije bevolking. We meren af in Chacao dat we 

eerst even bekijken. Vervolgens rijden we naar een kreek waar we flamingo’s, 

zwanen en reigers kunnen zien. Voor de zuidwestkust van Chiloé liggen eilandjes 

waar Humboldt en Magellaan pinguïns verblijven. In Ancud is er tijd om te 

lunchen. Daarna gaan we weer naar ons hotel. 

 

Dag 10 – vrijdag 20 maart San Pedro de Atacama 

Vandaag reizen we met twee binnenlandse vluchten naar het noorden van Chili. 

De eerste vlucht is van Puerto Montt naar Santiago de Chile en de tweede van 

Santiago naar San Pedro de Atacama op zo’n 2500 m. hoogte. Hier verblijven we 

drie nachten. 

 

Dag 11 – zaterdag 21 maart Vallei van de Maan 

We bevinden ons in een totaal ander klimaat na de lange reis van gisteren. De 

maanvallei bevindt zich in een droog en ruig landschap met zoutvlakten. Dit 

natuurmonument met zijn verschillende kleuren zand wordt omringd door 

bergketens. Iets verderop ligt de Dode Vallei die prachtig uitzicht biedt op 

vulkanen en op de Andes.  

 

Dag 12 – zondag 22 maart Toconao en zoutvlakten 

Toconao is een oasestad waar veel fruit wordt gekweekt. De stad kent een lange 

geschiedenis. De kerk met vrijstaande klokkentoren uit 1750 zijn een bezoek 

waard. In de vallei van Jere zien we fruitbomen en gevarieerde flora. Een 

onderdeel van de grote zoutvlakten van Atacama vormt het Nationaal 

Natuurreservaat Los Flamencos. Hier zien we niet alleen flamingo’s, maar nog 

veel meer vogels, we genieten van de diepblauwe lucht van Atacama en van het 

uitzicht op de vulkanen van de Andes. 

 

Dag 13 – maandag 23 maart Tatio Geisers en Santiago de Chile 

Voordat we vandaag weer naar Santiago vliegen, gaan we warm gekleed vroeg 

op stap om de hooggelegen Tatio Geisers te bekijken (4320 m.). Dit is een 

geiserveld met meer dan 80 actieve geisers en daarmee het op twee na grootste 

ter wereld waar je wordt omringd door waterstralen en stoom. We stoppen in het 

plaatsje Machuca alvorens naar het vliegveld te rijden. De aankomst in Santiago 

voelt als thuiskomen, want we overnachten weer in hotel Pullman Santiago 

Vitacura. (2 nachten) 

 

Dag 14 – dinsdag 24 maart Santiago de Chile 

Vandaag bezoeken we eerst het Museum voor Schone Kunsten. Hierna verlaten 

we de stad en rijden naar de strandgemeenschap van Isla Negra. Deze plek met 

donker zand, eucalyptus en pijnbomen, betoverde ooit dichter Pablo Neruda, 

winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur in het jaar 1971.  
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Hier bouwde hij een prachtig huis dat nu als museum toegankelijk is voor het 

publiek. Pablo Neruda heeft elke hoek van het huis versierd met sculpturen, 

schilderijen en boeken die allemaal gerelateerd zijn aan de zee. Na een 

rondleiding door het museumhuis en de tuin en wat vrije tijd keren we terug 

naar Santiago. 

Deze reis brengen we ook een bezoek aan een vrouwenproject. Arpilleristas de 

Lo Hermida is een groep vrouwen die met quiltwerken dagelijkse scènes 

uitbeelden. Ze zijn hiermee begonnen ten tijde van de dictatuur om aan het 

buitenland te laten zien welk onrecht hun werd aangedaan. Afhankelijk van 

wanneer de vrouwen aanwezig zijn, doen we dat vandaag of aan het begin van 

onze reis. We sluiten de dag af met een feestelijk afscheidsdiner met muzikale 

omlijsting. 

 

Dag 15 – woensdag 25 maart Santiago de Chile – Amsterdam 

Rond het middaguur vertrekt onze vlucht vanuit Santiago.  

 

Dag 16 – donderdag 26 maart 

In de loop van de ochtend komen we aan op Schiphol. 

 

 Wijzigingen/aanvullingen in het programma zijn voorbehouden! 

 


