
16-daagse rondreis door Chili 
 
Santiago, Patagonië en Atacam 
vertrek 11 maart 2020 

 

Chili, een opmerkelijk langwerpig land in Zuid Amerika.  
Van noord naar zuid 4329 kilometer lang. Een land met unieke gebieden. 

De lange afstanden overbruggen we met het vliegtuig. 
De reis begint in Santiago, de hoofdstad van Chili. 

Vanuit Santiago bezoeken wij Valparaiso, één 
van de indrukwekkendste steden van Latijns-
Amerika. We varen door de havenbaai, zodat 

we een mooi zicht hebben op deze oude stad 
die op meerdere hellingen ligt. 

 
In Patagonië bezoeken we Punta Arenas. 

We verblijven in Puerto Natales, het meest 
zuidelijke 
puntje van 

onze reis.  
In het nationale park Torres del Paine rijden 

we langs meren, bezoeken we de Salto 
Grande waterval en vanaf de hangende brug 
over de Pingo River hebben we een 

spectaculair uitzicht op de drijvende steile 
rotsen van de Grijze gletsjer en op de Paine 

Grande, de hoogste berg in het park.  
Van Patagonië gaan we naar Puerto Varas, een vulkanisch gebied. 
Om Chiloé te bereiken, een eiland rijk aan tradities en mythen die goed bewaard 

zijn gebleven vanwege de geïsoleerde ligging van de archipel, gaan we eerst een 
half uur over het Canal de Chacao varen. Wellicht zien we zeeleeuwen, 

flamingo’s en vele andere vogels. 
Atacama, een uniek woestijngebied, helemaal 
in het noorden van Chili. 

Maanlandschap, geisers, zoutvlakten en  
flamingo’s gaan we zien, maar we bezoeken 

ook Toconao een dorp gebouwd met liparita 
steen, een klokkentoren uit 1750 en de 
vruchtbare vallei van Jere. 

Intussen genieten we van de blauwe luchten 
en het zicht op de hoge bergen van de Andes. 

 
Onze rondreis eindigt in Santiago van waar we terugvliegen naar Amsterdam. 

 
Organisatie: RVAJ in samenwerking met TUI 
Richtprijs: € 4.995,00 o.b.v. halfpension, incl. excursies, meeste fooien, 

voorlichting en reünie. Excl. verzekeringen, calamiteitenfonds.  
Toeslag 1pk: € 795,00 (zeer beperkt beschikbaar). Aanmelden vóór: 1 dec. 2019 

Inlichtingen en opgave:  
Mieke Etman - : mieke.rvaj@outlook.com, : 06 19676522 

 


