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INLEIDING 

Chili, land van uitersten... 
 
De natuur van Chili is fascinerend! Veelzijdig en overweldigend! Deze strook van nauwelijks 180 km breed, maar 4.300 km lang,  

biedt verscheidene geografische en klimatologische verrassingen, met in elke regio kenmerkende en vaak unieke 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!   

Ervaar dit unieke land met ons, in een erg mooie rondreis. 
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PROGRAMMA 

Woensdag 20/11:  Vlucht Brussel - Santiago 
 
Vlucht van Brussel naar Santiago, via Madrid: 
 
20/11:  Brussel - Madrid  18:50 - 21:10  LA7093 
  Madrid - Santiago  23:55 - 09:40 (+1) LA705 
 

Onthaal aan de luchthaven van Santiago en transfer naar het hotel. 

 
Verblijf:  Hotel Magnolia 

Donderdag 21/11: Hoofdstad Santiago 
 
Volle dag bezoek aan het historische en moderne Santiago:  een unieke grootstad, genesteld aan de voet van het machtige    
Andes-gebergte.  
 
Hoewel uitgegroeid tot een drukke en moderne stad, hebben de oude wijken de charme uit hun romantische glorietijd weten te 
bewaren. Een bezoek aan Cerro San Cristobal, een heuvel die 300m boven de stad uitkomt (800m boven de zeespiegel), geeft 
ons een prachtig zicht op deze stad, zeker na zonsondergang. 
 
We bezoeken o.a. het Presidentiëel Paleis, la Moneda, waar de regering zetelt, la Plaza de Armas, de rijkversierde Metropolitan  
Cathedral, het Palacio de la Real Audiencia., het grote Postgebouw. Vervolgens bezoeken we de Santa Lucia-heuvel, door de 
inboorlingen Huelén genaamd. Een echte oase,  waar we meer te weten komen over de rijke geschiedenis van deze                  
kosmopolitische stad. slot gaan we naar Barrio Lastarria, beroemd vanwege haar culturele en gastronomische aanbod. In dit 
tweede deel van de tour ontdekken we de oostkant van de stad, het financiële hart van Santiago, met zijn moderne gebouwen,    
indrukwekkende glazen wolkenkrabbers en zijn prachtige sculpturen, ontworpen door vooraanstaande nationale architecten. 
We merken direct waarom dit gebied onder de lokale bevolking "Sanhattan" wordt genoemd! 
 
Verblijf:  Hotel Magnolia 
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PROGRAMMA 

Vrijdag 22/11: Vlucht Santiago naar Calama - bezoek Atacama woestijn 
 

Transfer naar de luchthaven van Santiago. 

Binnenlandse vlucht van Santiago naar Calama. 

 

Onthaal aan de luchthaven van Calama, een belangrijke mijnstad, en transfer 

naar San Pedro de Atacama. Dit pittoreske stadje is gelegen in de Domeyko 

bergketen, op 2400m hoogte. Het is een heerlijk plekje, met lemen huisjes en 

een mooie kerk in adobe,  in de droogste woestijn ter wereld! Het is het    

centrum van de indiaanse Atacama cultuur en werd gebouwd rondom een 

oase in de woestijn.  

 

Dit mysterieuze territorium, dat zich uitstrekt tussen de Stille Oceaan en de 

Andes, is één van de droogste plekken op aarde, wat voor een bijzonder   

ecosysteem zorgt, bestaande uit geweldige maanlandschappen, immense 

zoutvlakten en bizarre zoutrotsformaties. Wat een kleuren! 

 

In de namiddag: bezoek aan de  Valle de la Luna, de Maanvallei, een wonderlijk fenomeen in de indrukwekkende Atacama    

woestijn, en onderdeel van  het Nat. Park Reserva Nacional los Flamencos.  Door de erosie ontstonden de meest grillige zand- en 

rotsformaties. Het lijken soms echte kunstwerkjes! 

 

3 Overnachtingen in San Pedro de Atacama, waar we ’s avonds van een prachtige sterrenhemel genieten!  

 

Verblijf: hotel Altiplano 

 
Zaterdag 23/11: Aldea de Tulor - Pukara de Quitor - Salar de Atacama 
 
In de voormiddag: archeologische tour om de Atacameno cultuur te ontdekken. Bezoek aan het 2800 jaar oude Aldea de Tulor 
en vervolgens aan Pukara de Quitor, een in de 12e eeuw gebouwd Inca-fort. 

 
Aldea de Tulor is een archeologische site gelegen in de natuurlijke regio 
Norte Grande in de regio Antofagasta, De site is een voormalig dorps-
complex met een oppervlakte van 5200m² en op 2km lengte, 22 afgelegen 
gebouwen. De site dateert van 380 v.Chr. en 200 na Chr., maar de meeste 
bouwwerken stammen uit de periode 800 -1200.  Architectonische        
kenmerken van Tulor zijn ronde wanden gemaakt van modder en            
gewelven. De bevolking verdween waarschijnlijk door droogte. Ter plaatse 
vond men lithische, menselijke botten, dierlijke botten, keramiek, koolstof 
en zeeschelpen begraven in de grond.  
 
De dag sluiten we af met een excursie naar het dorpje Toconao,  aan het 
grootste zoutmeer van Chili, op 55 kilometer ten zuiden van San Pedro de 
Atacama in de Atacamawoestijn. Het meer heeft geen afwatering. Het is 
omgeven door bergen en vulkanen. In het oosten ligt de Andes en in het 
westen de Cordillera Domeyko.  
 

De meest bekende en actiefste vulkaan bij het zoutmeer is de Lascar. Het zoutmeer heeft een oppervlakte van 3000km². Het is 
max. 100 kilometer lang en 80 kilometer breed. Het is het op twee na grootste zoutmeer in Zuid-Amerika, na Salar de Uyuni in 
Bolivia en Salinas Grandes in Argentinië. Het meer ligt op 2300m hoogte en heeft een zoutgehalte van 5% tot 28%.  We stoppen 
aan de lagune Chaxa, een wonderbaarlijke oase in de zoutvlakte, waar vele vogelsoorten en flamingo’s verblijven. We keren  
terug naar San Pedro. 
 
Verblijf: hotel Altiplano 



 

 
BEGELEIDE GROEPSREIZEN 2019 5 REIZEN DE TOERIST

 

PROGRAMMA 

Zondag 24/11:  El Tatio - Machura 
 
Bij zonsopgang vertrekken we naar een van de toegangswegen naar de Andes-hooglanden. We doorkruisen belangrijke        
hooggelegen ecosystemen met extreem rijke biodiversiteit, zoals de wetlands van Machuca en Putana. We maken een stop bij 
Machuca, een klein boerendorpje, om vervolgens verder te gaan naar een overweldigend schouwspel: het geiser-veld 'El Tatio', 
op 4300m en waar het dus erg fris kan zijn.  
 
Voordat we terugkeren naar San Pedro bezoeken we nog een  
ander spektakel : de "Geyser Blanco" (witte geiser). Badpak aan en 
even in het warme water relaxen!  
 
Het El Tatio geiserveld in de Andes, met circa 70 geisers en vele 
thermale bronnen, ligt in een indrukwekkend geothermisch veld 
op meer dan 4200m hoogte in de Altiplano of Andeshoogvlakte. 
De geisers stuwen stoom de lucht in, maar niet erg hoog omdat ze 
zo talrijk zijn. De hoogste ooit waargenomen was zo’n 6m hoog, 
de meesten komen echter pas tot een hoogte van ongeveer 75cm. 
De stoompluimen zijn het mooist van kleur in het vroege ochtend-
licht! 
 
Nadien volgt een bezoek aan het dorp Machuca, vroeger een rustplaats voor de lama karavanen die reisden over de Inca High-
way. De Inca’s hadden in Z-Amerika een wegennet van 22500 km!  (lunch inclusief). Terug naar San Pedro. 
 
Verblijf: hotel Altiplano 

 
Maandag 25/11:  Vlucht naar Puerto Montt - Puerto Varas  
 
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 is er vrije tijd om de stad te verkennen, met onder andere de door Duitse jezuïeten gebouwde kerk. Het         
charmante en uiterst gezellige Puerto Varas of ‘de stad van de rozen’, is gelegen aan de rand van het zalmmeer Llanquihue, het 
grootste meer van het land. De vulkanen Osorno (2652m en een conische top; met 40 kraters rond de voet v.d. vulkaan) en    
Calbuco weerspiegelen er in het diepblauwe water. Wat een unieke ligging!  
 
De straten van de stad Puerto Varas, versierd met rozen en mooie tuinen, evenals zijn Europees ogende houten architectuur, 
herinneren aan de oorsprong van de stad in het midden van de 19de eeuw en aan de komst van de Duitse immigranten. De 
mooie, kleurrijke Iglesia del Sagrado Corazon is geïnspireerd op de Marienkirche in het Zwarte Woud. Op het einde van de dag 
keren we terug naar Puerto Varas. 
 
Verblijf: hotel Cabanes del Lago 
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PROGRAMMA 

Dinsdag 26/11: Puella en de Petrohue watervallen - Todos Los Santos meer 
 
Volle dag bezoek aan Puella en de Petrohue watervallen. Rit langs het Llanquihue meer, het op een na grootste meer van Chili 
met een oppervlakte van 860km² en een maximum diepte van 317m.  
 
Het toeristisch stadje Ensenada, op 20 minuten rijden, is prachtig 
gesitueerd en biedt uitzicht op de vulkanen Osorno, Calbuco en    
Puntiagudo. Hier begint het Nationale Park Vicente Perez Rosales. 
We wandelen naar de Petrohue watervallen in een canyon van      
vulkanisch gesteente. De rit gaat verder tot het Todos Los Santos 
meer (178km²), waar we met een catamaran varen tot Puella, met 
onderweg bijzonder mooie uitzichten op de vulkanen!  
 
Wandeling tot de Cascada de la Novia waterval, door het Valdivian 
Temperate regenwoud. Dit ‘Gematigd Rainforest’ is een gebied van  
ca. 150.000km², dat delen van Chili en Argentinië omvat. Het         
regenwoud is vernoemd naar Pedro Valdivia, de oprichter van de 
stad. Het is beroemd om zijn inheemse planten en 150 meter hoge 
bomen en voor de zeldzame diersoorten. Het ligt in een gematigde 
zone met gemiddelde temperaturen tussen 4° en 12° en er is veel 
neerslag.  
 
De bomen in het Valdivian Gematigd Regenwoud bestaan uit gemengde bossen en gematigde brede bladeren. Veel van de     
plantenfamilies die in het Valdivian Temperate Rainforest worden aangetroffen, vind je ook in de gematigde regenwouden van 
Australië, Tasmanië en Nieuw-Zeeland. De helft van de houtachtige plantensoorten die voorkomen in het Valdivian Gematigd 
Regenwoud zijn endemisch voor deze eco-regio. Valdivia is de hoofdstad van de regio Los Rios en heeft de belangrijkste          
universiteit van Zuid-Chili. In deze streek: veel soorten lekkere bieren! Maar intussen hebben we al heel wat lekkere Chileense 
wijnen geproefd. In de late namiddag: terugkeer per catamaran tot Petrohue, een leuk toeristisch stadje, schitterend gelegen 
aan het Lagos Todos los Santos. We zijn hier niet ver van de grens met Argentinië.  
Terug naar Puerto Varas. (lunch inclusief) 
 
Verblijf: hotel Cabanes del Lago 
 

Woensdag 27/11:  Chiloé 
 
Vandaag staat een dagexcursie naar de eilandengroep Chiloé op het programma: transfer per ferry en bezoek aan de pinguïn 
kolonie Punihuil en aan Ancud (Chiloé’s tweede grootste stad). 
  
Deze dagtrip naar Chiloé, brengt ons naar het noordelijke deel van het 
Chiloé-eiland en de Golf van Ancud, met zoveel eilandjes. Prachtig! We 
zullen zijn geschiedenis, zijn forten, zijn gebruiken en legendes leren    
kennen. We varen 30 minuten over het Chacao-kanaal en zien een grote 
verscheidenheid aan vogels en zeeleeuwen! In het bijzonder mooie dorp 
Chacao bezoeken we de typische kerk en zijn kleurrijke houten huizen. 
We vervolgen onze reis naar Caulin, een karakteristieke baai, met als 
hoofdactiviteit de winning  van zeevruchten en zeewier en het kweken 
van oesters! Het is ook een unieke plek vanwege het grote aantal       
trekvogels.  
 
We rijden naar de zuidwestkust van het eiland Chiloé, in de Stille Oceaan, 
waar een kolonie Magelhaense en Humboldt-pinguïns te zien is in de  
zomer, van november tot maart. Dit is de enige plaats in de Stille Oceaan 
waar deze soorten worden aangetroffen! Na de tocht genieten we van 
een typische Chileense Curanto (soort stoofpotje). Lunch inclusief   
Terug naar Puerto Varas. 
 

Verblijf: hotel Cabanes del Lago 
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PROGRAMMA 

Donderdag 28/11: Vlucht naar Punta Arenas - Puerto Natales 
 
Transfer naar de luchthaven van Puerto Montt. 
Onthaal aan de luchthaven van Punta Arenas en een transfer van circa 3u naar Puerto Natales. (250km) 
 
Verblijf:  Hotel Costraustralis 

 
Vrijdag 29/11:  Torres del Paine National Park 
 

Volle dag bezoek aan het Torres del Paine National Park (1810km²). Vertrek van Puerto Natales tot aan het Nationale Park Torres 

del Paine.  

Torres del Paine: tot nationaal park verklaard in 1959 en in 1978 door de Unesco als biosfeerreservaat geklasseerd. 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! De ‘Torens van Paine’ zijn reusachtige granieten pilaren, als het ware geboetseerd door hitte en druk. 
Van op grote afstand zie je ze plots uit de vlakte opduiken.  

Na ons vertrek in Puerto Natales  houden we een eerste stop aan de enorme "Cueva del Milodón", een natuurmonument, waar 
de Duitse kolonist Hermann Eberhard in 1896 een prehistorisch dier, Milodón, vond. Aan de ingang  van het magnifieke           
Nationale Park Torres del Paine in Laguna Amarga  krijgen we een fantastisch panoramisch uitzicht op de bergen en de           
beroemde granieten  torens "Las Torres", die de Patagonische steppe overstijgen. Vroeger was dit een enorme schapen-
estancia, die sinds 1959 (stichting vh Park) herstelt van de overexploitatie van de landbouwgronden.  

We rijden verder door het Nationaal Park, en genieten van de overweldigende  schoonheid van de natuur.  Hier leven groepen 
nandus, en puma’s. Er is het Nordenskjold-meer, het Pehoé-meer, Salto Grande (bezoek aan de waterval) en het Grey-meer met 
zijn spectaculaire smaragdkleurige gletsjer, en afgebroken grote ijsschotsen. We maken  enkele korte wandelingen om de    
mooiste plekjes van het Nationaal Park te bereiken en om de prachtige flora en fauna te ontdekken. We spotten condors, de 
koning van de lucht, de guanaco, de  ñandus (grote Z-Amerikaanse loopvogel, lijkt een kleine struisvogel) en vele andere        
vogelsoorten.  

Verder gaan we varen  op  het prachtige Todos los Santos-meer, en bezoeken we de beroemde Petrohue River Falls 
(watervallen!)  en ook Peulla , een kleine ecologische stad met 120 inwoners die deel uitmaakt van het beroemde Cruce Andino-
circuit. Na een bezoek aan de Petrohue River Falls varen we ongeveer twee uur over het Todos los Santos-meer en zien we de 
vulkanen Osorno, Puntiagudo en Tronador. Lunch inbegrepen.  

Terug naar ons hotel in Punta Arenas. 

Verblijf:  Hotel Costraustralis 
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PROGRAMMA 

Zaterdag 30/11: Balmaceda & Serrano gletsjers - Parque Torres del Paine 
 

Volle dag boottocht naar de gletsjers Balmaceda & Serrano. 

De tour begint bij de pier in Puerto Natales, vroeger een vissershaventje, nu hoofdstad van de provincie Ultima Esperanza, op 

250 km van Punta Arenas. Het is een toeristische trekpleister met shopping mogelijkheden, leuke biersalons en wijnbars!       

Toegangspoort tot het Parque Nacional Torres del Paine.   

Als je noordwest door het water van Seno Ultima Esperanza vaart, bemerken we grote kolonies aalscholvers en zeeleeuwen, 

temidden een typisch landschap van de kanalen van Patagonië: groene bossen, kleine watervallen en  imposante bergen. Je hebt 

ogen tekort! Aan het einde van het  fjord, navigeren we langs de Balmaceda-heuvels en de impressionante Serrano- gletsjer en  

het O'Higgins National Park, het grootste nationale park in Chili.  Wat een unieke ervaring. (Lunch inbegrepen) 

Terug naar Punta Arenas .   

Verblijf:  Hotel Costraustralis 

Zondag 01/12:  Vlucht naar Santiago 
 

Transfer naar de luchthaven van Punta Arenas. 

Onthaal aan de luchthaven van Santiago en transfer naar het hotel. 

Verblijf:  Hotel Magnolia 
 

Maandag 02/12: Vlucht naar Brussel 
 

Transfer naar de luchthaven van Santiago  

02/12  Santiago - Madrid  19:55 - 12:45  LA704 

03/12  Madrid—Brussel  15:40 - 18:00  LA7079 
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PROGRAMMA 

Optie verlenging Paaseiland 
 

Het wonderbaarlijke Paaseiland is vanwege de bijzondere compleet geïsoleerde ligging al 
meer dan een bezoek waard! Tijdens onze ontdekkingstocht bezoeken we de                
mysterieuze geschiedenis van dit eiland. Isla de Pasqua ligt verloren in de eindeloosheid 
van de Stille Zuidzee, op maar liefst 3700km van de Chileense kust.  

Paaseiland is een hoog eiland van vulkanische oorsprong. De Polynesiërs   noemen het 
Rapa-Nui. Slechts een handvol mensen woont op Paaseiland, met haar hoofdstad Hanga 
Roa. 

Een onbekende oude beschaving heeft er vele eeuwen geleden gigantische beelden     
achtergelaten. De Moai, dit tot 9,5m hoog zijn, werden gehouwen uit vulkanisch         
gesteente (tufsteen), uit de krater van de Rano Raraku vulkaan. Op de flanken van deze 
vulkaan staan ook nog steeds een vijftig beelden. De betekenis van deze beelden blijft tot 
op de dag van vandaag nog steeds een mysterie. De kraters van de drie vulkanen op het 
eiland zijn dichtbegroeid met totora, een plant van de cypergrassenfamilie. (kruid met grasachtig uiterlijk, tropisch Z-Amerika). 
Loop ook rondom het prachtige zoetwatermeer in de krater van de Rano  Raraku. Het water in het meer reflecteert het zonlicht 

wat mooie plaatjes oplevert. 

Maandag 02/12 
Onthaal aan de luchthaven van het Paaseiland en transfer naar het hotel.  
 
Verblijf: hotel Taha Tai 
 

Dinsdag 03/12 
Tour rond het Paaseiland: rit met gids langs de zuidoost kust met zicht op de Poike eilandengroep.  
Bezoek aan de Rano Kau vulkaan. In de diepe krater ligt een zoetwatermeer, met totora riet. In Orongo, aan de top van de      
krater, hebben jaarlijks de festiviteiten rond de vogelman-cultus plaats.  De Tangata Manu  was half vogel, half mens. Er werden 
voor deze titel gevaarlijke wedstrijden georganiseerd, waarbij vaak doden vielen. In de rotsen bemerken we bijna 100              
petrogliefen! Geniet van het prachtige uitzicht over de Tongariki Ahu met de 15 gerestaureerde Moais. Vervolgens een stop aan 
het Ovahe en het Anakena strand. (lunchbox) 
 
Verblijf: hotel Taha Tai 

 
Woensdag 04/12 
Maak kennis met de ‘birdman’ cultuur in Orongo, een prachtig natuuroord met zicht op de Motu eilandjes. Vervolgens reizen we 
verder naar Ahu Akivi met de 7 beroemde Moais op een rijtje en de Tahai site, met 3 ceremoniële platvormen. Ieder terras is 
anders en levert prachtige beelden! Naar de steengroeve Panu Pau, waar de hoofddeksels van de Moai werden gemaakt uit het 
rode vulkanische gesteente. Dit is een absoluut hoogtepunt. 
 
Verblijf: hotel Taha Tai 

 
Donderdag 05/12 
Transfer naar de luchthaven van het Paaseiland. 
Onthaal aan de luchthaven van Santiago en transfer naar het hotel. 
 
Verblijf: hotel Magnolia 
 

Vrijdag 06/12 
Transfer naar de luchthaven van het Santiago voor terugvlucht naar België. 
06/12  Santiago - Madrid  19:55 - 12:45  LA704 

07/12  Madrid—Brussel  15:40 - 18:00  LA7079 
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PRIJS EN VOORWAARDEN 

Prijs rondreis, exclusief Paaseiland 
 Prijs per persoon:   5995 €  (bij 14 deelnemers) 

 Prijs per persoon:   6450 €  (bij 10 deelnemers) 

 Supplement single kamer:    795 €   

 

Prijs rondreis, inclusief Paaseiland 
 Prijs per persoon:   7650 €  (bij 14 deelnemers) 

 Prijs per persoon:   8150 €  (bij 10 deelnemers) 

 Supplement single kamer:  1150 € 

 

Verzekeringen 
 Annuleringsverzekering:   5% van de totale reissom 

 Bijstand + repatriëring:   4€ per dag per persoon 

 All-in verzekering:    7% van de totale reissom (All-in: annulering+bijstand+repatriëring+bagage) 

 
Inbegrepen: 
• Internationale en binnenlandse vluchten met luchthaventaksen 

• Overnachtingen in vermelde of gelijkaardige hotels op basis van dubbele kamers 

• Dagelijks ontbijt 

• Vermelde maaltijden (5x lunch) 

• Vermelde transfers en bezoeken op basis van private diensten (de boottocht is niet privaat) 

• Bezoeken met entreegelden en Engelstalige gids 

• Enkele mooie boottochten en ferry's 

• Nederlandstalige begeleiding van Reizen De Toerist vanaf luchthaven Brussel 

• Reisgids Chili 

• Lokale taksen + BTW 

• Infoavond  

 

Niet-inbegrepen: 
• De luchthaventaksen ter plaatse te betalen (ca. 30 USD & 9 USD per binnenlandse vlucht) 

• Dranken en persoonlijke uitgaven 

• Niet vermelde maaltijden 

• Optionele excursies  

• Reis- annuleringsverzekering 

• Fooien 

 

Inschrijven: 
Inschrijven voor deze groepsreis:  

• Via inschrijvingsformulier en het betalen van een voorschot van 2000€/persoon 

• Per mail naar lummen@detoerist.be  

• Telefonisch: 0032/13 52 28 18 

 
Beperkt aantal plaatsen! Aarzel dus niet om nog dit jaar in te schrijven. 
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HOTELS 

Hotel Magnolia 
 
Hotel Magnolia heeft een elegant, op vintage geïnspireerde inrichting en is gelegen in de trendy wijk Lastarria, in het centrum 

van Santiago. De kamers van Hotel Magnolia zijn voorzien met extra lange bedden, een eigen badkamer met slippers, een mini-

bar, een koffiezetapparaat, een flatscreen-tv met kabelzenders, een kluisje, airconditioning en verwarming.  

Gasten krijgen toegang tot de executive lounge en kunnen genieten van een drankje of hapje aan de bar.  

Hotel Altiplanico Atacama 
 
Altiplanico San Pedro ligt verscholen op een zacht stuk land aan de rand van San Pedro de Atacama en wordt omringd door de 
stille aanwezigheid van de Andes. Het kijkt uit op de indrukwekkende vulkaan Licancabur en heeft een uniek ontwerp             
geïnspireerd op de stijl van een Altiplano-dorp.  
 
Geniet van de beroemde Atacama-zonsondergangen en ontspan in de smeulende zon in de frisse omslagen van privéterrassen 
en het mooie zwembad na een dag in de droogste woestijn ter wereld. Het hotel is ontwikkeld volgens het concept van visuele 
stilte, het oog registreert het hotel in zijn totaliteit inbegrepen in de onmetelijkheid van de Atacama-woestijn. 

Hotel Cabanes del Lago  
 
Het hotel ligt tegenover het Llanquihue-meer en biedt een prachtig panoramisch uitzicht op het meer en de vulkaan Osorno.  

Het heeft 157 kamers ingericht in een rustieke alpine stijl en uitgerust met eigen badkamer, voorzieningen en een haardroger. 
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HOTELS 

Hotel Costaustralis  
 
Een verblijf in Hotel Costaustralis plaatst u in het hart van Puerto Natales en biedt een panoramisch uitzicht op de Patagonische 
Andes en de Fjord of Last Hope. Met zijn elegante architectuur in château-stijl, stijlvol comfortabele kamers en centrale locatie, 
is Hotel Costaustralis een van de beste hotels voor het verkennen van Puerto Natales en Patagonië. 

Na een dag toeren of reizen, kunt u ontspannen in een van de 112 kamers, uitgerust met alle gemakken die de moderne reiziger 
zoekt, zoals gratis Wi-Fi, pillowtop bedden en een eigen badkamer met luxe toiletartikelen.  

Hotel Taha Tai - Paaseiland 
 
Het hotel ligt in Hanga Roa, op slechts 5 minuten rijden van de internationale luchthaven Mataveri.  

Dit rookvrije hotel beschikt over een restaurant, een buitenzwembad en 2 bars/lounges.  

Er is gratis wifi in de gemeenschappelijke ruimtes. 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 

 
INSCHRIJVINGSFORMULIER 

CHILI 
20 November - 03 December 2019 

 

 

Naam + Voornaam deelnemer(s)    

(zoals vermeld op de identiteitskaart of paspoort) 

 
Deelnemer 1:………………………………………………………...   Geb.datum:……………. 

Deelnemer 2:………………………………………………………...   Geb.datum:……………. 

 

Adresgegevens: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Mailadres:………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

□  Rondreis, exclusief Paaseiland  

□ Rondreis, inclusief Paaseiland  

 

□ Single kamer 

 

Verzekeringen:    □  Annulatie    (5% van de totale reissom) 

     □  Personenbijstand  (4€ per persoon per dag) 

     □  All-in    (7% van de totale reissom) 

     □  Geen verzekering 

 

Het voorschot bedraagt 2000€/deelnemer.  

Uw reservatie is bevestigd na ontvangst van voorschot op rekeningnummer BE74 335-0250900-07 met vermelding: ‘Chili 2019’. 

 

Gelieve het inschrijvingsformulier terug te bezorgen: 

• per mail:  lummen@detoerist.be  

• per fax:  013/52 34 55 

• per post:  Reizen De Toerist - Ringlaan 38 - 3560 Lummen 

 

U ontvangt een officiële bestelbon na verwerking van uw inschrijving. 

 


