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Som danskere støder vi dagligt på Chile 
når vi handler i vores lokale supermar-
ked. Fra billig til god vin, frugt og grønt-
sager, er bare et lille udpluk af det som 
vi fylder i vores indkøbskurve fra Chile. 
Mange har læst Isabel Allendes med-
rivende bøger, ikke mindst ”Åndernes 
hus”, og de fleste midt i livet har også 
hørt noget omkring en anden berømt 
Allende og en general ved navnet Pino-
chet, det var med til at berige Danmark 
med flygtninge efter et kup tilbage i 
1973. Alt dette har nok givet os en svag 
forestilling om, hvad der venter den be-
søgende som måtte begive sig til Chile; 
Men at beskrive en så stor rigdom for-
delt over 4000 km i længden og kun 
400 km i bredden er en formidabel op-
gave. I det følgende vil vi dog forsøge at 
give et indblik. 

Chile er mere nøjagtigt 4.300 km langt 
- eller som fra Danmark til Gran Canaria. 
Forskellene mellem klima og natur vari-
erer som mellem Norge og Afrika. Chile 
er i sandhed landet med høje bjerge, 
dybe søer, frodige dale, brændende 
ørkner, grønne skove, hede kilder, bru-
sende vandfald, mægtige vulkaner og 
fascinerende historiske byer og øer, 
som for eksempel den legendariske På-
skeø. 

Landet med alle disse uimodståelige op-
levelser af enhver art har i årevis tiltruk-
ket og fascineret både den aktive turist 
og dem, der søger fredsommelig idyl i 
de mange smukke naturparker. Chile 
taler til hjertet af den rejsende med 
trekkingstøvlerne på, hvor bjergene 
kun venter på at blive udforsket. Chile 
taler til ganen af den tørstige vinkender 
på jagt efter eksotiske druer, den sultne 
gastronom på jagt efter nye retter lavet 
af alt godt fra havet - eller til dem med 
søstøvlerne på, der foretrækker at nyde 
naturen fra en cruiseliner, der langsomt 
bevæger sig tæt på en søløveflok og en 
kælvende gletscher. Er man til adven-
ture-sport, mountainbike, white-water 
rafting, ja så kom an. Er man til poesi, 
ja så kom an. Her er Pablo Neruda født, 
ligesom de legender, der drager os til 
Påskeøen og Robinson Crusoe øen ude 
i det fjerne. 

Kom og oplev Chile...

Chile

En Chilensk legende siger, at da Gud i begyndelsen skabte jor-
dens store vidundere, så han ved afslutningen, at han havde en 
masse stykker tilovers af puslespillet. Han havde dele af floder 
og dale, have og søer, gletschere og ørkener, bjerge og skove, 
enge og høje. I stedet for at lade al denne skønhed gå tabt, satte 
Gud dem alle sammen og placerede dem i det fjerneste hjørne 
af jorden. Således blev Chile født. 
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Ørken og Andesbjerge..
I det andine højland i det nordlige Chile strækker de 
mægtige vulkaner med snedækket top sig omkring 
4000 m i vejret. Her finder man ældgamle mumier be-
varet af sandet, præ-inka genstande, præ-columbi-
anske forter og bosteder samt geoglyffer, de enorme 
hellerestninger i på bjergsiderne, der markerer Inka-
karavane-ruten fra kysten til højlandet. 

Den uforlignelige skønhed i Lauca National Park, 
hvor man også finder verdens højst beliggende sø 
Chungara, danner baggrund for denne historiske egn 
med den fantastiske flora og fauna – Vicuñas, Alpacas 
og Andesflamingoen blandt mange andre arter. Det 
er en fascinerende destination, ikke mindst for fug-
leinteresserede, for hvem dette må være selve Edens 
Have. 

Blandt de store naturoplevelser finder man også de 
klare blå og smaragdgrønne søer, vidtstrakte stepper, 
enorme kridhvide saltaflejringer, skjulte varme kilder 
og fantastiske geysere. I de spredte små landsbyer 
finder man den maleriske koloniale stil med de gamle 
kirker og Aymara hyrder, der passer deres dyr og mar-
ker. 

Trods skønheden er egnen øde og gold og livsvilkå-
rene vanskelige, hvilket både dyr og mennesker dog 
har lært at tilpasse sig. Det nordlige Chile byder på 
uforglemmelige oplevelser fra bjerge til lokal historie 
og masser af kultur. 

Det nordlige Chile 
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Arica
Arica kaldes også ”byen med evigt forår” på grund 
af det milde klima ved Chiles Stillehavskyst. I ko-
lonitiden var byen udskibningssted for eksport af 
sølv fundet i den bolivianske mineby Potosí. Arica 
var en central by i Stillehavskrigen, hvor det for 
Potosí fortsat gjaldt om at have adgang til havet. 

Lauca National Park 
Lauca National Park ligger i Andesbjergene på 
den chilenske højslette i 3.000-6.300 meters 
højde og dækker et areal på 138.000 hektar med 
saltsøer, græssletter, lavamarker og adskillige sne-
klædte vulkaner. Der er flere ferskvandssøer, hvor 
Cotacotani og Chungara er de to største. Parkens 
isolerede økosystem er hjemsted for et varieret 
dyreliv som lama, alpaca, flamingo, puma og ræv 
samt over 140 fuglearter. På vej til parken kan der 
bl.a. gøres stop ved præ-inka fæstningen Pukara 
og Inca Tambo. Man bør også besøge byen Parina-
cota (4.392 m), der ligger ved foden af vulkanerne 
Payachatas og Parinacota (6.342 m). Det er et af 
stederne, hvor man kan købe alpacatrøjer, strikket 
af de lokale indbyggere. Parinacota har en interes-
sant kirke med freskoer samt en udstilling af krani-
er af byens afdøde præster. Søen Lago Chungara 
(4.517 m) er verdens højest beliggende sø (Titica-
casøen er verdens højest beliggende navigerbare 
sø). Det smaragdfarvede vand er meget klart og 
fra søen har man en smuk udsigt til vulkanerne 
Parinacota, Sojama og Guallatire.

Iquiqe
Beliggende på en terrasse ved foden af kystbjer-
gene, 1853 km nord for Santiago og 315 km syd 
for Arica. Byen har i dag status som ”zona franca” 
eller toldfrit område og er hermed et paradis for 
shoppende chilenere, der kommer her for at købe 
ellers afgiftsplagede varer. Sådan har det ikke altid 
været. Byen voksede fra et par skure ved en nitrat-
udskibningshavn, frem til begyndelsen af dette 
århundrede, hvor nitrat blev en af de vigtigste 
ingredienser i fremstilling af krudt. Området bød 
på naturlige forekomster af nitrat. Store firmaer 
kom til og byen voksende frem omkring Plaza de 
Armas. Jord kom til fra Andesbjergene, tømmer 
fra Origon, og byen blomstrede og skabte den 
koloniale atmosfære, som vi kan nyde i dag. Nitra-
tens betydning er for længst forsvundet og byens 
vigtigste produkt er nu fiskemel, da ingen anden 
by i verden udskiber tilnærmelsesvis så meget 
som Iquiqe. Byen er udgangspunkt for besøg af 
forladte minebyer, så som Humberstone, samt 
de spektakulære geoglyffer, gigantiske hellerist-
ninger i bjergene omkring byen. Byen i sig selv 
udstråler stadig meget af sin fordums pragt fra 
begyndelsen af dette århundrede og der er flere 

bygningsværker, der er et besøg værd. I centrum 
af den gamle by finder vi Plaza Prat, den hvid-
kalkede kirke og det er også her vi finder Centro 
Español, bygget i maurisk stil. Den nederste etage 
er i dag en restaurant, mens den øverste har en 
række paneler og malerier med scener fra Don 
Quijote. For at opleve søjler, kolonnader og balko-
ner, der bør man se nærmere på Palacio Astoreca, 
der er konstrueret i Origon Pine.

Tæt ved Iquique
humberton
Denne tidligere mineby ligger i dag totalt uddød, 
som en forblæst spøgelsesby. Tilbage i 1956 luk-
kede byen formelt. Man kan dog stadig beundre 
dets teater, kirke og tennisbaner og swimming-
pool, der er bygget af resterne af et skibsforlis ved 
Iquiqe. Byen havde sin helt egen økonomi, hvor 
varer blev byttet for jetoner. 

Pintados Geoglyphs
Spektakulær gruppe af helleristninger med mere 
end 420 figurer på en bjergside spredt over 5 km. 
Her er symboler og tegninger lavet med arrange-
rede sten fra bjerget.

Unita Giganten
Dette er den største præ-historiske gengivelse af 
et menneske. Eller måske er det en besøgende fra 
det ydre rum. I hvert fald er det en 86 meter lang 
tegning på siden af Unita højen, beliggende midt 
i Atacames.

Atacama-ørkenen
Acatama ørkenen er et fantastisk skue og et alsi-
digt sted med natur, kultur og historie i overflod. 
Her er byer fra kolonitiden, saltsøer, inka ruiner og 
nationalparker. Der er verdens højst beliggende 
sø, Chungara, Valle de la Luna (Månens dal) med 
spredte salpeterkrystaller og kulturseværdighe-
der fra Inka-, Acatama- og Chinchorro-kulturerne. 

Det nordlige Chile 
Husene står endnu som de gjorde efter spanier-
nes erobring i blandt andet Lasana og Torcanoa. 
Spanske koloniale byer kan man også se i for ek-
sempel Caspana, og så er der blandingsproduk-
terne, hvor byen Chiu-Chiu er et godt eksempel. 
Naturen i sig selv byder dog på næsten de største 
oplevelser: Verdens tørreste ørken, der selvmodsi-
gende afbrydes af spektakulære geysere og søer. 
Kobberminen Chuquicamata, snetoppede vulka-
ner og nationalparken Lauca. 

Antofagasta
Byen er med dens centrale beliggenhed ude ved 
kysten hovedhavnen for hele det nordlige Chiles 
kobbereksport. Byen centrum findes omkring 
havnen og det gamle klokketårn, på byens cen-
trale torv. For turister er byen ret uinteressant, 
men samtidig er den et godt udgangspunkt for 
udflugter til mange af egnens særprægede na-
turoplevelser. De fleste tager dog straks videre 
mod Calama og San Pedro de Atacames.

Calama
Byen er beliggende kun få hundrede km fra An-
tofagasta og er i dag en af de største bjergbyer 
i Chile. Størstedelen af byens befolkning er be-
skæftiget med arbejdet i den store kobbermine, 
Chuquicamata.
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Steder værd at besøge i det nordlige Chile

Chuquicamata
Verdens største åbne kobbermine. Den er 4000 meter lang, 2000 meter 
bred og godt 600 meter dyb. Herfra stammer da også ca. 47% af  hele 
Chiles kobberudvinding.

Chiu-Chiu
Denne smukke by ligger ca. 2300 meter over havets overflade. Den er 
kendt for sin enkle arkitektur, der er en blanding mellem den oprinde-
lige indianske kultur og den spanske indflydelse. Et tydeligt eksempel 
herpå er  byens kirke fra 1611.  

Caspana
En tidligere spansk by, beliggende ca. 2900 meter over havets overfla-
de. Bybilledet er præget af  stenhuse med mudderbelagte tage, hvilket 
er med til at skabe denne bys helt specielle atmosfære. Størstedelen 
af byens indbyggere er beskæftiget med opdyrkning af blomster og 
grøntsager.

lasana
en by og et fort fra det 12. århundrede. Her finder man Chiles bedst 
bevarede ruiner fra Atacama kulturen. De smalle gader, der er omringet 
af ottekantede og runde huse bygget i sten, har stået forladte hen siden 
den spanske belejring.

San Pedro de Atacama
Byen er beliggende ca. 2140 meter over havets overflade, og var tidli-
gere hovedcentret for Atacama kulturen. Den belgiske præst Gustave le 
Paige, har gjort mange store arkæologiske fund her. Byen har da også et 
stort museum, der viser Atacama kulturens udvikling. her findes blandt 
andet en flot samling af fundene man har gjort  - bl.a. mumier og klæ-
destykker.

Torconao
En lille malerisk landsby, hvis historie går langt tilbage. Dens stenhuse 
giver den en helt speciel atmosfære, og byens helt særegne håndværk i 
“liparita” - en lavasten -  afspejler bl.a. den klassiske form i kirketårnet.

Atacama Saltsø
Søen er gigantisk, og næsten helt dækket af en hvid, ru overflade af 
salt. Søen indeholder en stor reserve af lithium. De steder hvor vandet 
trænger igennem er hjemsted for mange flamingoer, ”taguas” og an-
dre lokale fugle. 
 
el Tatio Geysere
Dette spetakulære syn findes i en højde af 4320 meter over havets 
overflade. Heroppe kommer man til at stå på en slette omgivet af høje 
toppe, hvorfra strømme af damp stiger til vejrs med voldsom kraft. 
Disse strømme når deres tophøjde ved daggry. Alt i alt et helt eksep-
tionelt syn. 

Valle de la luna - Månens dal
Navnet stammer fra dets måneskabslignende landskab. Jorden er 
overstrøet med saltpeter-krystaller og er omgivet af små skarpt kan-
tede bjergtoppe, der viser ændringer skabt af jordskorpens kontinu-
erlige bevægelser.

Eksempler på vores hoteller i det nordlige Chile:

Tierra Atacama*****
Camino Sequitor s/n
Ayllú de Yaye 
San Pedro de Atacama

Et af de absolut bedste hoteller i San Pedro de Atacama. Stilfuldt og rustikt, 
perfekt tilpasset den omkringliggende ørken med smagfulde naturmateria-
ler og elegant luksus. 
Tierra Atacama er et Boutique hotel med 32 værelser, alle med egen terrasse 
og udsigt til den smukke Licancabur vulkan, der danner baggrund for hotel-
lets store naturareal. Der er også to familiesuiter. Alle værelser har trådløst 
Internet, centralvarme, safebox og mange andre faciliteter, undtagen TV, 
da man ønsker folk skal kunne nyde naturen og det sociale aspekt i mere 
uforstyrret grad. Hotellet byder på en lang række services såsom gourmet 
restaurant, adventure spa, pools, jacuzzi og i det hele taget skønne opholds-
arealer.

Altiplanico****
Domingo Atienza 282
San Pedro De Atacama

Hotel Altiplanico er et utroligt hyggeligt og unikt designet hotel i typisk 
adobe, der smelter ind i ørkenlandskabet, og tilført små detaljer overalt. Det 
ligger blot en lille gåtur fra det centrale San Pedro og byder på alle moderne 
fornødenheder - dejlig restaurant og bar, flotte udendørs opholdsarealer 
med pool, poolbar, bålplads mm. Alle værelser har egen terasse med ud-
sigt til bjergene, eget bad og drikkevand. Et rigtig godt valg af hotel i bedre 
turistklasse.
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Syd for Atacama ørkenen passerer man nogle ensomme strande, den fantastiske Pan de Azúcar nationalpark med 
den utrolige variation af kaktusser, øer fulde af pingviner og Copiapó dalen, hvorefter man ankommer til La Se-
rena. Copiapó dalen overgår næsten ørkenen i skønhed med dens vinmarker og frugtplantager. Dog har ørkenen 
dens særegne overraskelser af fryd for øjet, når den nogle steder visse år eksploderer med mangefarvede blomster 
så langt øjet rækker. 
Byen La Serena med den behagelige kolonistil er også blevet områdets førende strandparadis med lange strande 
og rækker af ferielejligheder og restauranter. I udkanten af byen finder man den frugtbare Elqui dal, som ifølge 
legenden har en mystisk energi i sig. 

La Serena
Dette er en af Chiles behageligste koloniale byer. 
Beliggende 470 km nord for Santiago, godt 1/3 af vejen 
mod det nordligste Chile, er denne by en behagelig ba-
deby i modsætning til den noget dyrere og overfyldte 
Viña del Mar. På engang en badeby med kolonial attrak-
tion og et opland der har meget at byde på. 
La Serena er en af Chiles ældste byer, grundlagt i 1544 af 
en af Pedro Valdivias løjtnanter. Efter Chiles uafhængig-
hedskrig, hvor kobber og sølv blev hovednerven i Chiles 
økonomi, blev Elqui dalens kunstvandede marker vig-
tige og man grundlagde samtidig en uafhængig mine 
i byen. La Serena har bevaret sit koloniale præg takket 
være præsident Gabriel Gonzàlez Videlas ”Plan Serena” 
fra slutningen af 1940. 
I dag er der dog kun en håndfuld ægte koloniale huse 
bevaret, men ikke desto mindre hersker der en behage-
lig stemning i byen omkring det typiske, gamle torv. Nye 
bygninger skal ifølge loven bygges i samme stil som de 
gamle, så man fornemmer virkelig fortidens atmosfære 
i de smukke haver, ved træbalkonerne, jernportene og 
husene med de karakteristiske buer eller de 29 kirker 
med særprægede tårne. 
Ud over strandene byder området på en række attrak-
tioner, såsom landsbyen Vicuña, fødestedet for digteren 
og nobelpristageren Gabriela Mistral. Dertil kommer en 
lang række vingårde, hvor grundlaget for Chiles natio-
naldrik Pisco vokser, samt Chiles internationale astrono-
miske observatorium.

Elqui dalen
Frugtbar dal der er overstrøet med vinmarker hvor dru-
erne, der udgør grundbestanden af Pisco, dyrkes. For 
den besøgende er det muligt at besøge destillerierne, 
der ligger op gennem dalen. Desuden kan man nyde 
synet af smukke papaya træer og spekulere over legen-
den, der siger at Elquidalen besidder en mystisk energi..

Vicuña:
I hjertet af dalen finder man landsbyen Vicuña med Ga-
briela Mistrals fødehjem. De 6000 indbyggere bor i en 
smuk, malerisk by udlagt omkring et lille torv, der domi-
neres af en kirke fra 1826 med et grotesk tysk kirketårn, 
som blev påklistret i 1905 af en borgmester med tyske 
aner.

el Tololo:
Her finder man den sydlige hemisfæres største teleskop. 
Luften er klar, da skyerne sjældent sænker sig over bjer-
get her. Kun åbent om lørdagen.

Fray Jorge National Park:
Denne park, der er erklæret Biosfære reservat af Unesco 
og har en beliggenhed på over 500 m over havets over-
flade, har dannet sit helt eget mikroklima og er lidt af et 
specielt naturfænomen. Parken dækker et areal på 400 
hektarer og her finder man blandt andet træer, der kun 
findes lige i den sydlige del af landet, samt vilde katte, 
ørne og høge. 

Norte Chico 
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I denne smukke midterste del af landet ligger Chiles hovedstad Santiago de Chile med udsigt til de snetoppede 
Andesbjerge som danner en smuk kulisse i baggrunden. 
Santiago er en moderne og ren storby med kolonial arkitektur og en behagelig stemning. Den ligger midt i ”Valle 
Central”, den frugtbare, centrale dal mellem kysten og Andesbjergene, som strækker sig over 500 km fra nord til 
syd og byder på mange spændende steder værd at besøge. Tæt på Santiago, på den østlige bjergside, er adskillige 
verdensklasse skisportssteder til rådighed om vinteren. 

Langs kysten ligger mange attraktive byer og charmerende landsbyer: Viña del Mar med de smukke haver, den 
historiske havneby Valparaíso og den lille by Isla Negra er gode eksempler. I sidstnævnte boede en af Sydamerikas 
største digtere, nobelprisvinderen Pablo Neruda, det meste af hans liv, og hans hus er nu museum. 

Nord for Santiago finder man La Campaña National Park, hvor man kan se en af de sidste bevarede skove med det 
Chilenske Palmetræ. Parken er ideel til traveture i den skønne natur. 

Det centrale område er også kendt for vinområderne. Chilensk vin er verdenskendt for sin fylde og aroma, et per-
fekt modstykke til det nationale køkken. Nogle af de mest berømte vinmarker ligger mellem Santiago og Talca og 
er åbne for offentligheden. Nogle af vingårdene tilbyder endda overnatning i de charmerende koloniale gæstehuse 
eller hoteller. 

Det centrale Chile
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For foden af Andesbjergene finder 
man Santiago de Chile. Byen gen-
nemskæres af en flod med platant-
ræer langs dens bredder og her fin-
der vi godt nok ikke 7 høje men kun 
to, så det er måske ikke uden grund, 
at man sammenligner Santiago de 
Chile med Rom, ligesom Buenos 
Aires sammenlignes med Paris.
Byen udstråler en behagelig blan-
ding af arkitektur fra det 19. århund-
redes Europa, enkelt steder krydret 
med spansk koloniarkitektur, samt 
en stadig voksende bydel med mo-
derne arkitektur. 

Midtbyen eller den gamle bydel er 
indkøbsområdet, hvor gågaderne 
dominerer, pænt oplyste og smukt 
dekorerede med skulpturer. Fra en 
bænk eller en af de mange fortovs-
cafeer kan man betragte livet, der 
udfolder sig i bymidten, med chik 
shopping, afslappet atmosfære og 
dybe shopping arkader bag smukke 
facader i traditionel arkitektur. 
Caféerne på Plaza de Armas tiltræk-
ker sit publikum, hvor dagliglivet 
blander sig med portræt kunstnere, 
skakspillere, prædikanter og gade-
teater. Pladsen er hjemsted for ka-
tedralen, rådhuset og kolonimuseet, 
flankeret af shopping arkader mod 
syd. Pladsen ånder af Spanien.
Den gamle bydel er også finanscen-
trum. Jakkesættenes bydel, hvor der 
handles. Der er dog tid til en hurtig 
kop kaffe og glem ikke at besøge 
en af disse caféer, hvor pigerne der 
serverer kaffen bag disken står på 
små forhøjninger i de korteste kjoler, 
man kan tænke sig.
Præsident paladset ligger lige om 
hjørnet og hedder rettelig Casa Mo-
neda. Det var her, at Præsident Al-
lende levede sine sidste timer, inden 
hæren sendte sine bombefly mod 
paladset.

Trænger man til at se det hele lidt fra 
oven, har Santiago to høje. Den lille 
centrale Santa Lucia var tidligere et 
spansk fort, i dag en romersk have 
med springvand, fontæner, skulptu-
rer og bænke med elskende par, der 
søger ly for storbyens hurtige liv. 
Hvis ikke udsigten er svimlende, så 
er den det til gengæld, hvis man sø-
ger mod Pío Nono og det absolutte 
charmerende boheme kvarter, fyldt 
med fortovscaféer, der ligger foran 
den lille bjergbane, der kører til top-
pen af San Cristobal højen. Santiago 
de Chiles skytsengel skuer ud over 

byen dag og nat. Højen er et yndet 
udflugtsmål for skoleklasser, familier, 
søndagsjoggere og andre, der søger 
væk fra storbyens larm til toppen af 
denne skovklædte retræte.
Spørger man en chilener fra middel-
klassen om, hvor hans Santiago lig-
ger, så er det den anden ende af byen 
han vil fremhæve, f.eks. Provedencia, 
det noble shopping distrikt med de 
fashionable fortovscaféer, der for de 
fleste besøgende fra udlandet er ak-
kurat lige så lidt charmerende eller 
kønsløst, som en hvilken som helst 
anden storbys handelskvarter. Man 
skal dog ikke forsage alt det nye i 
Santiago. Brug trygt den velfunge-
rende Metro, der blæser en langs af 
byen på bløde gummihjul gennem 
rene stationer, når trafikken på over-
fladen har fået forstoppelse.

Santiago de Chile

Tæt på Santiago
Viña del Mar, Valparaiso, Portillo, Val-
le de Maipo er alle steder, der fulden-
der et besøg i Santiago.
For chilenerne betyder Viña del Mar 
alt. Det er stedet at eje en lejlighed, 
drive den af i weekenderne eller blot 
henslæbe en hel sommerferie. For 
os europæere er der nok lidt mere, 
der trækker ved Valparaiso, den le-
gendariske havneby med dens in-
teressante smalle gader med huse 
klistret til bjergsiden i den gamle del 
af byen. En ældgammel bjergbane, 
snoede stier og snørklede veje for-
binder den nedre og den øvre del 
af byen. Turen til og fra kysten går 
gennem frugtbare egne og kan ofte 
tilbydes som en heldagsudflugt.

Santiago efterlader et blivende ind-
tryk hos den besøgende. Flankeret 
af snedækkede Andesbjerge ligger 
de træklædte avenuer og venter 
på den besøgende. Her finder man 
store engelske landskabsparker, et 
højt gearet kulturliv og ikke mindst 
en hovedstad, der ligger midt i en af 
den nye verdens mest betydnings-
fulde vindistrikter. 
Kom selv til Santiago og se...

Vinområderne

Vindyrkningen blev indført i landet i det 16. århundrede af erobrerne, først 
med et åndeligt formål i forhold til at levere symbolet til Kristi blod til den 
katolske kirke. Den første kommercielle vindyrkning blev først påbegyndt i 
1851, hvor Silvestre Ochagavía bragte en fransk vinstok til Maipodalen. Der-
fra gik det stærkt, da mange jordejere begyndte at få øjnene op for, hvordan 
den kalkrige jordbund, dalens høje beliggenhed og det tørre klima var ideelt 
til produktion af vin i verdensklasse. 
Bjergtoppene peger op mod den klare blå himmel, de frugtbare dale brydes 
blot af floderne, der stryger gennem de vidtstrakte, grønne dale på deres 
tur ud mod Stillehavet. En Chilensk cowboy, også kaldet ”Huaso”, iklædt den 
karakteristiske hat og poncho rider på hans hest langs de enorme vinmarker 
og byder velkommen på skønneste vis. Dette er den perfekte ramme for at 
opleve den fine Chilenske vin, den vidunderlige lokale madlavning og over-
natte på et Botique hotel indrettet på en vingård. Vi kan tilbyde mange slags 
unikke ture af forskellig varighed og vælge mellem følgende mange vindale 
i området: Limarí, Aconcagua, Casablanca, Maipó, Cachapoal, Colchagua, 
Curicó, Maulle, Itata og Bio Bio. Alle med deres egen dyrkning, drue, charme 
og særpræg. 

Valle de Maipo har de fleste stødt på 
via etikken af en flaske chilensk vin. 
Vinmarkerne er, på nær et par styk-
ker, forholdsvis nye og ikke spor ro-
mantiske, men klimaet og jordbun-
den i en skøn forening frembringer 
noget nær de perfekte betingelser 
for at dyrke vin. Et par af de største 
vinhuse holder åbent hus for prø-
vesmagning og rundvisning. Besøg 
bla. Concha y Toro, eller Undurraga.
Portillio kalder uanset, om det er 
sommer eller vinter. Om vinteren 
trækker skisportsstederne og om 
sommeren går turen gennem frugt-
plantager og boder, der sælger alt 
mellem himmel og jord. Turen giver 
en strålende udsigt ned over San-
tiago samt en herlig dag i Andes-
bjergene. 
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Generel byrundtur (halvdags) 
Du bliver hentet på dit hotel, hvoref-
ter turen går gennem de historiske 
og moderne dele af Santiago de 
Chile. Vi starter ved Alameda Ber-
nardo O’Higgins, Santiagos hoved-
gade, hvor vi besøger La Moneda, 
regeringspaladset, hvor guiden vil 
forklare stedets historiske og nuti-
dige betydning. Herefter går vi en 
tur igennem gågaderne Huérfanos 
og Ahumada, hvor det meste af for-
retningslivet er koncentreret. Bag-
efter besøger vi den berømte Plaza 
de Armas, byens hovedtorv, som er 
flankeret af Metropolitan katedra-
len og andre historiske bygninger. 
Vi fortsætter med at besøge Santa 
Lucia bakken, hvor spanierne grund-
lagde Santiago i 1541. Herfra kan du 
se Parque Forestal (park) på den ene 
side og Mapocho floden på den an-
den. Vi krydser floden for at besøge 
Bellavista, det kulturelle kunstner-
kvarter i byen. Bellavista ligger ved 
foden af Metropolitan Parkens høj 
San Cristóbal, det højeste punkt i 
byen, hvorfra der er en fantastisk ud-
sigt. Til slut besøger vi Providencia, 
et af de fineste kvarterer i Santiago, 
med top-restauranter, elegante bu-
tikker og moderne skyskrabere. Om 
eftermiddagen bliver du sat af på 
hotellet.           

Concha&Toro vingårde (halvdags)
Du bliver hentet på dit hotel, hvoref-
ter turen går sydover til Maipo flod-
dalen, hvor den største og vigtigste 
chilenske vingård ligger: Concha 
og Toro. Området er ideelt til deres 
store produktion af ædle druer som 
Cabernet sauvignon, Pinot og Mer-
lot. Denne vingård blev grundlagt 
i 1884, og benytter den mest mo-
derne teknologi til fremstilling af 
vin. Vi besøger den smukke private 
vingård, det historiske museum og 
vinkældrene, ikke mindst den legen-
dariske “Casillero del Diablo” (Djæ-
velens vinkælder) som er så dyb og 
mørk, at ingen turde gå derind. Der 
er smagsprøver på forskellige vine 
og man kan også købe lunch eller 
picnic. Om eftermiddagen går turen 
tilbage til hotellet i Santiago. 

Eksempler på  vores udflugter i Santiago og omegn:

Viña del Mar & Valparaíso 
(heldagstur)
Heldagstur til Valparaíso, den ældste 
og mest betydningsfulde havn i Chi-
le samt til Viña del Mar, det berømte 
strandparadis. Afhentning på hotel-
let, hvorefter turen går mod Stille-
havskysten på vej igennem dalene 
i Curacavo og Casablanca, hvorefter 
vi ankommer til Valparaíso. Valpa-
raísos maleriske layout, forstærket af 
de omkringliggende bjerge som ser 
ud til at dykke ned i havet, minder 
os om at dette engang var den vig-
tigste maritime destination på Stil-
lehavskysten - før Panamakanalen 
blev åbnet for sejlads i 1914. 
Vi besøger bycentrum med det nye 
regeringspalads, Plaza Sotomayor, 
Plaza Victoria, katedralen og havne-
området. Bagefter vil vi udforske det 
maleriske område i højene, hvorfra 
der er en fantastisk udsigt over byen. 
De øvre og nedre dele af byen er 
forbundne med 16 tandhjulsbaner, 
som blev bygget ved århundrede-
skiftet, da byen oplevede en enorm 
vækst. Idet vi kører langs kysten 
mod nord, vil vi ankomme til byen 
Viña del Mar, den mest berømte og 
mest besøgte havneby. De mange 
parker og palmetræer har givet den 
tilnavnet ”Garden city” som fortjent.  
Vi besøger den smukke park Quinta 
Vergara med dens amfiteater, kunst-
museet, strandene og kasinoet, som 
blev bygget i 1932. Om eftermid-
dagen returneres der til hotellet i 
Santiago.

Tren del Vino - Vintoget 
(heldagstur)
Vintoget bringer gæsterne på en 
spændende rejse tilbage til den tid, 
hvor toget var det primære trans-
portmiddel. På den 12 timer lange 
oplevelse får man en fin indsigt i 
områdets arkitektur, traditioner og 
populære gastronomi. 
Kl 8.30 er der afgang fra Hotel Gale-
rias i Santiago, hvorefter man kører 
de 140 km sydpå til San Fernando 
togstationen. Her begynder den i alt 
100 minutter lange togtur til Santa 
Cruz, hvor man passerer de vigtigste 
vinmarker i Colchagua dalen. 
Der er vinsmagning i toget ledsaget 
af en lækker lokal snack akkompag-
neret af Chilenske folkesange af de 
lokale musikere ombord. Ved an-
komsten til Santa Cruz bliver man 
budt velkommen af endnu en lokal 
musikgruppe, hvorefter turen går 
videre til vingården, hvor man får 
en oplevelse af de fascinerende vin-
fremstillings-processer. Frokosten 
indtages på Santa Cruz Plaza Hotel, 
hvorefter der er besøg på Colchagua 
Museum, Chiles største private sam-
ling med mere end 5.000 genstande. 
Om aftenen går turen tilbage til San-
tiago. 

Eksempler på vores hoteller i Santiago:
hotel W*****
isidora Goyenechea 3000
las Condes

W Santiago– Et fantastisk hotelvalg 
for gæsten med moderne smag og 
hang til afslappet New York-lounge-
stil. Det spritnye hotel fra 2009 har i 
alt 196 værelser og suiter og 16 cool 
corner rooms med vinduer fra gulv 
til loft. Alle værelser har topmoderne 
faciliteter som kabel TV, Internet, Mi-
nibar, Safebox, skrivebord, divan og 
ikke mindst super flotte walk-in ba-
deværelser. W byder på restauranter, 
lounges, Spa, barer og på 21 etage 
kan man ligeledes nyde den skønne 
pool & bar med en fantastisk panora-
maudsigt over centrum af byen.

Radisson Plaza****
Av. Vitacura 2610
las Condes

Belliggende i det nye kommersielle 
område i Santiago, tæt ved Provi-
dencia og det nye World Trade Cen-
tre, er Radisson Royal Santiago i gå 
afstand til de områder i byen der 
tilbyder shopping, restauranter og 
natklubber. Hotellet har 159 værel-
ser der alle er udstyret med internet 
adgang, kabel TV, telefon, mini-bar 
and safety box. Hotellet har ligeldes 
en fitness club placeret på 21. med 
en spektakulær udsigt over Andes 
bjergene. Her findes ligeledes en 
indendørs swimming pool, hydro 
massage og sauna. Cocktail lounge, 
restaurant og bar er naturligvis også 
noget hotellet har.

hotel Fundador***
Paseo Serrano 34
Centro

Hotel Fundador er beliggende i Paris 
- Londres kvateret i Santiago. Hotel-
let ligger i gå afstand til Santiagos 
ældste kirke, Iglesia San Fransisco, og 
alle forretnings, finansielle, politiske 
og artistiske distrikter i byen. Hotel-
let er ombygget i 1999 i engelsk stil. 
Der er 150 værelser alle med air con-
dition. Der er et træningcenter og en 
swimming pool på øverste etage. 
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Majestætiske vulkaner og blanke søer..

Området, der strækker sig fra floden Río Biobío og 
sydover til Puerto Montt i bunden af Golfo de Re-
loncaví, tåler sammenligning med verdens smuk-
keste steder. 
I et sandt paradis af smukke vulkaner, fyrreskove, 
spejlblanke søer, hyggelige landsbyer og vandfald 
føler man sig som besøgende hensat til et levende 
postkort. Om sommeren besøges området af stor-
byernes bedre borgerskab, der her nyder livet med 
vandreture, solbadning på søbredderne og afslap-
ning i de smukke omgivelser. Om vinteren mødes 
de samme mennesker her igen, for blot at stå på 
ski på de mange pister og løjper, som området 
rummer på denne årstid. 

I dag er Sødistriktet et af de mest udviklede turist-
områder i Chile, med gode muligheder for kør-selv 
ferie, rund- og busrejser i de mange nationalpar-
ker og naturområder med god infrastruktur. Men 
for blot cirka 150 år siden var området kendt som 
”de vildes land”, hvor selv den modigste nybyg-
ger holdt sig langt væk. Området der blev kaldt 
”Arauco” blev af mange betragtet som et selvstæn-
digt land da Mapuche-indianere, der beboede 
stedet, havde formået at holde både de spanske 
conquistadores og nybyggerne på lang afstand i 
300 år. Efter aftaler med indianerne blev området 
mod slutningen af det 18. århundrede dog mere 
fredeligt, og mange nybyggere kom for at få del i 
de frodige landbrugs- og skovarealer. Specielt var 
der mange tyske nybyggere, som grundlagde flere 
kolonier og byer, som den dag i dag, stadig bærer 
præger af deres indflydelse med tyske gadenavne, 
kirkegårde, skoler, butikker osv. 

Sødistriktet er en populær destination for både ud- 
og indlandsturisten. Her er utallige muligheder for 
at opleve naturen når den er smukkest kombineret 
med hyggelige landsbyer i schweizerstil og med 
gode hotel- og spisemuligheder. Fra Puerto Montt, 
i den sydligste del af sødistriket, afgår en af Syd-
amerikas smukkeste bus/bådture over Andesbjer-
gene til den argentinske by San Carlos de Bariloche 
på den modsatte side af bjergene. 

Sølandet
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Puerto Montt
Den Chilenske søregions hoved-
stad, blev grundlagt i det forrige 
århundrede af tyske indvandrere. 
Det er en behagelig lille by, hvis at-
mosfære specielt kommer til udtryk 
i Angelmo, byens fiskemarked. Her, 
midt iblandt fisk og skaldyr, kan den 
tilrejsende smage på alt fra kæmpe 
laks til områdespecialiteten Curan-
tes, der er kogt på alt hvad området 
byder på. På klare dage ser man 
Osorno Vulkanen i det fjerne, men 
den perfekte udsigt fås fra Puerto 
Varas. Denne by er udgangspunkt 
for nogle af de mest spektakulære 
bådture, man kan forestille sig. Cru-
ises gennem fjorde og den Chilenske 
gletsjer-kystlinje. 

Alerce Andino Nationalpark
3.000 år gamle træer
Med Puerto Montt kun 46 km væk 
og et areal på 39.255 hektar er Alerce 
Andino Nationalpark let at komme 
til. Den strækker sig fra 100 til 1.558 
meter over havoverfladen på toppen 
af Cuadrado højen. I parken kan ob-
serveres Chilenske hjorte, pumaer, 
grå ræve, bjergaber, kondorer og 
adskillige andre fugle samt fisk i alle 
farver. Landskabet er med sine skove, 
søer og 3.000 år gamle træer utroligt 
smukt,  og det kan anbefales at tage 
en sejltur på ”Chapo”-søen. 

Conguillio National Park
50 meter høje træer
Parken ligger i Melipeuco og Vilcûn 
distriktet, 120 km fra Temuco. Den 
breder sig over 60.832 hektarer og 
ligger mellem 200 og 3.125 meter 
over havets overflade. En af attrak-
tionerne er det højeste oprindelige 
Austral-Amerikanske træ, som kan 
blive op til 50 meter højt med en 
diameter på 2 meter ved jordniveau. 
Man mener at disse træer kan leve 
op til 2.000 år. Foruden træet ses 
også pumaer, ræve og kondorer, 
som bevæger sig frit i parken. Det er 
muligt at tage på guidede ture rundt 
i parken, både søndagsture, vandre-
ture, bådture og klatreture. 

Puerto Varas
Kun 17 km fra Puerto Montt, ved 
bredden af Llanquihue søen, finder 
man denne lille charmerende by, 
hvis gader og avenuer er fyldte med 
rosenbede. Fra bredden af søen ma-
nifesterer Osorno vulkanen sig med 
sin næsten perfekte kegle, som gjort 
at den bliver kaldt den næst smuk-
keste vulkan i verden efter Fuji.

Chiloé
Der hvor Chile holder op og går i 
opløsning i en mængde små øer og 
fjorde, ligger Chiloé – Sydamerikas 
og Chiles næst største ø på 8394 
km2. Den er knyttet til fastlandet 
med færger, som krydser Chacao ka-
nalen og bringer gæsten ind i en helt 
anden verden. 
Folket her har dybe rødder i den in-
dianske oprindelige befolkning, et 
sejt og stridbart folk, som dog har til-
føjet øen en helt speciel folklore og 
spiritualitet. De spanske erobrere og 
jesuitter byggede hundredvis af fine 
trækirker for at bringe Gud til det 
hedenske land, hvilket har resulteret 
i en stor religiøs sammenblanding 
men også en fin og speciel arkitektur 
generelt. De smukke gamle bygnin-
ger er erklæret bevaringsværdige af 
Unesco, og udover disse kan man 
nyde de farverige markeder med 
masser af frisk mad fra havet og 
jorden og de fineste tekstiler af uld.  
Hovedstaden på øen er Ancud, der 
daterer sig tilbage til 1769, men den 
absolutte smukkeste er Castro, be-
liggende ved en stille fjord. Langs 
fjordens vande finder man huse på 
stylter, og byen er i det hele taget 
det perfekte sted at bruge som ud-
gangspunkt til at udforske de om-
kringliggende øer og små landsbyer.

Vincente Pérez Rosales 
Nationalpark
Latinamerikas første nationalpark. 
Parken ligger i Sølandet, lidt øst for 
Puerto Montt, og skulle være den 
første nationalpark i Latinamerika. 
Den dækker 251.000 hektar, hvoraf 
søen ”Todos los Santos” tager æren 
for de 173 km2. Højden varierer fra 
50 m over havoverfladen til 3.460 
m på toppen af vulkanen ”Trona-
dor”. Parken huser 33 arter af pat-
tedyr, 117 fuglearter og adskillige 
fisk. Blandt de første kan nævnes de 
Chilenske hjorte, pumaer og vild-
katte. Parken er omgivet af bjerge og 
vulkaner med sne på toppen, evigt 
grønne skove og udover søen Todos 
Los Santos, finder man også floden 
”Petrohué” med dens vandfald og 
søen ”Llaquihue”, hvor det er muligt 
at fiske. Desuden bruges vulkanen 
”Osorno” til vintersport.

Puyehue National Park
Med mere end 20 krystalklare søer 
og laguner spreder denne park sig 
tværs over Puyehue distriktet og 
provinsen Valdivia. Parken fylder 
107.000 hektarer og rangerer mel-
lem 250 meter over havoverfladen 
i Gol-Gol flodens dalsænkning, til 
2.236 meter på toppen af Puyehue 
vulkanen. Temperaturen er i gen-
nemsnit 14C om sommeren og 5C 
om vinteren. Parken har et fugtigt 
klima, der med sin evigt grønne ve-
getation giver gode betingelser for 
mange dyr, blandt andre oddere og 
bjergaber. De vigtigste vulkaner er 
Puyehue og Antillance, og for foden 
af den sidste ligger det berømte An-
tillance Ski Resort.
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Over søerne til Argentina

Du bliver hentet på dit hotel i Puerto Varas eller Puerto Montt 
og kørt til Petrohué. Idet vi kører langs kysten af søen Llanqui-
hue og passerer byen Ensenada når vi snart til nationalpar-
ken Vicente Perez Rosales. Grusvejen fører os videre op til de 
berømte vandfald Petrohué, hvor vi vil gøre holdt og tage en 
gåtur rundt og se de forskellige fald, som blev skabt for længe 
siden af nedkølet lava fra vulkanerne.  
Videre på turen når vi til Hotel Petrohué ved bredden af søen 
Todos Los Santos. Fra Petrohué bådehavn afgår katamaranen 
der sejler os tværs over Todos Los Santos, der også kaldes Es-
merald-søen på grund af dens dybe, grønne farver. På sejlturen 
får du et smukt syn af Osorno, Puntiagudo og Tronador vulka-
nerne, før vi ankommer til Peulla i den østlige ende af søen. 
Her bliver der tid til frokost og måske en lille gåtur før turen 
fortsætter med bus til Puerto Frías. Efter formaliteterne ved 
den Chilenske grænse går turen videre gennem en smuk An-
des-regnskov op i en højde af 884 meter. Her kommer vi til den 
Argentinske grænseovergang, hvorefter en kort sejltur over 
søen Frías bringer os til landsbyen Puerto Alegre. Her kører vi 
igennem endnu et skovområde på vej til Puerto Blest, hvorfra 
vi tager en moderne katamaran over søen Nahuel Huapi mod 
Puerto Pañuelo. Der venter bussen, der vil bringe os til centrum 
af Bariloche, det berømte Argentinske feriested. Ankomst til Ba-
riloche omkring kl 21. 

Eksempel på en af de oplevelsespakker vi kan lave ved 
Chiles Sødistrikt:

Sølandets Magi (5 dage/4 nætter)

Dag 1: Puerto Montt - Puerto Varas
Ved ankomst til Puerto Montt lufthavn vil vores guide sørge for transport til Pu-
erto Varas, rosernes by. Byen er beliggende ved bredden af søen Llanquihue, som 
er Chiles største sø. Her er det muligt st spadser undt g nyde en smukke udsigt til 
vulkanerne Osorno og Calbuco samt den livlige strand (i sommermånederne). Vi 
overnatter i Puerto Varas.

Dag 2: Peulla
Efter morgenmaden kører vi langs bredden af Llanquihue søen forbi adskillige 
strande og Ensenada og Petrohué indtil vi når nationalparken Vicente Pérez Ro-
sales. Det er muligt at tage på udflugt til det berømte Petrohué vandfald med 
dets smaragd farvede vand (valgfrit). Derefter fortsætter vi til Petrohué hvor ka-
tamaranen ligger klar til at sejle os over den smukke sø Todos los Santos til Peulla. 
Det vil være muligt at købe frokost på Hotel Peulla og/eller vandre til det nærlig-
gende vandfald. Vi returnerer til Puerto Varas, hvor vi overnatter.

Dag 3: Puerto Varas – Frutillar
Når morgenmaden er indtaget vil vi besøge Frutillar beliggende på søbredden 
ved Llanquihue. Byen blev grundlagt af tyske bosættere omkring 1850. Vi vil be-
søge det udendørs museum, som er dedikeret til de tyske pionerer. Vi returnerer 
til Puerto Varas, hvor det er muligt at nyde eftermiddagen på egen hånd om man 
er til afslapning eller udforskning af de lokale seværdigheder (valgfrit). 

Dag 4: Chiloé island
Efter morgenmaden tager vi af sted til Pargua, hvor vi krydser Chacao kanalen 
med færge over til Chiloé øen. Marts – December: Efter ankomst til Chiloé øen 
følger vi grusvejen, hvor vi passerer små landbrug og oprindelige skove tæt ved 
kysten. Vi vil besøge byen Caulin, som primært består af lokale fiskermænd og 
østers farmere. Det er et godt sted at nyde lækre skaldyr (valgfrit). Derefter fort-
sætter vi til byen Ancud, som er berømt for sit traditionelle marked med skaldyr 
og håndværk. Vi vil besøge det lokale museum og San Antonio fortet inden vi 
returnerer til Puerto Varas. 
Januar - Februar: Turen starter med et besøg ved Ancud hvorefter vi rejser langs 
den Panamerikanske hovedvej. Første stop vi gør, er i Castro, berømt for sine huse 
på pæle og San Francisco kirken, som er bygget af lokalt træ. Derefter fortsætter 
vi til Dalcahue, som har et farverigt marked åbent om søndagen og en typisk 
kirke bygget i Chiloé stil i 1858. Vi returnerer til Puerto Varas, hvor vi overnatter.

Dag 5: Puerto Varas - Puerto Montt
Med morgenmaden indtaget er det tid til at tage til Puerto Montt, hvor vi tager 
en kort byrundtur forbi det livlige fiskemarked i Angelmó inden turen går til luft-
havnen i Puerto Montt.
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Oplev det fantastiske sødistrikt og de Patagonske fjorde på en komfortabel måde. På disse cruises vil især den fanta-
stiske natur være i højsædet. Sejl fra sø-distriktets mytiske og ældste byer gennem Chiles Patagonske kanaler og få 
oplevelsen af at være vidne til naturens storhed og skønhed. Smaragd-grønne floder, kæmpe gletsjere, tusindårige 
skove samt en overvældende oprindelig fauna er blot nogle af eksemplerne på den Patagonske natur. Der vil dog 
også være tid til at besøge interessante landskaber og steder, som afslører regionens mysterier og undere. Ofte 
følges cruisene af sæler og delfiner, som kun øger turens grandiose oplevelse med nationalparker og bjerge i bag-
grunden. 

Cruise Sødistriktet

Puerto Montt - Puerto Natales
4 dage/3 nætter

Dag 1. Puerto Montt
Der er bagage og evt. bil check ind om formiddagen, mens der er check in 
om eftermiddagen for gæster. Der vil være en velkomst briefing med in-
formationer, så I får en behagelig oplevelse . Der lægges fra kaj kl.16 mod 
de Patagonske fjorde og Puerto Natales. Dagens sejlads bringer jer gennem 
Reloncavi sundet samt Ancud golfen. Når natten falder på ankommes der til 
Corcovado golfen og begyndelsen på et skønt cruise tager sin start.

Dag 2. Penas golfen
Om morgenen sejles der gennem Moraleda kanalen, the bredeste på crui-
sets rute. Derefter passer I gennem Errazuriz, Costa og Pulluche kanalerne, 
næstsidste har en overflod af Lenga og Cypres-skove. Det er ofte muligt at 
spotte delfiner i området, og mandskabet skal nok informere ved sådanne 
observationer. Ved aftenstid ankommes der til Pena golfen, som det tager ca 
12 timer at krydse og man kan ofte opleve hvaler i området. 

Dag 3. Bajo Cotopaxi - Puerto Eden
Ved morgengry sejles der forbi fjorde og skibet glider ind i Messier kanalen, 
som med sine 1.270 meter, er en af regionens dybeste. Som der sejles op af 
kanalen, vil det være muligt at se transportskibet Capitán Leonidas, som sej-
lede på grund in 1970’erne på den halvt nedsunkne bugt Cotopaxi. Vraget 
fingerer pt som et fyrtårn og referencepunkt for sømænd. Derefter sejles 
der mod Puerto Eden, som er hjemsted for Chiles sidste indfødte Alacalufe 
folk. Puerto Eden er på Wellington øen, en af de største i Chile og en del af 
Bernardo O’Higgins nationalpark, som er Chiles største. Nationalparken er 
dækket af Magellan skov. Der gås i land ved Puerto Eden, såfremt vejr og 
strøm tillader det.

Dag 4. White Narrows - Puerto Natales
Ved morgenens første stråler sejles der gennem Sarmiento kanalen inden 
den smalleste del af ruten, Angostura White (White Narrows) som er blot 
er 80 meter bred. Inden der ankommes til Puerto Natales passeres Unión 
sundet. 
det er på tide at sige farvel. Et fantastisk cruise er slut.

Cruiset inkluderer:
- Kahyt til 4- eller 6 personer
. Linned
- Helpension 
- Juice & postevand
- Salon med film og dokumentarer
- Landgang Puerto Eden
- Indendørs aktiviteter arrangeret af 
mandskabet

Sejlruten samt landgange kan æn-
dres afhængigt af vejr- og/eller sejl-
forholdene.

Navimag

Navimag er en kombination af 
fragtskib som medtager passa-
gere. Der er plads til 52 personer 
fordelt i 4- & 6- personers kahyt-
ter med køjesenge og vindue. 
Udover øverste udsigtsdæk, hvor 
man kan nyde den friske luft og 
måske spotte delfiner, er der om-
bord spisesal, opholdsstue med 
bl.a. film om flora og fauna. Der 
er en lille butik og førstehjælp. 
Der er inkluderet helpension 
(buffet) samt landgang ved Pu-
erto Eden (hvis vejret tilladerdet).
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Puerto Montt – Puerto Montt (Chonos route)
(6 dage/5 nætter)

Hver lørdag sejler Skorpios II fra Puerto Montt i sødistriktet med kurs mod San Rafael gletsjeren, 
en majestætisk levn fra planetens sidste gletsjerdannelse. Sejlturen tager 6 dage og I passerer 
spektakulære kanaler og små øgrupper, hvor en frodig natur dominerer landskabet og men-
neskets tilstedeværelse er knap synlig. I vil besøge isolerede og pittoreske fiskerlandsbyer og 
bosættelser såsom Puerto Aguirre og Queilen, Castro samt Quiltralco fjorden med ens termiske 
bade og San Rafael nationalpark. Sidstnævnte blev erklæret for biosfære reservat Af UNESCO 
i 1978 med dens magiske gletsjer, der består af over 30.000 år gammel is, som rejser sig  med 
sine mange flotte farver op til 70 meter i højden inden den synker ned i havet. 

Dag 1: Puerto Montt - Chiloé
Ved middagstid sejles der fra Puerto Montt med kurs mod den mægtige San Rafael gletsjer. Der 
er dog et par dage til ankomsten, hvor der navigeres gennem Llanquihue øgruppen. Der vil 
være sightseeing i Calbuco landsbyen. Der fortsættes gennem Ancud golfen, Chiloé øgruppen 
og ved midnatstid krydser I Corcovado golfen.
 
Dag 2: Puerto Aguirre - Puerto Leopardos
Om morgenen sejles der gennem Moralea og Ferronave kanalerne og om formiddagen er der 
ankomst ved Puerto Aguirre. I vil besøge fisker landsbyen inden der fortsættes gennem Fer-
ronave, Pilcomayo og Costal kanalerne. Om aftenen ankres der op ved Puerto Leopardos, ikke 
langt fra San Rafael gletsjeren.
skorpios ii map
Dag 3: San Rafael Gletsjer
Om morgenen starter sejladsen gennem San Rafael fjorden og Tempranos kanalen indtil I når 
frem til lagunen, hvor der ankres op 2 km fra San Rafael gletsjerne. I vil kunne nyde det smukke 
landskab tæt på og få en opfattelse hvor stor  gletsjeren er og hvilke naturkræfter der har været 
i spil. Om aftenen sejles der mod Quiltralco fjorden.
 
Dag 4: Quiltralco Fjorden - Patagoniens Kanaler
Om morgenen ankres der op ved Quiltralco molen, hvor der efter morgenmaden vil være mu-
lighed for at besøge de termiske bade med 32-38 grader varmt vand. Er vejret til det vil I få 
mulighed for at sejle rundt i fjorden i motorbåde. Sent på eftermiddagen vendes snuden atter 
mod nord mod Chiloé, hvor I passerer igennem Moraleda og Pérez Norte kanalerne.
 
Dag 5: Patagoniens Kanaler - Chiloé
Om morgenen passerer I Corcocvado golfen. I området kan man til tider spotte pukkelhvaler 
og blåhvaler. Der fortsættes forbi Chiloé øens østlige kyststrækning gennem Yal kanalen og an-
kommes til den smukke by Castro om eftermiddagen. Der vil være tid til at besøge byen indtil 
de rom aftenen sejles mod Puerto Montt. Undervejs passeres kanalerne Lemuy, Dalcahue og 
Quicavi. Der arrangeres farvel fest med middag med kaptajnen.
 
Dag 6: Puerto Montt
Om morgenen ankres der op ved i Puerto Montt havn og efter morgenmaden er det tid til at 
tage afsked med skibet og besætningen.
 
Sejlruten og landgangene kan ændres lokalt afhængig af vejret.

Skorpios II

Skorpios II fra 1988 har plads til 106 passagerer fordelt i 53 kahytter på 5 dæk. Der er to 
barer, spisesal, spille rum og læsesal og soldæk på skibet. Opholdet inkluderer helpension, 
udflugter med guide i zodiak gummibåde. Dresscoden ombord på skibet er casual.
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Skønheden i den vilde natur

Patagonien, den mest berømte region i Chile, tilbyder alt det dra-
matiske landskab som man kan forvente ved verdens ultimativt 
sidste station til lands. Her forsvinder det Sydamerikanske kon-
tinent i en fænomenal eksplosion af øer, gletsjere, isbjerge og 
bjerge. Dette er et af moder naturs store afslutningsprojekter. 

Chilensk Patagonien består af forskellige subregioner: Den nord-
lige Aisen region og syd for den Magallanes regionen. I Aisen lig-
ger Laguna San Rafael nationalparken og Carretera Austral ho-
vedvejen. 

Sidstnævnte er blevet en vigtig attraktion, da den giver adgang 
til et område, der stadig rummer muligheder for eventyr og op-
dagelser: Det nordlige Patagonien med store udstrækninger af 
kolde skove, nationalparker, gletsjere, enorme isbjerge, laguner, 
fjorde, floder og søer. Det er ideelt til aktiv turisme som fiskeri, 
trekking, hiking, kajakroning, rafting og beskuelse af flora og 
fauna på det allermest naturlige stadie. 

Det sydlige Patagonien byder på den uforlignelige nationalpark 
Torres del Paine. Isoleret fra det øvrige Chile af voldsomme storme 
og ufremkommelige bjerge er denne nationalpark blevet kronju-
velen i landets parksystem. I 1978 blev den erklæret for Biosfære 
reservat og verdensarv af Unesco, og parken er verdenskendt for 
dens trekking og hiking muligheder. Paine massivet udgør den 
centrale del af parken, og få steder på denne planet finder man 
så mange forskellige attraktioner samlet på så lille et område. 
Parken overgår alle forventninger og har ingen rivaler med dens 
væld af farver og forme og udsigter som overstiger enhver fan-
tasi. 

 I den absolut sydligste del af landet finder man endnu mere skøn-
hed i de historiske steder som Magallan strædet, Beagle kanalen, 
Ildlandet og det mytiske Cape Horn. 

Patagonien
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Torres del Paine 
Nationalpark
Torres del Paine siges at være Chiles 
allersmukkeste nationalpark - med 
imponerende bjergtinder, forunder-
lige smaragdgrønne søer og beta-
gende gletschertunger. 
Isoleret fra det øvrige Chile af vold-
somme storme og ufremkommelige 
bjerge er denne nationalpark blevet 
kronjuvelen i landets parksystem. I 
1978 blev den erklæret for Biosfære 
reservat og verdensarv af Unesco, 
og parken er verdenskendt for dens 
trekking og hiking muligheder. 
Paine massivet udgør den centrale 
del af parken, og få steder på denne 
planet finder man så mange forskel-
lige attraktioner samlet på så lille et 
område. 
Parken overgår alle forventninger 
og har ingen rivaler med dens væld 
af farver og forme og udsigter som 
overstiger enhver fantasi.

Punta Arenas
Hvor Chile stopper
Byen ligger ved det 600 km lange 
Magallanes-stræde - opkaldt efter 
den portugisiske opdagelsesrej-
sende Hernando de Magallanes, der 
i 1520 nåede frem til denne udkant 
af verden. 
Punta Arenas oplevede sin storheds-
tid i sidste halvdel af 1800-tallet 
og begyndelsen af 1900-tallet, da 
eventyrere begav sig til Nordame-
rikas vestkyst og Alaska for at grave 
guld. Efter Panamakanalens åbning i 
1914 begyndte byens hensygnende 
tilværelse. I dag spiller byen blot en 
mindre rolle med dens militærfor-
lægning og toldfrie område. 
Luften er i forårstiden ofte krystalklar, 
hvilket giver mulighed for smukke 
udsyn til øen Isla Grande - den stør-
ste ø i Ildlandet og til Cordillera Dar-
wins 2000 m høje skærgårdsøer ude 
ved Stillehavet. Fuerte Bulnes er et 
rekonstrueret træfort fra 1843. Efter 
at Chile havde revet sig løs fra dets 
spanske moderland i 1810, forsøgte 
andre lande - 30 år senere - at skabe 
nye kolonier i verdens udkant. Fortet 
blev opført for at forhindre dette.

Puerto Natales
Ultima Esperanza
Puerto Natales ligger smukt ved 
sundet Ultima Esperanza - Det sid-
ste Håb! Høje sneklædte tinder på 
skærgårdsøerne mod vest står i 
skarp kontrast til den flade patago-
niske slette mod øst. På alle måder 
et landskab med vidt udsyn og højt 
til loftet! 

Magdalena Island
Pingviner og søløver
Øen der ligger 25 sømil fra Punta 
Arenas er hjemsted for tusinde af 
Magellaner pingviner, skarv, andre 
fugle og søløver. 

Eksempel på en af de oplevelses-
pakker vi kan lave i Patagonien:

Patagoniens Magi (4 dage/3 nætter)

Dag 1: Punta Arenas – Puerto Natales
Ved ankomst er der transfer til byen Puerto Natales. 
Undervejs vil vi stoppe ved pingvin kolonien ved Seno 
Otway inden vi ankommer til byen og indlogeres på 
Hotel Florence Dixie.

Dag 2: Puerto Natales – Torres del Paine
Dagen er i nationalparken Torres del Paines tegn. Efter 
morgenmaden vil vi køre gennem pampas steppen 
og holde udkig efter de typiske fugle, der huserer på 
steppen såsom ñandu’en og andre mindre fugle. Vi gør 
stop ved Milodon hulen, hvor et kæmpe dovendyr le-
vede for 12.000 år siden. Ved ankomsten til Torres del 
Paine nationalpark vil vi passere lagunen Amarga og 
Pehoé søen (afhængigt af overnatningsted).  Vi vil få et 
smukt udsyn til tårnene Paine Massif, Almirante Nieto 
og Torres del Paine. Derudover er det muligt at obser-
vere dyrelivet som består af blandt andet guanako’er, 
emu’er, ræve, stinkdyr, cauquenes fugle, sort halsede 
svaner, flamingo flokke, kondorer og ørne. Vi overnat-
ter i nationalparken på hotel Lago Grey.

Dag 3: Torres del Paine – Puerto Natales
Når vi har spist morgenmad er dagen til at udforske 
området på egen hånd. Det er blandt andet muligt at 
vandre nær lodgen eller tage på en af lodgens udbud-
te ture (valgfrit). Det er en god ide at spørge til turene 
ved ankomst dagen forinden. Om eftermiddagen er 
det tid til at returnere til Puerto Natales, hvor vi indlo-
gerer os på hotel Florence Dixie.

Dag 4: Puerto Natales – Punta Arenas
Når morgenmaden er indtaget er der transfer til Punta 
Arenas lufthavn i tide til eftermiddagsflyet videre.
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M/V Via Australis

Skibet blev bygget i 2005 og har plads til 136 passagerer fordelt i 64 ka-
hytter. Kahytterne er 15 m2 og har alle et vindue, badeværelse med hår-
tørerr, sikkerhedsboks, skrivebord samt enkelt- eller dobbelt senge.  Cru-
iset inkluderer helpension og fri bar under hele cruiset. Der er daglige 
landgange og udflugter, hvor der serveres whisky og varm chokolade. 
Inkluderet er desuden alle aktiviteter ombord på Via Australis såsom in-
formations aftener og spil aftener.

Beskrivelse af Via Australis 5 dæk
Patagonia-dækket er det nederste med 7 B-kahytter, køkken og spisesal. 
Dernæst kommer Magellan-dækket med receptionen og 29 A-kahytter. 
På Tierra del Fuego-dækket ligger de 18 AA-kahytter samt Yamana lou-
ngen. Næst øverste dæk er Kap Horn med 10 AAA-kahytter, broen, SKY 
loungen samt et mindre udendørs dæk. Der er desuden en lille souvenir 
butik. Darwin-dækket er det øverste og kaldes også panorama dækket.

Cruise Chile - Argentina

Punta Arenas (Chile) – Ushuaia (Argentina)

Dag 1: Punta Arenas
Der er check in på havnen mellem kl. 13.00 – 17.00 og Via Australis cruiset 
boardes kl. 18.00. Kaptajnen og personalet vil byde velkommen med en 
cocktail reception og derefter strater cruiset. Forude venter en utrolig sejl-
rute med fantastiske natur oplevelser i særklasse.

Dag 2: Alberto de Agostini nationalpark - Tuckers holmene
Ved daggry sejles der gennem Almirantazgo Sound med ankomst til Ains-
woth-bugten beliggende i Alberto de Agostini nationalparken. På afstand 
kan man skue Marinelli gletsjeren, som bugter sig ned af Darwin bjergkæ-
den. Her vil der være læring om, hvordan livet begynder efter at isen trækker 
sig tilbage. Der vil være tid til en vandretur for at opleve en bæver dæmning 
i den fantastiske subpolare Magellan-skov. Ved stranden, vil der gøres stop 
for at se om det ikke skulle være muligt at spotte en søelefant eller to. Se-
nere sejles der til Tuckers-holmene og efter frokosten boardes zodiak gum-
mibådene, på jagt efter synet af skarver samt Magellan-pingviner, som kun 
lever på den sydlige halvkugle. I september og april vil denne udflugt blive 
erstattet af Brookes-bugten, hvor der vandres hen til gletsjeren.

Dag 3: Beagle kanalen - Pia & Ally gletsjeren 
Der sejles igennem Beagle-kanalen hen til gletsjeren Pia. Der bliver afmøns-
tret nær gletsjeren, hvormed der vandres ad en kort sti hen til udsigtspunk-
tet. Her kan man i sandhed nyde udsigten af hele gletsjeren, som strækker 
sig fra højderne i bjergene og hele vejen ned til havet. Efter denne uforglem-
melige oplevelse sejles der langs den vestlige side af Beagle-kanalen forbi 
den majestætiske Ally-gletsjer.

Dag 4: Murray kanalen - Kap Horn
I dag sejles der gennem Murray-kanalen og Nassau-bugten, for til slut at 
komme frem til Kap Horns nationalpark, hvor det er muligt at gå fra borde, 
såfremt vejret tillader det. Det mytiske Kap Horn blev opdaget i 1616 og be-
står af et 425 meter lodret forbjerg. I mange år blev stedet brugt som navi-
gations rute mellem Stillehavet og Atlanterhavet. Nu til dags er stedte mest 
kendt som Verdens Ende. Nationalparken blev erklæret Verdens Biosfære 
Reservat af UNESCO i juni 2005. Om eftermiddagen, gås der fra borde ved 
den historiske Wulaia-bugt, som en gang var hjemsted for regionens største 
Yamana bebyggelse. Charles Darwin gik i land på det sted d. 23. januar 1833 
under hans rejse ombord HMS Beagle. Stedet er kendt for vegetationens 
fantastiske skønhed. Der vandres gennem den lokale flora, som udgør en 
ægte Magellan-skov indtil man er fremme ved udsigtspunktet.

Dag 5: Ushuaia
Ankomst til Ushuaia, Argentinas sydligst beliggende by i Tierra del Fuego, 
Ildlandet. Der gås fra borde omkring kl. 8 om morgenen. 

Der forbeholdes ret til at ændre i programmet afhængig af vind og vejr.
Via Australis

Velkommen ombord på et spektakulært cruise, som byder på fantastiske oplevelser 
samt en utrolig smuk natur. Der sejles gennem Magellan-strædet og Beagle-kanalen, 
hvor to af de smukkeste og mest uberørte områder på jorden findes, nemlig Patagoni-
en og Tierra del Fuego, Ildlandet. Via Australis er et komfortabelt skib med et professio-
nelt og dygtigt personale samt guider, som vil medvirke til at gøre de 5 dage ombord 
til en helt speciel oplevelse. Af særlige højdepunkter kan nævnes gletsjerne Pia & Ally, 
samt Kap Horns nationalpark.
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I Torres del Paine nationalpark kan I opleve en fantastisk 
natur, super trekking muligheder og god overnatning i 
EcoCamp. Fra EcoCamp’en kan man vælge to program-
mer; et for de aktive og et for dem, der gerne vil opleve 
nationalparkens vidundere uden at skulle udfordres alt 
for meget fysisk. De to programmer findes i 6 dages, 5 
dages og 4 dages udgaver. Det er desuden muligt at 
starte eller slutte disse ture i El Calafate i Argentina.

Ønsker I lidt mere trekking og eventyr kan vi anbefale 
vores 7-dages Patagonien trek, der tager udgangspunkt 
fra EcoCamp’en, men hvor I bevæger jer længere ind i 
Torreds del Paine nationalparken og derudover overnat-
ter i simple rustikke hytter undervejs. Læs mere på vores 
hjemmeside.

Trekking i 
Torres del 
Paine Torres del Paine- Active Program 

- 6 dage /5 nætter*
* Dette program findes også i en udgave på 5 dage/4 nætter & 4 dage/3 nætter. Program-
met findes også som Easy med fysisk lettere dagsprogrammer samt en cykel udgave.

Dag 1: Punta Arenas - Puerto Natales - Milodón hulen - EcoCamp
Afgang fra Punta Arenas til EcoCamp beliggende i Torres del Paine nationalpark. 
Undervejs gøres der stop i Puerto Natales, samt Milodón hulen.

Dag 2-5: EcoCamp - dagsudflugter, som er afhængig af ugedagene.

Mandag & Torsdag: Trek Towers Base 
Der vandres hen til Hosteía Las Torres, hvorfra stien fører op af bjerget til Ascencio-dalen. 
Undervejs på den sceneriske sti passeres bjerge, bøgeskove og mindre floder. Det er ikke 
en hård vandretur, men det er godt at have lidt kræfter tilbage til den sidste udfordring: den 
stejle moræne. Kampestenene er den sidste vagt inden Torres del Paine toppe strækker sig 
ud foran én med gletsjeren for deres fod. Det er et af de smukkeste syn i Patagonien! Tor-
res del Paine består af tre gigantiske granit monolitter, formet af gletsjer-is. Her spises der 
frokost. Der returneres til Ascencio-dalen og dernæst EcoCamp’en

Tirsdag & Fredag: Drive & Walk Western Lakes, Hike Pingo Trail 
Der vandres langs Pehoe-søens bred til Salto Grande-vandfaldet. Trekket fortsætter over 
Nordenskjold-stien og frem til udsigtspunktet. Tilbage ved Pehoe-søen køres der til bred-
den af gletsjer-søen Grey, hvorfra Pingo-stien fører gennem den eventyrlige Magellan-skov. 
Der er et sightseeing punkt med en god udsigt til Paine Massif inden der vandres tilbage til 
Grey-stranden og køres til EcoCamp’en. 

Onsdag & Lørdag: Navigation on Lake Pehoe and Hike along French Valley 
Der sejles på Pehoe-søen, hvorfra den udfordrende vandretur starter til den franske dal, 
i hjertet af Paine Massif.  Oppe af dalens sider åbner landskabet sig og man kan nyde de 
geologiske formationer: Bladet, Masken, Sværdet, Katedralen, Hajfinnen samt Fortet. Deref-
ter går det ned gennem græsland og lyse skove indtil Paine Grande molen, hvor der sejles 
tilbage til Pudeto og videre til EcoCamp’en.

Søndag: Hike along Puesto Seron
Dagens vandretur til Puesto Seron følger Paine-trekkets første del. Turen går over sletterne, 
som er hjem til Lenga-skove og patagonske flora, hvorfra man kan nyde udsigten til Azul-
lagunen samt Sierra Masle. Efter nogle timer nås Camp Seron, hvor frokosten indtages. Her 
kan man nyde det stille og magtfulde sted. Der vendes om og turen går tilbage til Eco-
Camp’en. 

Dag 6:  EcoCamp - Punta Arenas
Tidligt om morgenen er der afgang fra Torres del Paine nationalpark og tilbage til Punta 
Arenas.

EcoCamp 

Beliggende i hjertet af Torres del Paine nationalpark be-
står den bæredugtige lodge af iglo- og kuppel-formede 
bungalows med fokus på at minimere indvirkningen på 
miljøet og samtidig nyde de naturlige omgivelser skøn-
hed.  Der findes standard, superior og suite bungalows.
Der serveres typisk lokal mad i EcoCamp’en. 

Standard bungalows: 
De hyggelige standard bungalows er 10m2 med 4 meter 
i diameter med trægulv og lidt over 2 meter på midten, 
hvormed to personer kan sove og stå oprejst. De er ud-
styret med senge, fleece lagner, vattæpper, tæpper samt 
udsmykket med organisk materiale. Der er et panorama 
vindue og den hvide kanvas dug gør, at der er lyst inden-
døre. I toppen er der vinduer til at observere stjernerne. 
Der er fælles badeværelser.  

Suite bungalows: 
De 28 m2 dobbelt bungalows har alt hvad gæsten behø-
ver inklusiv privat badeværelse. Stedet opvarmes af en 
miljøvenlig brændeovn. Der er mulighed for to enkelt-
senge eller en king size seng og udsmykningen består 
af naturlige fibre samt elementer fra den lokale kultur. 
Bungalowen har solpaneler men ingen stikkontakter. 

Inkluderet: 
- Overnatning på EcoCamp 
- Helpension
- Al landtransport nævnt i programmet
- Engelsktalende guide
- Entré samt skatter for Cueva de Milodon +            
Torres del Paine nationalpark
- Færgebillet Pehoe-søen + Grey-gletsjeren
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Midt imellem Tahiti og Chile, 3760 km ude i Stillehavet fra Chiles kyst ligger Påske-
øen, der har været genstand for megen spekulation og intensive studier i årenes 
løb. Hvordan og hvorfor udhuggede og opstillede befolkningen hundredvis af 
Moai statuer langs kysten af øen?   
Påskeøen er den mest isolerede ø på jorden, men for 1200 år siden kom søfarere 
i kanoer sejlende fra en fjern kultur og slog sig ned netop her og udviklede en 
ekstraordinær kultur på øen, de kaldte Rapa Nui. 
Påskeøen er i dag et af de mest unikke steder på jorden, et gigantisk friluftsmu-
seum med en fascinerende kultur. Rapanui-befolkningen af polynesisk oprindelse 
er venlig og imødekommende, og øens landskab lige så indbydende med smukke 
strande, klart blåt vand, vulkanske kratere, lavaformationer og arkæologiske om-
råder af stor interesse. Der er ikke mindre end 600 af de enorme statuer, som tavst 
vidner om en højtudviklet civilisation i fortiden. Udover at besøge disse kan man 
også deltage i lokale Sau sau ceremonier og opleve de polynesiske danse og mu-
sik og ikke mindst den kulinariske smagsprøve af fisk og hummere. I de første to 
uger af februar kan man opleve den lokale festival ”Tapati” med gamle traditioner, 
konkurrencer og kunstneriske udfoldelser. 
Da man befinder sig i subtropisk klima, findes der kun 2 årstider, med regnvejr fra 
april til september og tørt fra oktober til marts. Gennemsnitstemperaturen er året 
igennem mellem 17-25 grader. Påskeøen har været en del af Chile siden 1888. 

Steder af interesse
Vinapu
Arkæologiske ruiner med 2 templer også kaldet „Ahu“. Hovedtemplet med navnet 
Tahiri er specielt, idet det har en stor lighed med stenudhugninger fundet ved 
det berømte Machu-Picchu i Peru. Begge templer har adskillige stenstatuer eller „ 
Moai“ som de også kaldes. 

Ranu Raraku
En vulkan, hvor næsten alle Moai’erne (statuer) på øen blev bygget. I stenbrud-
det kan man se stenmonumenter på forskellige konstruktionsstadier. Den største 
Moai er 21,5 meter høj og vejer 250- 300 tons. Der er også her, at man finder den 
eneste Maoi i knælende position, som i øvrigt blev udgravet under Thor Heyerd-
hals ekspedition i 1955.

Ahu Tongariki
Her kan man se stenudskæringer/petroglyffer med figurer af fisk og skildpadder.

Ahu hekii
Nær ved stranden i Anakena ligger adskillige ceremonielle steder, der anses for at 
være de vigtigste arkæologiske ruiner på Påskeøen.

Ahu Tahai
Dette ceremonielle sted er det bedst restaurerede på øen og har 3 templer/ 
”Ahu”.

Puna a Pau
Arkæologisk center hvor statuernes „hatte“ blev udhugget.

Påskeøen
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Eksempel på en af de oplevelsespakker vi kan lave på Påskeøen:

Påskeøens Magi (4 dage/3 nætter) 

Dag 1: hanga Roa 
Ved ankomsten til Mataveri lufthavn vil du opleve en traditionel modtagelse med blomsterkrans om halsen, hvorefter du bliver transporteret til hotellet. 
Vi anbefaler at bruge resten af dagen på at besøge byens kirke, hvor du vil finde traditionelle romersk-katolske symboler blandet med lokale. Søndag 
morgen er du velkommen til at overvære messen. Det lokale kunsthåndværksmarked og museum ligger ved siden af kirken. På museet kan du nyde det 
smukke syn af reproduktioner af Rapa-Nui genstande. Originalerne blev desværre fjernet fra øen. 

Dag 2: Anakena 
Idag vil du lære mere om Rapa Nuis fantastiske historie. Efter at have forladt Hanga Roa kører vi sydover ad kystruten. Du får udsigt til Poike halvøen 
og hele kystlinjen bestående af sort, vulkanisk masse. Vores første stop bliver Vaihu for at besøge arkæologiske steder. På vej til det næste stop kom-
mer vi forbi adskillige moais statuer, som ligger langs “Camino de los Moais”, Moais-vejen, ad hvilken de blev fragtet til deres destinationer. Ved Ranu 
Raraku – stedet hvor alle Moais blev udhugget, får vi en picnic frokost, hvorefter vi begynder gåturen op ad Ranu Raraku vulkanen. Du bliver uden tvivl 
imponeret af det næste højdepunkt – det restaurerede gigantiske tempel Ahu Tongariki og dets 15 moais, hvilket er det største tilbedelsessted på øen. 
Videre på turen tager vi os tid til at besøge to strande. En af dem er  Ovahe, en lille bugt med en klippehule og næsten lyserødt sand. Derefter når vi til 
Anakena med den hvide sandstrand og kokosnød-palmerne, der indbyder til en dejlig svømmetur i det lune Stillehav. Til sidst går turen tilbage til Hanga 
Roa. (Morgenmad og frokost inkluderet)

Dag 3: Ceremoniel landsby Orongo 
Fra Hanga Roa er der en 30 minutters køretur til vulkanen Rano Kau med den ceremonielle landsby Orongo, som ligger 400 meter oppe ad vulkanens 
skråning. Man bliver overrasket af den perfekte runde form på krater-søen. Orongo er det ceremonielle centrum for fuglemandens kult - ”Hombre 
Pajaro” – som begyndte da ”Short Ears” stoppede med at bygge moais. Guiden vil forklare denne “nye” kultur på øen og vise dig petroglyfferne, hel-
leristningerne, med billeder af fuglemanden og Make Make (guden som skabte ham) og Komari (et frugtbarhedssymbol). Herfra har man også en 
fantastisk udsigt over 3 små øer i Stillehavet: Motu Nui, Moto Kau, Moto Iti. Resten af dagen er fri til afslapning eller aktivitet på egen hånd. (morgenmad 
inkluderet) 

Day 4: Afgang
Transfer til lufthavn for at nå flyet til Santiago eller Tahiti. (morgenmad inkluderet) 

Denne eksotiske ø indeholder alle ingredienser til et rig-
tigt eventyr udenfor den almene turisme. Her er masser af 
oplevelser og attraktioner som et varieret dyreliv og formi-
dable udsigter. Man finder sjældent en mere fredsommelig 
oase og venlig imødekommenhed blandt befolkningen 
som her. 
Juan Fernandez øgruppen blev opdaget i 1574 og blev et 
foretrukket sted for pirater, der havde krydset Kap Horn el-
ler Sydamerikas spids ved Magallan strædet. Øerne ligger 
667 km fra Valparaiso, Chiles vigtigste havneby, og består 
af 3 øer. Her boede Alexander Selkirk, en engelsk søfarer, 
helt alene i fire år og fire måneder fra 1704-1708 efter at 
være strandet. Senere inspirerede hans historie Daniel De-
foe til at skrive hans berømte roman om Robinson Crusoes 
eventyr. 
Alle tre øer er fyldt med en eksotisk vegetation, og både 
flora og fauna er nævneværdig. Videnskabsmænd fra hele 
verden kommer her for at studere de mange arter, og øerne 
blev gjort til nationalpark og erklæret til Biosfære Reservat 
af Unesco i 1977. Vi kan tilbyde en spændende 4 dages tur 
rundt på øen i Robinson Crusoes fodspor!

Robinson Crusoe Øen
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explora
Explora er et nyt koncept for rejsende i Sydamerika – baseret på opdagel-
ser og oplevelser, der går helt i dybden, mens der i alle detaljerne tilføjes 
en luksus ud over det sædvanlige. 

En niche for eventyreren, der vægter den ypperste kvalitet i hele oplevel-
sen: Turene, omgivelserne, servicen. Explora lægger vægt på individuelle 
oplevelser for alle sanser, mens man bevarer respekten for naturen og 
udviklingen af lokalområdet. 

Explora tilbyder lodge-baserede pakker i San Pedro Atacama, Patagonien 
og Rapa Nui (Påskeøen) i Chile. Der er også planer om et nyt lodge i Den 
Hellige Dal ved Cuzco, i Peru. 
For dem der ønsker endnu mere eventyr tilbydes desuden de såkaldte 
Travesías, som er fantastiske nomaderejser på tværs af flere lande i Syd-
amerika. 

explora Rapa Nui

Mike Rapu, som er en lokal dykkerhelt på Påskeøen, færdiggjorde i 2007 et 
sandt drømmehotel, som er blevet en del af det fantastiske Explora koncept, 
som mere bør beskrives som en oplevelse end bare et hotel. Her får man 
hele pakken: Fantastisk indkvartering koblet sammen med et team af lokale 
guider med stor ekspertise, der hver dag hjælper en med at vælge den af i alt 
25 forskellige udflugter, man nu har lyst til at lave – til fods, cykel, hest eller 
båd. Alt bliver skræddersyet og lagt for gæstens fødder, flot pakket ind luk-
sus med respekt for naturen. Det er helt ned til de små detaljer, hvor der ud 
af det tilsyneladende blå bliver serveret iskold champagne og spanske tapas 
på kanten af den vulkan, man netop har besteget. Eller stuepigen der lægger 
små stykker belgisk chokolade på hovedpuden, og de utrolige gourmet-ret-
ter, som kokken fremtryller hver eneste dag. 

Selve hotellet er en sand oase af naturmaterialer placeret på en 9 hektarer 
stor grund med havudsigt og ca. 10 minutters kørsel til byen, Hanga Roa. 
Alt er lavet i det smukkeste træ eller sten i flot design og med store, lyse fæl-
lesarealer, hvor man kan høre guiderne holde foredrag, tale om dagens eller 
næste dags eventyr med guider og andre rejsende, og selvfølgelig er der 
Internet i receptionen samt stor restaurant, bar, spa og pools til gæsternes 
nydelse. 

De 26 værelser og suiter er henholdsvis 32 og 44 kvm store, har alle hav-
udsigt og moderne bekvemmeligheder – dog ikke TV (som slet ikke burde 
forstyrre denne naturoplevelse).

Posada Mike Rapu var det første ”Grønne hotel” i Sydamerika og har opnået 
certifikatet LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Explora 
Rapa Nui forkæler alle sanser og er bestemt hver en øre værd.
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explora Atacama

Hotel Larache i San Pedro blev bygget i 1998 og er en del af 
det fantastiske Explora concept, som mere bør beskrives som 
en oplevelse end bare et hotel. Her får man hele pakken: Fan-
tastisk indkvartering koblet sammen med et team af lokale 
guider med stor ekspertise, der hver dag hjælper en med at 
vælge den af i alt 50 forskellige udflugter, man nu har lyst til 
at lave – til fods, cykel, hest eller i bil. Alt bliver skræddersyet 
og lagt for gæstens fødder, flot pakket ind luksus med respekt 
for naturen. 

Man befinder sig på en kæmpe naturgrund på 17 hektarer 
og dog i gåafstand til centrum af hyggelige San Pedro. Der er 
egne hestestalde med omkring 20 veltrænede heste, der er 
cykler til frit udlån, der er 4 store swimmingpools med spaom-
råde, jacuzzi og sauna, for slet ikke at tale om de store, lyse 
opholdarealer, hvor man hver aften kan høre guiderne holde 
foredrag eller planlægge ture med gæsterne. Man får skøn 
gourmetmad i restauranten, drinks af enhver art, Internet til 
rådighed - for slet ikke at nævne landets største, privatejede 
teleskop i hotellets observatorium. 

Alle 46 værelser er ligesom resten af stedet indrettet i natur-
materialer, rustikt men lækkert. Der er tænkt på alle moderne 
fornødenheder undtagen TV, som man ikke mener har sin 
plads i Explora’s oplevelses-koncept, hvilket føles helt rigtigt. 
Det eneste man har lyst til er at lade sig opsluge af den skønne 
natur omkring en, af stedets atmosfære. På Explora Atacama 
får man lov at betale – men alligvel vælger mange at blive en 
hel uge, i erkendelse af at man får fuld valuta i form af even-
tyret. 

explora Patagonia

Hotel Salto Chico er en perle af et Explora-hotel beliggende i 
hjertet af Torres del Paine Nationalpark – med den smukkeste 
udsigt man næsten kan forestille sig. Lodget har 50 værelser 
bygget i lyse, rustikke, naturlige rammer – simpel elegance. 
Man føler virkelig man befinder sig midt i naturen, hvilket 
man jo rent faktisk også er, bare omgivet af behagelig luksus. 
Alle værelser har udsigt, jacuzzi og opholdsareal – og ingen 
fjernsyn til at tage opmærksomheden væk fra den smukke na-
tur udenfor vinduet. Desuden er der en separat spa afdeling, 
en slags badehus med lækre pools og wellness af enhver art. 
Salto Chico har som det eneste hotel i området egen heste-
stald til at sætte ekstra kvalitet til de mange ture, man hver 
dag kan vælge at begive sig ud på som en del af Explora-kon-
ceptet – hvor alt er inkluderet: Individuelle oplevelser, skøn 
mad og fantastiske faciliteter. 
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