
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DROMEN 
Chili 



Begeleide rondreis Chili 

17 dagen 

Vertrekdatum: 21 november 2023 

PROGRAMMA 

Dag 1: Brussel – Santiago 

Afspraak op de luchthaven van Zaventem voor vertrek naar Santiago. 

 

Dag 2: Santiago 

Onthaal op de luchthaven en transfer naar het hotel, waar we de bagage afzetten. Vervolgens brengen we 

een bezoek aan de Chileense hoofdstad en komen onder meer op het centrale Plaza de Armas, dat omringd 

wordt door verschillende koloniale gebouwen, waaronder de Municipalidad en de kathedraal. Op de Plaza de 

la Constitución zien we La Moneda, het voormalige muntgebouw en latere presidentieel paleis. Op de 

Centrale Markt nemen we een typische lunch, bestaande uit vis en zeevruchten.  We bezoeken ook het 

Museum van Pre-Columbiaanse Kunst dat is ondergebracht in het voormalige douanegebouw en een uniek 

overzicht biedt van 4500 jaar Zuid-Amerikaanse beschaving. Hotel Pullman El Bosque. (M-A) 

 

Dag 3: Santiago – Valparaiso– Arica 

Bezoek aan de havenstad Valparaiso, tweede stad van Chili, die op de Werelderfgoedlijst van de Unesco prijkt. 

Valparaiso werd voor Chili sinds de komst van de Spanjaarden de verbindingspoort met Europa en de stad 

ontpopte zich tijdens de Californische goldrush tot een springplank naar het ‘gouden land’. We snuiven sfeer 

op in het koloniale gedeelte van de stad, laten ons door de 19de-eeuwse steile stadsliften naar de hoger 

gelegen wijken transporteren en brengen een bezoekje aan La Sebastiana, het huis van de Chileense dichter 

Pablo Neruda. Terug naar Santiago via de badplaats Viña del Mar. Avondvlucht naar Arica, één van Chili’s 

belangrijkste havensteden. Hotel Aruma. (O-M) 

 

Dag 4: Arica – Putre 

Na een kort bezoek aan Arica, waarbij we onder meer een kijkje nemen in het museum met een beroemde 

collectie Chinchorro-mummies, zetten we koers naar de altiplano. In de Llutavallei zien we geogliefen die 

eeuwenoude lamakaravanen voorstellen. Picknicklunch. Stilaan verandert het landschap. De begroeiing 

houdt op en maakt plaats voor woestijnlandschappen. Op 3.000 m hoogte verschijnen imposante 

kandelaarcactussen. Bezoek aan de archeologische sites Tambo Inca de Zapahira en Pukara de Copaquilla. 

Deze laatste site kijkt uit over een spectaculaire canyon en het gedeeltelijk gerestaureerde 12de-eeuwse fort 

diende dan ook als bescherming voor de lager gelegen landbouwterrassen. We houden halt bij het Aymara-

dorpje Socoroma, waar tradities en oude landbouwtechnieken in ere gehouden worden. Aankomst in Putre 

(3.100 m). Hosteria Qantati. (O-M) 

 

Dag 5: Putre – Lauca N. P. – Arica 

Er wacht ons een wondermooie dag. Bezoek aan het pittoreske dorp Parinacota, met z’n prachtige koloniale 

kerkje waarin leerlingen van de school van Cuzco surrealistisch aandoende muurschilderingen aanbrachten. 

In het schitterende Lauca Nationaal Park zien we de typische altiplano-steppelandschappen met blauwe 

meren en besneeuwde vulkanen. Lama’s, alpaca’s, vizcacha’s en  flamingo’s kruisen wellicht ons pad. 

Hopelijk komen we ook vicuña’s tegen. Deze wilde variant van de Zuid-Amerikaanse kameelachtigen werd 

met uitsterven bedreigd, maar dankzij een geslaagd beschermingsprogramma telt Chili nu alweer meer 

dan  25.000 vicuñas. Halte bij het enig mooie Chungara-meer, één van de hoogste meren ter wereld (4.570 

m). Boven het meer uit prijken de toppen van de tweelingvulkanen Pomerape en Parinacota. Picknick-lunch. 

Terugrit naar Arica. Hotel Aruma. (O-M-A) 

 



Dag 6: Arica – Iquique 

Langs de noordelijke pan-Amerikaanse autoweg reizen we naar Iquique. Iquique werd in de 19de eeuw 

welvarend als exporthaven van nitraten en zilver die per spoor van bij de mijnen van Tarapaca naar de kust 

werden gebracht. Rijke handelaars lieten er schitterende herenhuizen en villa’s neerzetten en in de stad 

werden tuinen aangelegd die werden bevloeid met water dat uit de Andes werd afgeleid. Toen de 

mijnexploitatie in verval raakte, werden vele nederzettingen verlaten en veranderden in spookstadjes. We 

brengen een bezoek aan de spooksteden Santa Laura en Humberstone, die nog steeds melancholisch 

herinneren aan de 19de-eeuwse bloeiperiode. We rijden ook door de extreem droge Pampa de Tamarugal en 

zien in Huara de geoglief van de zogenaamde Atacama Reus. Hotel NH Pacifico. (O-M-A) 

 

Dag 7: Iquique – San Pedro de Atacama 

Mooie rit langs de woeste kust van de Stille Oceaan naar Tocopilla, waar nog steeds nitraatbedrijfjes 

gevestigd zijn. Verder naar San Pedro de Atacama, een koloniaal stadje aan de rand van de zoutvlakte Salar 

de Atacama. San Pedro was ooit een belangrijke stop op de pre-Columbiaanse handelsroutes van het 

hoogland naar de kust. Later, in de vroege 20ste eeuw, werd San Pedro belangrijk als halte op de route van 

de veedrijvers van Salta, in Argentinië, naar de nitraatstadjes aan de kust. Halte bij de Vallei van de Dood. In 

de Maanvallei, bekend om z’n grillige, geologische formaties, is het uitkijken naar een schitterende 

zonsondergang. Hotel Noi Casa Atacama. (O-M-A) 

 

Dag 8: San Pedro de Atacama 

De ganse dag wordt gewijd aan een verkenning van de wondermooie landschappen rond San Pedro. We 

maken een rustige wandeling langs de meren Miscante en Meñique, populaire broedplaatsen voor flamingo’s. 

Mits toelating van de lokale bevolking bezoeken we ook de indrukwekkende Piedras Rojas, waar vaak een 

heel sterke wind staat. ’s Namiddags rijden we naar de reusachtige Salar de Atacama, een barre vlakte waar 

door verdamping dikke lagen zout de woestijnbodem bedekken. We komen ook bij de Chaxa-lagune of 

Tebenquiche-lagune.  (O-M) 

 

Dag 9: San Pedro de Atacama – Santiago 

Vroeg vertrek om bij zonsopgang de Tatio-geisers, gelegen op 4.000 m, te bewonderen. Fumarolen en 

opspuitende waterkolommen vormen een uniek tafereel tegen de achtergrond van de overweldigende natuur. 

Terug naar San Pedro de Atacama waar we een bezoek brengen aan de archeologische sites van Quitor en 

Tulor. Na de lunch in San Pedro rijden we naar Calama waar we de vlucht nemen naar Santiago. Hotel Holiday 

Inn Aeropuerto. (O-M) 

 

Dag 10: Santiago – Paaseiland 

Vlucht naar het Paaseiland waar we kort na de middag landen. Rapa Nui, zoals het eiland door z’n 

Polynesische inwoners genoemd wordt, ligt bijna 3.500 km verwijderd van het vasteland en is daarmee één 

van de meest geïsoleerde plaatsen op aarde. Het vulkanische eiland is een schitterend stukje natuur maar de 

belangrijkste bezienswaardigheid van het eiland zijn de ‘moai’, de meer dan levensgrote stenen beelden die 

her en der over het eiland verspreid staan als eerbetoon aan de goden. Bezoek aan Ahu Akivi en Puna Pau. 

Hotel Otai. (O-M-A) 

 

Dag 11: Paaseiland 

De ganse dag staat in het teken van de ontdekking van de mysterieuze moai. Bij Ahu Vaihu, waar de golven 

van de Stille Oceaan zwaar inbeuken op het eiland, voelen we ten volle het isolement van de plek aan. Hier 

stonden ooit 8 moai die nu zwaar gehavend op de grond liggen. Her en der verspreid liggen de rode pukaos 

(hoeden) die ooit de beelden sierden. Te Akahanga bezoeken we de krater van de Rano Raraku-vulkaan, de 

steengroeve waar alle moai vandaan komen. We treffen er heel wat - soms onafgewerkte - beelden aan. In 

Ahu Tongariki zien we een platform met 15 moai. Op de site van Ahu Te Pito Kura zien we de grootste moai 

(10 meter hoog). Bij het strand van Anakena, in de schaduw van enkele moai, kunnen we een dagje cultuur 

afsluiten met een zwempartijtje. (O-M-A) 

 

 

 



Dag 12: Paaseiland – Santiago 

We verkennen nog enkele mooie plaatsen op het eiland en zien onder meer Ahu Vinapu waar de stenen op 

één van de twee platformen zo perfect op elkaar aansluiten dat sommige onderzoekers gelijkenissen menen 

aan te treffen met het vakmanschap van de Inca’s. We bezoeken ook de Rano Kao-vulkaan waar zich het 

voormalige ceremoniële dorp van Orongo bevindt, gekend voor z’n petrogliefen van onder meer de befaamde 

Tangata Manu of ‘Vogelman’. We nemen nog een kijkje in de grotten van Ana Kai Tangata en vliegen 

vervolgens terug naar Santiago. Hotel Holiday Inn Aeropuerto. (O-A) 

 

Dag 13: Santiago – Puerto Natales 

Vlucht naar Punta Arenas. Stadsbezoek waarbij we meer leren over de families Menendez en Braun. Deze 

pioniersdynastieën zetten in het diepe zuiden schapenkwekerijen en scheepsbedrijven op en bepaalden in 

grote mate het economische leven in Chileens Patagonië. Ook vandaag nog is hun macht aanzienlijk. Een rit 

van 3 uur door een mooi en desolaat steppelandschap brengt ons naar Puerto Natales, een plaatsje dat het 

ooit bijna uitsluitend moest hebben van de schapenkweek en de visserij, maar dat nu vooral dient als 

uitvalsbasis voor een bezoek aan het Chileense fjordengebied en het Torres del Paine Nationaal 

Park.  Onderweg houden we halt bij het Nao Victoria-museum met de levensgrote replica's van historische 

schepen. Hotel Costaustralis. (O-M) 

 

Dag 14: Puerto Natales – Torres del Paine 

Twee dagen worden gewijd aan de ontdekking van het Torres del Paine Nationaal Park, één van Zuid-

Amerika’s mooiste berggebieden, dat als het ware alle landschappen van Patagonië in zich verenigt en een  

rijke fauna herbergt. Zonder twijfel één van de hoogtepunten van de reis! We houden o.m. halt bij de Amarga-

lagune, het prachtig blauwe Pehoemeer, de Salto Grande-watervallen, en genieten van zichten op het Paine-

bergmassief. Hier treffen we de beroemde graniettorens aan, de ‘Torres’, die bijna 2800 meter verticaal uit de 

omringende steppe omhoog rijzen. Dierenliefhebbers komen volop aan hun trekken want het park is rijk aan 

guanaco’s, zwarthals-zwanen, flamingo’s, condors, arenden en zelfs poema’s. Hotel Lago Grey. (O-M-A) 

 

Dag 15: Torres del Paine – Puerto Natales 

We verkennen vandaag verder dit schitterend nationaal park en maken ook een boottocht naar de 

indrukwekkende Grey-gletsjer. In de latere namiddag rijden we terug naar Puerto Natales. Hotel Costaustralis 

(O-M-A) 

 

Dag 16: Puerto Natales – Santiago – Brussel 

We maken een wandeling langs de Baai van de Laatste Hoop en genieten een laatste maal van de prachtige 

Patagonische landschappen (indien de vlucht van Punta Arenas naar Santiago zou vervroegd worden, vervalt 

de wandeling). Vervolgens rijden we naar Punta Arenas. Vlucht naar Santiago en aansluitende vlucht naar 

Brussel. (O) 

 

Dag 17: Brussel 

Aankomst te Brussel. 

 

 

Bij het bezoek aan Lauca Nationaal Park bevindt u zich op grote hoogte (Putre 3000 m / Chungara meer 
4700m). San Pedro de Atacama ligt op 2500m hoogte.  Raadpleeg uw arts vóór inschrijving. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Inbegrepen in de prijzen 

In het programma vermelde vluchten 

Luchthaventaksen, brandstoftoeslagen en veiligheidstaksen zoals gekend op 1 november 2022 

Overnachtingen in de vermelde hotels (of gelijkwaardig) op basis van kamer en ontbijt 

Vermelde middag- en avondmalen (M=middagmaal, A=avondmaal) 

In het programma vermelde bezoeken en activiteiten 

Diensten van een Nederlandstalige Dromen-reisleider/gids 

Diensten van lokale Engelssprekende gidsen 

Transport ter plaatse 

Fooien voor lokale gidsen, chauffeurs en hotelkruiers 

 

Niet inbegrepen in de prijzen 

Annulerings-, reisbijstand- en bagageverzekering 

Vrijblijvende fooi voor reisleider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte Warandedreef 3 – 8490 Varsenare ꟾ Tel: +32 (0)50/38.68.19  ꟾ   info@dromen.be 

Ond.nr BE 0673.319.065 


