
 
Voorbeeldreis 

 

Eindeloos ijs 
 

Dag 
 

Van  Naar Transport Hotels opmerkingen 

1 Amsterdam (Santiago) KLM --- 20:55 AMS           (enkel op di/wo/vri/zo) 

2 Santiago de 
Chili 

  Hotel Vegas                  11:00 Santiago de Chile 
Inclusief: transfer (luchthaven  Hotel) 
Vrije dag in Santiago 

3 Santiago  Balmaceda/ 
Coihaique 

vlucht/ 
Huurauto 

Belisario Jara 12:00 Santiago  15:30 Balmaceda 
Balmaceda airport  Coyhaique  (1 uur) 

4 Coyhaique Guadal Huurauto Cabana Guadal Coyhaique – Guadal (route 7 :  ± 6 uur, 250 
km) 

5 Guadal  Huurauto Cabana Guadal Inclusief : The scecrets of the Meliquena  
                Glaciar met boxlunch 

6 Guadal Coyhaique Huurauto Belisario jara Guadal  Coyhaique (7 uur) via Pinturas de 
Rupestres(prehistorisch handafdrukken op rots) 

7 Coyhaique Balmaceda/ 
Puerto Montt/ 
Punta Arenas 

Huurauto/ 
Vlucht/ 
vlucht 

Oro Fuenguino Coyhaique  Balmaceda airport  (1 uur) 
10:10 Balmaceda  11:15 Puerto Montt 
13:20 P. Montt  15:30 Punta Arenas 

8 Punta Arenas Puerto 
Natales 

OV bus Hostal Francis 
Drake 

10:00 Punta Arenas  13:30 Puerto Natales 
Vrije middag 

9 Puerto 
Natales 

Lag Amarga/ 
Ref Torres/ 
Ref Chileno 

OV Bus / 
(minibus)/ 
wandelen 

Refugio Chileno 07:30 P. Natales  09:45 Lag. Amarga 
Lag Amarga  Refugio Torres (minibus) 
Torres  Chileno (3.5 uur trekking) 

10 Torres del 
Paine 

 wandelen Refugio Chileno Suggestie: trekking look-out Torres! 

11 Torres del 
Paine 

 wandelen Refugio 
Cuernos 

Chileno  Cuernos (4 uur trekking) 

12 Torres del 
Paine 

 wandelen Lodge Paine 
Grande 

Cuernos  Lodge Paine Grande (4 uur 
trekking) 

13 Torres del 
Paine 

 wandelen Lodge Paine 
Grande 

Suggestie: trekking Gletsjer Grey  (6-8 uur)  Je 
moet hetzelfde pad weer terug 

14 Lodge Paine 
Grande 

Pudeto/ 
P. Natales 

(catamaran) 
OV Bus 

Hotel Francis 
Drake 

(catamaran over de Meer Pehoe en minibus) 
13.30 Ref. Pudeto  17:30 Puerto Natales  

15 P. Natales El Calafate OV bus   Hostal 
Libertador 

08:00 Puerto Natales  13:10 El Calafate 
Vrije middag 

16  El Calafate   Hostal 
Libertador 

Inclusief: Dagexcursie Perito Moreno 

17 El Calafate B. Aires vlucht   
Hotel Babel 

15:20 Calafate  18:16 Buenos Aires  
Inclusief: Transfer naar hotel 

18 B. Aires   Hotel Babel Vrije dag 

19 B. Aires   Hotel Babel Vrije dag    

20 B. Aires  KLM --- Vrije ochtend in Buenos Aires 
16:40 B. Aires    (enkel op ma/wo/do/za) 

21  Amsterdam  ---                        10:00 Amsterdam 

 
 
De prijs voor dit landarrangement is per persoon EURO 2848,= (USD 3165,=) op basis van twee personen.   
 
 
** De prijs in EURO wordt bepaald aan de dagkoers bij de ABN- AMRO op de dag van de boeking.   
   Deze prijs is gebaseerd op een wisselkoers van USD 1 = EURO 0,90. 

 
 
 
 
Prijzen zijn inclusief:  



- hotelovernachtingen op basis van tweepersoonskamers inclusief ontbijt (behalve in Torres del Paine)  
- refugioaccommodaties in en kaart van N.P. Torres del Paine, inclusief slaapzak 
- al het vervoer (behalve tussen haakjes) en binnenlandse vluchten (Santiago  Balmaceda, 

Balmaceda  Puerto Montt, Puerto Montt  Punta Arenas en El Calafate   Buenos Aires, inclusief 
belastingen en toeslagen) zoals genoemd in het bovenstaande reisplan 

- de in het schema genoemde transfers 
 
 
Prijzen zijn exclusief:  

- internationale vluchten en luchthavenbelastingen 
- alle binnenlandse en internationale vertrekbelastingen, die evt nog dienen te worden betaald in het 

land zelf. Deze vertrekbelastingen zijn constant aan verandering onderhevig. (De vetrekbelastingen 
voor binnenlandse vluchten liggen meestal rond de USD 5-10 p.p. voor internationale vluchten hoger: 
± USD 25,= bij vertrek uit BUE internationaal)  

- minibus (USD 3,= enkeltje), catamaran in Torres del Paine (USD 15,= enkeltje), entree Torres del 
Paine (USD 32,=pp) 

- verzekeringen, entrees, persoonlijke uitgaven, fooien, eten en drinken tenzij anders vermeld, 
optionele excursies en alle niet genoemde transfers (luchthaven/terminal  hotel)  

 
 
 
 
 

Internationale vlucht met KLM  
Amsterdam  Santiago   //  Buenos Aires  Amsterdam) 
 
De prijsindicatie voor laagseizoen is vanaf  EURO 843,= (inclusief luchthavenbelastingen) per persoon. 
 
 
 
 
Prijzen zijn een indicatie en  op basis van laagseizoen. Prijzen zijn aan veranderingen onderhevig door o.a. 
geldkoersen, seizoenen, beschikbaarheid e.d.. Vraag daarom altijd voor de actuele prijs een prijsopgave op 
middels een offerte op maat. 
 
 
Aanvullende info 
Het bovenstaand programma is slechts EEN VOORBEELD. We maken alle reizen op maat, dus aanpassingen 
zijn altijd mogelijk, zowel qua route, uitstapplaatsen, hotels, excursies etc etc.  
Pas dus aan waar gewenst en laat het ons weten. We sturen je dan zo spoedig mogelijk een aangepast 
reisplan met prijs. 
 
 
Internationale vluchten 
Wij kunnen uiteraard ook voor passende vluchten voor je verzorgen, tegen vaak gunstigere tarieven en of 
voorwaarden dan dat je zelf kunt boeken op internet. 
 
Daarnaast kunnen we je veel geld besparen door een ‘slim ticket’ voor je te boeken. Een ’slim 
ticket’  maakt je reis een (heel) stuk goedkoper, al kan een dergelijk ticket in eerste instantie (wat) duurder 
lijken.   
Met een ’slim ticket’ wordt je landarrangement zoveel goedkoper dat je op de totale reissom ( vluchten plus 
landarrangement ) tot soms enkele honderden euro’s kunt besparen.  
 
Wij kijken voor een vliegticket altijd naar het geheel van je reis, omdat je op die manier vaak een betere 
reis krijgt, voor een betere prijs ! En dat lijkt ons best wel slim.  
 


