
	
 

 
CHILE OCH ARGENTINA 2020 

Resa till Santiago de Chile, San Pedro De Atacama, Påskön, 
vindistrikten i Casablanca och Mendoza samt Buenos Aires.  

                                        November 2020 
 

 
Sundström Travel genomför en spännande och varierande resa till Chile och 
Argentina. Odenresor bokar alla våra flyg. 
 
Vi tar Er med till spännande och exotiska Påskön, besöker ett flertal vingårdar i 
Santiago-området samt de närliggande städerna, besöker ökenområdet i Atacamas 
och åker en hänförande vacker bussresa över Anderna till Mendoza i Argentina. Vi 
avslutar med några dagar Buenos Aires innan vi drar hem till kylan. 
Anmälan 
 
Vi planerar att genomföra resan med max 16 personer. Skicka anmälan så snart som 
möjligt till info@sundstromtravel.nu för att säkra en plats. Instruktioner om 
anmälningsavgift skickas i samband med anmälan. 
Vi behöver vara minst 12 personer för att genomföra resan. Har ni några frågor ringer 
ni; Eva: 073–3996464 eller Anders: 070–5181655 
 
 



 
Pris cirka 54.000 kronor exklusive flyg. Flygen bokas så snart det är möjligt (december 
2019 och vi kalkylerar med att allt flyg kommer att kosta cirka 25.000 kronor. Totalt 
cirka 79.000 kronor.  Enkelrumstillägg cirka 15.000 kronor 
 
I priset Ingår:  
 
Flyg; Stockholm – Santiago de Chile, Santiago – Calama, Calama – Santiago, Santiago – 
Påskön, Påskön – Santiago, Mendoza – Buenos Aires, Buenos Aires – Stockholm. 
 
Bussresa Santiago - Mendoza 
 
Flyget hanteras av Odenresor – betalning av flyget görs direkt till Lasse Bacs på Odenresor.   
 
All transfer och transporter enligt programmet. 
 
Boende hotell i 18 nätter. Frukost ingår på samtliga ställen.  
 
Vårt sällskap under hela resan samt Engelsktalande guider i Chile och Argentina 
 
Måltider enligt program (exkl dryck) 
 
Inträden till samtliga nationalparker och andra besök som finns med i programmet. 
  
Sundström Travel svarar på alla frågor under resan och delar med oss av våra tips på de 
olika resmålen. 
 
Informationsmöte under vintern 2019/20 och på rabatterbjudande hos Vaccin Direkt. 
 
Ingår ej:  
 
Avbeställningsskydd, reseförsäkring, dricks till guider, övrig mat och dryck och andra egna 
påhitt under resan. 
 

Vår resefilosofi 
 
När vi organiserar resor, skapar vi ramverket men det är upp till våra Travelers att måla 
själva tavlan! Med andra ord, vi låter resenärerna ta egna initiativ och skapa sina egna 
upplevelser på de platser vi besöker. Därför kommer vi att låta er styra er egen tid så mycket 
som möjligt på de platser vi besöker. 
 
Vill ni, som vissa har indikerat, avsluta programmet lite tidigare för att åka till Galapagos när 
man är på denna sida av jordklotet fixar vi det. Är ni inte intresserad av besöken på 
vingårdarna har ni alla möjligheter att göra något helt annat. Bara några exempel på att det 
är Du som håller i penseln och målar dina egna färger på din egen tavla utifrån vår tavelram. 

 



 
 
Preliminärt Reseprogram 
 
Dag 0 – torsdag 5:e november - avfärd från Stockholm till Santiago de Chile 
 
Nu lämnar vi vintern i Sverige! Vi flyger med Iberia via Madrid kl 14.45 på 
eftermiddagen från Stockholm. 
 
Dag 1 – fredag 6:e november – Santiago de Chile (-/-/-) 
 
Vi anländer till Santiago 09.45 och beger oss direkt ut på 
en tur för att upptäcka Chiles huvudstad som kombinerar 
koloniala byggnader med ultramodern arkitektur. Vi börjar 
turen i centrum på Alameda, en färgglad huvudgata med 
viktiga byggnader som det chilenska universitetet, San 
Francisco-kyrkan och Santa Lucia Hill där Santiago 
grundades 1541.  
 
Vi fortsätter mot "Plaza de Armas" för ett besök på den centrala marknaden och det 
bohemiska distriktet "Bellavista". När vi anländer till San Cristóbal Hill, njuter vi av 
den finaste panoramautsikten över Santiago och Anderna. 
 
På seneftermiddagen checkar vi in på vårt hotell. 
 
Övernattning Almacruz Hotel: https://www.almacruz.cl/en-gb 
 
Dag 2 – lördag 7:e november – Santiago/Valparaiso och Vina del Mar (B/-/-) 
 
Från Santiago, åker vi med buss västerut mot Valparaíso. På Stora torget, Plaza 
Sotomayor, kan du bl. a se monumentet som hedrar marinkriget i Iquique 1879. 
Valparaíso förklarades som världsarv av UNESCO och erbjuder unika havslandskap 
med färgglada stadsdelar, pittoreska kullerstensgator och gamla linbanor. Vi tar 
sedan kustvägen till den moderna kuststaden Viña del Mar. Här kan du se 
Blomsterklockan, kasinot och flera beacher där vi vid 
blåsiga dagar och högvatten kan se hur vågorna kraschar 
hårt mot kusten.  
 
Vi avslutar utflykten på huvudtorget "Plaza Vergara" och 
ges möjligheter att handla på en närliggande aveny. Vi 
beräknar att vara tillbaka i Santiago vid 19-tiden. 
 
Övernattning Almacruz Hotel 



 
 
Dag 3 – söndag 8:e november – Santiago/Calama/San Pedro Atacama (B/-/D) 
 
Transfer till Santiagos flygplats för färd mot Calama. 
 
Övernattning på Hotel Poblado De Kimal: 
https://sanpedroatacama.com/en/alojamiento/hotel-poblado-kimal/ 
 
Dag 4 – måndag 9:e november – San Pedro De Atacama (B/L/-) 
 

Vi börjar vårt äventyr med att utforska Atacama Salt 
Lake, som härrör från flera miljoner år tillbaka i 
tiden. Vi studerar de närliggande vulkanerna som 
har sitt ursprung i Andernas bildning och håller 
ögonen öppna för olika arter av vilda fåglar. Härifrån 
kan du beundra de vackra Chaxa-, Miscanti- och 
Miñique-sjöarna och den vackra miljön där olika 
arter av flamingos finns vid stränderna.  
 

Vi avslutar i Toconao, en traditionell kolonialby som är känd för sin vulkaniska 
stenarkitektur. Njut av klocktornet i San Lucaskyrkan som är gjord av det rustika 
materialet. På huvudtorget kan du gå runt på hantverksställen som säljer 
alpackatextilier. 
 
Övernattning på Hotel Poblado De Kimal:  
 
Dag 5 – tisdag 10:e november – San Pedro De Atacama (B/-/-) 
 
Att få börja dagen tidigt för att se solen stiga upp i ett av de 
vackraste geotermiska fälten i världen: den imponerande 
gejsern "El Tatio", belägen på en höjd av 4 000 m, är en 
upplevelse!   
 
Att sedan få njuta av frukosten i en fantastisk miljö: de 70 
gejsrarna sprider ånga och skapar en vacker kontrast med 
den intensivt blå himlen, är än mer fantastiskt! Efter detta besöker vi den typiska byn 
Machuca. Invånarnas huvudinkomst är turism; deras hantverk är fantastiska 
souvenirer och deras regionala mat består av lamakött, sopaipilla (ett traditionellt 
bröd med squash) och empanadas. Vi provar väl?  
Innan avfärd besöker vi den vackra San Santiago-kyrkan och fotograferar de 
imponerande våtmarkerna där flamingos, ankor och andra fåglar finns. 
 
På seneftermiddagen åker vi till Moon Valley för att få se solnedgången och se det 
månliknande landskapet, snöklädda vulkaner och tystnaden på denna avlägsna 



 
plats. Att få se himlen fyllas med mångfärgade nyanser av orange, röd och lila: en 
unik upplevelse som du inte får missa! 
 
Övernattning på Hotel Poblado De Kimal:  
 
Dag 6 – onsdag 11:e november - San Pedro De Atacama/Santiago (B/-/-) 
 
Flyg tillbaka till Santiago.  
 
Övernattning Almacruz Hotel 
 
Dag 7 – torsdag 12:e november – Santiago/Påskön (B/-/-) 
 
Transfer till flygplatsen för avfärd mot Påskön. 

Påskön är en mystisk dold ö utanför Sydamerikas västkust. Påskön finns med på 
UNESCO: s världsarvslista och är en del av den polynesiska triangeln.  

Vi välkomnas på flygplatsen och körs till vårt hotell på Påskön. 

Övernattning på Hotel Taha Tai: https://www.hoteltahatai.cl 

Dag 8 – fredag 13:e november – Påskön (B/L/-) 
 

Vi åker söderut för att utforska och avslöja 
Påsköns mysterier. Resan börjar i bukten 
Hanga Te’e, på den orestaurerade platsen 
Ahu Vaihu, där den välkända ”moais” är 
omgiven av en spektakulär utsikt.  
 
Nästa stopp är vid Akahanga, en viktig plats 
där den berömda kungen Hotu Matua 
begravdes. Vi besöker sedan Rano Raraku, en 

vulkanisk krater där nästan 900 "moais" finns kvar: vissa står, andra ligger eller är 
begravda.  
 
Vi fortsätter till Ahu Tongariki och dess imponerande 15 "moais" som står högt med 
utsikt över landet och vid Ahu Te Pito Kura där den största snidade "moai" som 
någonsin har uppförts står 10 meter hög. Vi avslutar på Anakena-stranden för att 
njuta av solen och det varma Stilla havet. 
 
Övernattning på Hotel Taha Tai 

 
 



 
 
 
Dag 9 – lördag 14:e november – Påskön (B/-/-) 
 
Vi kör upp till Rano Kau, en utdöd vulkan med 
fantastisk utsikt över Påskön, dess distinkta 
geologiska drag och kratersjön. Färden går 
vidare till Orongo, beläget på öns sydvästra 
spets. I stenceremonibyn avslöjas 
fågelskulturens mysterier när du ser de forntida 
petroglyferna.  
 
På det arkeologiska komplexet Ahu Vinapu lär du dig om antika sniderier och 
konstruktionstekniker som kan ha påverkats av inkakulturen. Vi avslutar i Ana Kai 
Tangata-grottan och studerar stenmålningarna. 
 
Därefter åker vi inåt landet för att se den 
restaurerade platsen Ahu Akivi, där sju 
identiska "moais" byggdes i mitten av ön. Enligt 
legenden representerar de de sju 
upptäcktsresande som skickades till ön av kung 
Hotu Matua.  
 
Efteråt det åker vi till Ahu Hanga Poukura och 
avslutar med ett besök vid Tahai, en ceremoniell plats där vi kan se flera återställda 
statyer, båthusrester, båtramper m.m. Detta är den enda platsen på Påskön där 
ögonen har återinsatts i en staty. 
 
Övernattning på Hotel Taha Tai 

Dag 10 – söndag 15:e november – Påskön/Santiago de Chile (B/-/-) 
 
Flyg från Påskön till Santiago. 
 
Övernattning på Almacruz Hotel 
 
Dag 11 – måndag 16:e november - Santiago (B/L/-) 
 
Som en introduktion till de kommande dagarnas vingårdsbesök kommer vi att besöka 
Sensory Exploration Room inne i Santiago. 
 



 
Introduktionen börjar i ett speciellt rum där vi känner 48 aromer 
som vi kan finna i vin och i en miljö som också återskapar ljud och 
bilder som ger oss en känsla av att vara på en vingård.  
 
Besöket fortsätter med en virtuell panoramaflygning genom en 
video av Casablanca-dalen på en jätteskärm. Fem vingårdar har 
valts ut i enlighet med deras viners kvalitet och prestige. 
 
När vi tittar på videon smakar vi på fem viner av överlägsen 
kvalitet, ett från varje vingård. Vinproducenten leder provsmakningen på skärmen 
och avslöjar hemligheterna bakom varje etikett. Provsmakningen åtföljs av ett urval 
av ostar och torkad frukt. 
 
När turen är klar är du fri att fortsätta njuta av ditt besök i Emporium och Wine & 
Appetizers på egen hand. 
 
Lunch på Vinolia Restaurant. 
 
Övernattning på Almacruz Hotel 
 
Dag 12 – tisdag 17:e november - Santiago/Casablanca  (B/L/-)  
 

En resa till vindalen Casablanca runt och dess 
viner. Vi tar en guidad tur genom några av 
dalens vingårdar. Vi besöker den historiska 
Bodega 1 gjord av "cal y canto" och den 
berömda "Bodega de los 120 Patriotas", numera 
en nationell skatt. Turen avslutas med en 
fantastisk vinprovningsstund. 
 
Lunch på Restaurant Doña Paula på Santa Rita 
vineyard.  
 

Maipo-dalen har en speciell plats i vinälskarnas sinne. Liksom dessa regioner är det 
också hem för ett antal unika mikroklimat och subregioner. Geografin i Maipo-dalen 
har skapats och definierats under århundraden av aktiviteterna i floden Maipo. Vattnen 
i Maipo-floden och dess bifloder härstammar från Anderna och går från öst till väst när 
de slingrar sig mot Stilla havet.  
 
På våren när snön smälter i Anderna, fylls Maipo-floden:s vatten och tar sig över stenar 
och blir rik på kalcium. Detta kalciumberikade vatten som så småningom matar 
vingårdarna är idealiskt för odling av högkvalitativa vindruvor. Kalcium är den mineral 
som finns i marken i de flesta av världens finaste vingårdsregioner, som Medoc, 
Bourgogne, Champagne och Jerez. 
 
Övernattning på Almacruz Hotel 



 
Dag 13 – onsdag 18:e november - Santiago/Casablanca  (B/L/-) 
 
Idag besöker vi den världsberömda vingården 
Viña William Cole i Casablanca Valley. Efter hans 
framgångsrika karriär i USA beslutade William 
Cole att etablera sig här i Chile för en långvarig 
verksamhet. I lokalerna för att producera exklusivt 
fint vin koncentrerade han sig på att använda 
högteknologi och sin egen erfarenhet för att höja 
William Cole Vineyard.  
 
Vingården är på totalt 130ha, belägen i Casablanca-dalen tillsammans med en 
vacker källare på 7200 kvadratmeter. Här producera Grand Reserve Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Sauvignon Reserve, Merlot Reserve, Pinot Noir Reserve och 
Chardonnay Reserve. 
 
Vi blir guidade runt på vingården och får oss berättat om vingårdens historia. Vi 
kommer att börja vår promenad genom vingården, förbi jäsningsanläggningarna i 
bodegan, tappningslinjen och fatrummet. Vi avslutar turnén med en vinprovning i 
vinbutiken. 
 
Övernattning på Almacruz Hotel 
 
Dag 14 – torsdag 19:e november – Santiago/Mendoza (B/-/-) 
 
Vi har valt att ta bussen över det fantastiska landskapet i Anderna till Mendoza på den 
argentinska sidan istället för flyg. Vi gjorde denna resa 2005 och kommer fortfarande 
ihåg de fantastiska vyerna. 
 
Vi lämnar Santiago tidigt på morgonen. Först 
passerar vi Salto del Soldado och kör upp till 
skidområdet Portillo, 145 km norr om Santiago och 
62 km öster om Los Andes City, nära tullposten på 
vägen till Argentina. På väg till Portillo har du en 
fantastisk utsikt över Anderna. Genom floden 
Aconcagua kommer vi till Portillo, en av Chiles äldsta 
och mest kända skidorter.  
 
Bredvid Hotel Portillo hittar du den legendariska 
"Laguna del Inca", en blå skimrande lagun som är 5,5 km lång och ½ km bred. Den 
omges av bergssluttningar på tre sidor. Därefter passerar vi gränsen mellan Argentina 
och Chile via en lång tunnel. När vi har passerat den kan du se Aconcagua, den högsta 
toppen i Amerika (6.959 möh). Snart kommer vi till Puente del Inca. 
 



 
Puente del Inca är inte en byggarbetsplats utan en konstnärlig produktion av naturen. 
Erosion och sediment av starka mineral- och sulfatkällor har dragit en båge med 
ungefär 28 m höjd och 47 m bredd över Rio Mendoza. Bron fick sitt namn från en 
Inkaväg som passerade här.   
 
På väg mot Mendoza passerar vi dalarna Chacras de Coria, Potrerillos och Uspallata. 
 
Övernattning på Hotel Raices Aconcagua (https://www.raicesaconcagua.com) 
 
 
Dag 15 – fredag 20:e november - Mendoza (B/L/-) 
 
Mendoza räknas som ett av de bästa vinområdena 
i Argentina. Under dagens tur provsmakar vi olika 
viner på de tre vingårdar vi kommer att besöka.  
 
Våra lokala guider förklarar tekniken för 
vinsmakning, vinproduktion, vikten av kork i flaskan 
och rätt sätt att hantera ett glas för att smaka vin. 
 
Vi äter lunch på en av vingårdarna och återvänder till Mendoza på eftermiddagen. 
 
Övernattning på Hotel Raices Aconcagua. 
 
 
Dag 16 – lördag 21:a november - Mendoza (B/-/-) 
 
Ledig dag i Mendoza 
 
Övernattning på Hotel Raices Aconcagua. 
 
Dag 17 – söndag 22:a november – Mendoza/Buenos Aires (B/-/-) 
 
Flyg från Mendoza till Buenos Aires och transfer till vårt hotell. Fritt program under resten av 
dagen. 
 
Övernattning på Hotel Bel Air Buenos Aires: 
http://www.hotelbelairbuenosaires.com/index.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dag 18 – måndag 23:e november - Buenos Aires (B/-/-) 
 
Halvdags city tour i Buenos Aires. 
Vår stadstur i Buenos Aires börjar vid den berömda ”Aveny 9 de Julio”, som är känd 
som världens bredaste aveny. Vi går förbi den vackra Colon Theatre, den kulturella 
stoltheten i Buenos Aires för att anlända till huvudtorget ”Plaza de Mayo”, som är 
omgiven av Casa Rosada (regeringshuset), Metropolitan Cathedral och Cabildo 
(första stadshuset). Vi hinner med ett besök 
inne i ”Metropolitan Cathedral”. 
 
Vi fortsätter till ”San Telmo”, en historisk 
stadsdel och det äldsta distriktet i Buenos 
Aires med många antikaffärer. På söndagar är 
ett besök på San Telmos antikmässa ett 
måste. 
Nästa stopp är La Boca, ett mycket färgstarkt 
område med målade hus och den berömda gatan ”Caminito”. 
 
Turen slutar i de norra distrikten. Vi kör till det gröna området i ”Palermo” med dess 
parker och konstgjorda sjöar. Ett besök i ”Recoleta”-området som erbjuder massor av 
eleganta butiker och restauranger. På Recoleta-kyrkogården hittar du Eva Duartes 
grav, känd som Eva Perón (Evita).  
 
Övernattning på Hotel Bel Air Buenos Aires:  
 
Dag 19 – tisdag 24:e november – Hemfärd (B/-/-) 
 
Efter frukost har vi några timmar i Buenos Aires innan det är dags att påbörja 
hemfärden till Stockholm. 
 
Dag 20 – onsdag 25:e november – Hemma 
 
 


