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Andes Expedition

ma
motor adventure 4 life

ANDES EXPEDITION

Van Santiago in Chili, via Argentinië naar de Machu
Picchu in Peru!
Dit avontuur begint in Santiago de Chile en eindigt
bij de Machu Picchu, noordwaarts over de machtige
Andes! Landen die we aandoen zijn Chili, Argentinië
en Peru.
De absolute highlights van deze adembenemende trip
zijn de Atacama Desert in Chili, de kleurrijke Saltaregio in Noord West Argentinië, het Titicacameer
in Peru. En het beste bewaren we tot het laatst:
de Machu Picchu, de vergeten stad van de Inca’s.
Deze trip is een pilot tour, dus van jou wordt als
avonturier maximale flexibiliteit verwacht. Daar
tegenover staat dat je een gegarandeerd onvergetelijk
mooi motoravontuur zal meemaken, tegen de laagst
mogelijke prijs.

Highlights van dit avontuur:
-

Atacama Desert in Chili
Salta region Argentinië
Titicacameer Peru
Machu Picchu Peru

Moeilijkheidsgraad: *** (1 -5 sterren))
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ARGENTINIË

Argentinië, officieel de Argentijnse Republiek, is een
Spaanstalig land in het zuiden van Zuid-Amerika,
tussen de Andes en de zuidelijke Atlantische Oceaan.
Het grenst aan Uruguay, Brazilië, Paraguay, Bolivia en
Chili. Het land heeft 42.192.494 inwoners (2012).
Argentinië heeft een totale oppervlakte van 2.780.400
km², het is daarmee het achtste land ter wereld naar
oppervlakte en het grootste van de Spaanstalige
landen. De naam van het land is afgeleid van het
Latijnse woord argentum (zilver), een edelmetaal dat
een belangrijke rol speelde in de opkomst van het
Europese kolonialisme. Argentinië is onafhankelijk
sinds 1816, daarvoor was het gedurende drie eeuwen
een Spaanse kolonie.
Buenos Aires, de hoofdstad, is met ca. 3 miljoen
inwoners ook de grootste stad van het land, en het
metropoolgebied Gran Buenos Aires is (na São Paulo)
het op een na grootste van Zuid-Amerika. Argentinië
claimt ook de archipels de Falklandeilanden en ZuidGeorgië en de Zuidelijke Sandwicheilanden, die beide
onder gezag staan van het Verenigd Koninkrijk, en een
deel van Antarctica.

GESCHIEDENIS

Met de komst van de Spanjaarden in 1516 begon
een twee eeuwen durende vreemde heerschappij,
die in 1816 eindigde met het uitroepen van de
onafhankelijkheid. Argentinië werd na de inlijving
van Patagonië in 1880 een van de belangrijkste
emigratielanden. Tot 1982 regeerden afwisselend
militairen en conservatieve grootgrondbezitters.
De nederlaag in de Falklandoorlog tegen GrootBrittannië leidde in 1983 ten slotte tot vrije
presidentsverkiezingen. Sinds 1999 wordt Argentinië
geconfronteerd met een zware economische
depressie, die leidde tot insolvabiliteit van het land.

GEOGRAFIE & KLIMAAT

Een land van uitersten: gletsjers in het noordwesten,
subtropische regenwouden in het noordoosten en het
uitgestrekte Patagonië in het zuiden, het vulkanische
bosgebied dat driekwart van Argentinië bestrijkt. Op
veel plaatsen in Argentinië kunt u overblijfselen vinden
van de oude Inca-cultuur. De bruisende hoofdstad
Buenos Aires, het ‘Parijs van het zuiden’, biedt
verschillende vormen van vertier. Bekijk de bijzondere
negentiende-eeuwse architectuur, bezoek het graf van
Eva Peron of ga een dagje winkelen in een van de vele
winkelcentra die de stad rijk is.

VERKEER

Argentinië heeft een vrij dicht wegennet met een flink
aantal auto(snel)wegen die goed worden onderhouden.
In het binnenland zijn druk bereden verharde
tweebaanswegen. De grote steden zijn bereikbaar via
snelwegen met meer banen. Pas ver buiten de nationale
en regionale wegen komen stukken voor die bij voorkeur
met een terreinvoertuig dienen te worden bereden.
Dergelijke onverharde wegen zult u vooral aantreffen in
het verre noorden en in de streken Patagonia en Tierra
del Fiego (Vuurland). Daar kunnen ook stremmingen
ontstaan door langdurige regenval. De reis gaat van
start na een uitgebreide verkeersinstructie.

VALUTA

Het betaalmiddel van Argentinië is de Argentijnse
Pesa (ARS). Er zijn zowel munten als bankbiljetten
in omloop muntgeld in omloop. Omgerekend is de
waarde van €1,= in Pesa: ± 10,40

SPAANSE WOORDEN

Hallo			Hola
Goedendag
Buenos días
Welkom			Bienvenida
Ik heet ...		
Me llamo ...
Tot ziens		
Adiós
Tot morgen		
Hasta mañana
Ja			Si
Nee			No
Alstublieft		
por favor
Hartelijk dank		
Muchas gracias
Hoe gaat het met u?
¿Qué tal?
Goed, dank u		
Bien, gracias, ¿y usted?
Eetsmakelijk		
buen provecho
Proost			aclamaciones
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CHILI

Chili (Spaans: Chile), officieel de Republiek Chili
(Spaans: República de Chile) is een land in ZuidAmerika, grenzend aan Peru, Bolivia en Argentinië. Het
ligt ingeklemd tussen de Grote Oceaan en de Andes.
De hoofdstad is Santiago, het parlement zetelt in
Valparaíso. Het land maakt ook aanspraak op een stuk
van Antarctica. Om deze reden staat de obelisk die het
officiële geografische middelpunt van Chili markeert
ook in het zuiden, bij de stad Punta Arenas, vlak bij
Vuurland.
De Juan Fernández-archipel, Desventuradaseilanden,
Sala y Gómez en Paaseiland, dat zeer ver ten westen
van het vasteland ligt, horen ook bij Chili.

GESCHIEDENIS

De vroegst bewoonde plek in Chili, Monte Verde,
is gedateerd op 12.500 jaar geleden. De vroegste
menselijke resten die op het Chileense grondgebied
zijn gevonden dateren van ongeveer 10.500 jaren
geleden.
De Mapuche waren de oorspronkelijke inwoners van
centraal en zuidelijk Chili
Het grondgebied van het huidige Chili werd bewoond
door verschillende Indianenstammen zoals de Aymara
in het noorden, Mapuche in het midden en de Yagán
en Kawésqar in het zuiden. De Inca-heerser Huayna
Capac veroverde tussen 1493 en 1527 een groot
deel van het noorden van Chili, tot aan de Maule
rivier. Daar stuitten de Inca’s op hevig verzet van de
Mapuche stammen.
Chili, in 1544 door de Spanjaarden veroverd, werd
in 1818 na lange strijd onafhankelijk. De volgende
decennia werden gekenmerkt door conflicten tussen
grootgrondbezitters en de werkende bevolking. Na
de val van de socialistische president Allende in 1973
nam een militaire junta de macht over; de politieke

erfenis daarvan wordt sinds het begin van het
democratiseringsproces in 1990 moeizaam verwerkt.
Sinds de overgang wordt het land bestuurd door de
Concertación de Partidos por la Democracia, een
centrumlinkse coalitie van vier partijen. In januari 2006
kozen de Chilenen hun eerste vrouwelijke president,
Michelle Bachelet, van de Socialistische Partij van Chili.
Zij werd beëdigd op 11 maart 2006.

GEOGRAFIE & KLIMAAT

Met een lengte van ruim 4200 km en een breedte van
gemiddeld nog geen 200 km strekt het land zich uit
langs de westkust van Zuid-Amerika, tussen de Stille
Oceaan en de Andes. De noordelijke Atacamawoestijn
behoort tot de droogste gebieden ter aarde. De eraan
grenzende halfwoestijn kan alleen door irrigatie voor
landbouw bruikbaar worden gemaakt. In Midden-Chili
liggen de belangrijkste steden. Ten zuiden daarvan ligt

een merenplateau. Verder zuidelijk zijn uitgestrekte
bossen en heerst een koud klimaat met veel neerslag.
Toeristen komen vooral af op de fraaie landschappen.
Chili ligt in de zogeheten Ring van Vuur, een gebied
rond de Grote Oceaan waar veel vulkaanuitbarstingen
en aardbevingen voorkomen. Zo werd de kuststrook
tussen Valparaíso en Concepción in 1960 getroffen
door de zwaarste aardbeving die ooit is geregistreerd
(9,5 op de schaal van Richter) Meer dan 1600 mensen
kwamen toen om het leven. De beving veroorzaakte
een tsunami met tientallen meters hoge vloedgolven.
In 2010 was er weer een zware aardbeving (8,8 op
de schaal van Richter), waarbij er honderden doden
vielen en er weer een tsunami ontstond.

VERKEER

De snelweg Panamericana is de belangrijkste
verkeersader en verbindt de belangrijkste grote
steden in Chili met elkaar. De rest van het wegennet
bestaat uit zijwegen, soms tolwegen, die naar de kust
of landinwaarts lopen en van een redelijke kwaliteit
zijn. Verder van de kust en in het zuiden wordt de
kwaliteit van het wegdek steeds minder. Op de slecht
onderhouden en slechte verlichte secundaire wegen
is vaak een terreinvoertuig nodig. ‘s Nachts rijden in
landelijk gebied is gevaarlijk vanwege zware mist, maar
omdat de nauwe bergwegen geen vangrail hebben.
De reis gaat van start na een uitgebreide
verkeersinstructie.

VALUTA

Het betaalmiddel van Chili is de Chileense Pesa (CLP).
Er zijn zowel munten als bankbiljetten in omloop
muntgeld in omloop. Omgerekend is de waarde van
€1,= in Pesa: ± 772,00
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PERU

Officieel de Republiek Peru, is een land aan de westkust
van Zuid-Amerika. Het wordt begrensd door Ecuador
en Colombia in het noorden, Brazilië in het oosten,
Bolivia in het zuidoosten, Chili in het zuiden en de
Grote Oceaan in het westen.

GESCHIEDENIS

Voor de komst van de Spaanse veroveraars was Peru
het hart van het rijk van de Inca’s, waarvan Cuzco de
hoofdstad was. Tussen de verovering in 1572 en de
onafhankelijkheid in 1821 werd het land door Spanje
bestuurd. Sindsdien wordt het land bestuurd door
afwisselend militaire en burgerregeringen.
Van 1980 tot 1992 ging de Peruaanse bevolking gebukt
onder de gewelddadige acties van de Maoïstische
terreurbeweging “Lichtend Pad”, die als doel had de
bestaande orde omver te werpen. De brute willekeur
waarmee dit gepaard ging heeft aan zeker dertigduizend
mensen het leven gekost en voor een geschatte 29,5
miljard euro aan materiële schade aangericht. De
manifestatie van Lichtend Pad vormde in de twintigste
eeuw de grootste rem op de ontwikkeling van Peru,
totdat de leiding in 1992 gevangen werd gezet.

GEOGRAFIE & KLIMAAT

Achter de kuststrook ligt het hooggebergte van de
Andes, met de 6768 meter hoge Nevado Huascarán
als hoogste Peruaanse berg. In het noordoosten loopt
de Andes af naar de brede, tropische Amazonevlakte.
In de hogere gebieden overheerst grasland. De
bekendste trekpleisters zijn overblijfselen van de
Inca’s (Machu Picchu, Chan-Chan, Sacsayhuaman) en
de koloniale steden Cuzco, Lima en Trujillo.

Peru kent twee seizoenen: de natte en de droge tijd. In
de Andes en in het Amazonegebied valt de droge tijd
tussen april en begin oktober. In de Andes is het dan
‘s middags 20-25 graden en kan het ‘s nachts vriezen;
in de jungle lopen de temperaturen op tot 35 graden,
maar ook daar kan het in het zuiden ‘s nachts nog koud
zijn. Aan de kust valt de droge tijd tussen december en
eind maart (25-35 graden), maar in de rest van het jaar
valt ook niet veel neerslag.

VERKEER

Het verkeer in Peru kent niet de verkeersregels zoals
wij die hebben. Er zijn simpelweg geen verkeersregels.
Het verkeer is chaotisch, voorrang verlenen bestaat
niet en rechts inhalen is normaal. ‘Voetgangers hebben
voorrang’ bestaat al helemaal niet. Denk niet dat je
bij een zebra zomaar over kan steken, want niemand
stopt. Zelfs bij oversteekpunten met verkeerslichten
heeft men de gewoonte om door te rijden. Pas dus
goed op! De reis gaat dan ook pas van start na een
uitgebreide verkeersinstructie.

VALUTA

Het betaalmiddel van Peru is de Sol (PEN). Er zijn
zowel munten als bankbiljetten in omloop muntgeld
in omloop. Omgerekend is de waarde van €1,= in Sol:
± 3,40
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ANDES EXPEDITION

Dagprogramma 21 dagen ***

DAG 1

Aankomst in Santiago

Na een vlucht van circa 10 uur land je op de
luchthaven in Santiago Chili. Na het verzamelen
van de bagage, wordt je per taxi-bus naar het hotel
gebracht. De rest van de dag is vrij besteedbaar.

DAG 2

Santiago - Illapel.

Het echte rijden begint vandaag. Dus maak je
op voor het avontuur dat je komende weken zal
overvallen, en je iedere avond met talloze indrukken
voldaan in bed zal doen stappen. We rijden een
prachtige tocht van Santiago naar Illapel.
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DAG 3

Illapel – La Serena

Het kleine plaatsje Illapel laten we achter ons, om
eind van de dag na een tocht met vele foto-stops
aan te komen in de grote stad La Serena. Hier kun
je ‘s avonds genieten van de stad, en natuurlijk het
bruisende avondleven meemaken.

DAG 4

La Serena – Las Flores

Oostwaarts steken we het smalle maar
buitengewoon lange land Chili over, en overnachten
in Las Flores.

DAG 5

Las Flores – Villa Union

De flexibiliteit zal vandaag op de proef worden
gesteld bij de grensovergang met Argentinië. Maar
eenmaal in dit schitterende land rijden we langs
adembenemende vergezichten richting Villa Union.
De vriendelijkheid van de bevolking zal je verrassen,
en natuurlijk versterkt de uitstekende maaltijd dat
gevoel nog eens extra!!

DAG 6

Villa Union - Belen

Een bijzondere dag op de motor, waarop we over
de Ruta 40 zullen rijden. Deze beroemde weg wordt
ook wel de Route 66 van Argentinië genoemd.

DAG 7

Belen – Cachi

Een lange rijdag vandaag, maar wel over de Ruta
40, dus gegarandeerd een enorme aanvulling op je
fotocollectie.

DAG 8

Cachi – Salta

Een heerlijke afwisseling, want we gaan van de
asfaltweg over op gravel. Een korte instructie verder
rijden we deze route met fantastische uitzichtpunten.
Deze bijzondere streek is bekend om de enorme
kleurenoase.
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DAG 9

Salta - Jujuy

Genietend van het prachtige noordwesten van
Argentinië, vervolgen we onze weg naar Jujuy. Dit
kleine plaatsje lijkt wel een Argentijns cowboystadje,
met uitzicht op de mooiste bergformaties met
waanzinnige kleuren.

DAG 10

Jujuy - Suesques

De naam van het plaatsje staat al op de berghelling
aangegeven.. Wederom een dromerig plaatsje waar
we het avondeten zullen nuttigen, en de verhalen
van de dag zullen delen. Na een heerlijke rijdag val je
voldaan in slaap.

DAG 11

Suesques - San Pedro de Atacama

We steken vandaag weer de grens over naar Chili,
en rijden een van de hoogste bergpassen ter wereld.
Alleen dat is al een ervaring op zich. Hopelijk heb je
niet al te veel last van de hoogte, maar daar hebben
de lokale mensen wel iets tegen..

DAG 12

San Pedro de Atacama

Een rustdag, die je best kunt gebruiken. Dat er geen
motor gereden wordt zal je niet spijten, want dit
plaatsje met haar witte kerk, overdekte markt en
prachtige straatjes zijn meer dan het bekijken waard.
Om nog maar niet te spreken van de vreemd mooie
uitzichten. Met een beetje geluk zie je de volle maan,
een uniek schouwspel in deze streek.

DAG 13

San Pedro de Atacama - Iquique

Naar de kust van de Pacific Ocean, waar we in
Iquique zullen overnachten. Deze plaats heeft al wat
toeristische hotels, en het avondleven is er heerlijk
roerig.

DAG 14

Iquique - Tacna

De befaamde Atacama-desert.. We rijden er dwars
doorheen. Deze woestijn strijdt met de Nasca
woestijn om de titel “droogste woestijn ter wereld”.
Ook hier weer volop fotostops, en een tevreden
einde in Tacna.

ma

motoradventure 4 life

DAG 15

Tacna - Puno

De grens met Peru wordt hopelijk vlot overgestoken,
al kun je hier rekenen op een wachttijd. Maar het
wachten wordt beloond: Puno, de stad gelegen aan
het hoogst bevaarbare meer ter wereld, het Titicaca
meer.

DAG 16

Puno - Ollataytambo

Na een boottocht over het Titicacameer te hebben
gemaakt naar de Floating Islands, rijden we verder
over de Altiplano richting Ollataytambo. In dit kleine
plaatsje slapen we in een gezellig hotel, en hebben de
tijd om het schitterende Inca-fort te bekijken dat op
de berghelling is gebouwd.

DAG 17

Machu Picchu

Deze dag staat geheel in het teken van de
wereldberoemde Machu Picchu, een van de
wereldwonderen. Lange tijd is deze Inca-stad
verborgen en uiteindelijk vergeten geweest, tot de
stad door een archeoloog ontdekt werd. Op een
onmogelijke gebouwd, en je valt werkelijk van de ene
verbazing in de andere.

DAG 18

Ollataytambo - Cusco

De oude hoofdstad van het inca-rijk, gelegen in de
Heilige Vallei is een ware ontdekkingstocht. De steile
straatje, het prachtige plein, de vele restaurantjes en
markten.. Een stad waar historie en het huidige leven
hand in hand gaan.

DAG 19
Cusco

De gehele dag is er de tijd om te relaxen, de stad te
bezoeken en souvenirs te kopen. Waar kan dat beter
dan in dit oude hart van de Inca-beschaving?

DAG 20

Cusco - Lima

Helaas zit het avontuur er weer op, en maken we
ons op voor de terugvlucht naar huis.Vanuit Cusco
nemen we eerst een binnenlandse vlucht naar Lima,
van waaruit we terugvliegen naar ons thuisland.

DAG 21

Aankomst thuis

Na een hopelijk fijne vlucht is het tijd om afscheid
te nemen, en kom je op de 21e dag wederom thuis.
Met een enorme hoeveelheid herinneringen, foto’s,
vrienden, en verhalen.
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REISDATA EN PRIJZEN

Alle actuele informatie over prijzen en vertrekdata
vind je op onze website www.motoradventure4life.
com Voor eventuele vragen over mogelijkheden voor
andere vertrekdata kunt u contact met ons opnemen.

INBEGREPEN

Tijdens de reis zijn deze onderdelen inbegrepen:
•
Vliegticket Amsterdam – Santigo (Chili)
•
Vliegticket Cusco – Lima
•
Vliegticket Lima (Peru) - Amsterdam
•
Transfer luchthaven-hotel
•
Tolgelden gedurende de gehele trip
•
Lunches op alle rijdagen
•
Hotels op basis van 2 persoonskamers met
eigen douche en toilet incl ontbijt
•
Standaard huurmotor Kawasaki KLR650 /
Honda NX-4 Falcon / Suzuki DR650
•
Benzine
•
Meertalige, ook Nederlands sprekende gids
(op de motor vanaf 5 deelnemers)
•
Volgauto met chauffeur/monteur
•
Afscheidsdiner in Cusco
•
Dagtrip naar de Machu Picchu
•
Boottocht over het Titicacameer

NIET INBEGREPEN

Deze onderdelen zijn niet inbegrepen in de reis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niet genoemde maaltijden en dranken
Afwijkende huurmotor
Niet genoemde Excursies / attracties /
entreegelden musea en parken
Eventuele inentingen (raadpleeg uw dokter
of GGD)
Internationaal rijbewijs (verkrijgbaar bij
ANWB-winkels, ca. € 19,-)
Motorkleding (zelf mee te nemen)
Luchthavenbelasting
Persoonlijke uitgaven
Reis- en annuleringsverzekering
Schadeverzekering

MOTOR ADVENTURE 4 LIFE

Motor Adventure 4 Life biedt avontuurlijke reizen op
afwijkende plaatsen, met een bomvol programma qua
cultuur en natuur, en altijd een enorme dosis plezier.
- Voor iedere rijder, met of zonder ervaring, in elke
leeftijd.
- Voor iedereen die geen spijt wil krijgen van de
dingen die hij/zij “altijd al wilde, maar nooit gedaan
heeft”.
- Voor de dromer die zijn/haar droom nu waar kan
maken……
Ons doel is om je terug te laten keren met de prachtige
herinnering aan een onvergetelijke reis met verlegde
grenzen, “pijn in je rug van het rijden, pijn in je hoofd
van alle indrukken, pijn in je buik van het lachen, en een
rugzak vol verhalen voor op iedere verjaardag”.
Motor Adventure 4 Life is een initiatief van Coen
Hoogendijk en Evert Leideman.

Motor Adventure 4 Life

Diezerkade 3
8021 CW Zwolle
+31 (0)38 - 455 70 39
info@motoradventure4life.com
www.motoradventure4life.com
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