
ma
motor adventure 4 life

Pa
ta

go
ni

a 
E

xp
re

ss
54

° 
48

’ Z
B

, 6
8°

 1
9’

 W
L





ma
motoradventure  4  l i fe

PATAGONIA EXPRESS
Je kan mee. Patagonië ontdekken op de motor! Dit 
is beslist een van de motortrips die je alstijd al wilde 
doen, en eigenlijk gewoon een keer gedaan moet 
hebben…

We beginnen in de meest zuidelijke stad ter wereld: 
Ushuaia. Vervolgens door 
“Tierra del Fuego” noordwaarts, en diverse malen de 
grens tussen Chili en Argentinië passeren. We steken 
Patagonia over van zuid naar noord, over de Ruta 40 
in Argentinië en de Carretera Austral in Chili. Om 
bijna 3 weken later in Santiago in Chili te eindigen. 
Dit is een begeleide motorreis.

De highlights op deze tour:
- Tierra del Fuego
- Strait of Magellan
- Torres del Paine National Park
- Perito Moreno Glacier
- Carretera Austral in Chile
- Ruta 40 in Argentina
- Bariloche
- Santiago de Chile

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



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.

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 Zuid-
Georgië 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 Groot-
Brittannië 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.
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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



CHILI
Chili (Spaans: Chile), officieel de Republiek Chili 
(Spaans: República de Chile) is een land in Zuid-
Amerika, 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 
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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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PATAGONIA EXPRESS
Dagprogramma 22 dagen ****

DAG 1 EN 2 
Aankomst in Ushuaia
Na een lange vlucht land je op de luchthaven in 
Ushusaia, Argentinië. Je wordt door de gids(en) per 
taxi-bus naar het hotel gebracht. De rest van de dag 
is vrij besteedbaar in deze mooie stad.

DAG 3 
Ushuaia
Je kunt deze meest zuidelijk gelegen stad ter wereld 
ontdekken, een boottocht ondernemen op het 
Beagle Channel, of een rit maken naar “het einde van 
de wereld”. Er is zoveel te zien en te doen…



DAG 4 
Ushuaia – Cerro Sombrero (430 km)
De eerste echte rijdsg van dit avontuur is begonnen! 
Vanuit Ushuaia is de enige weg noordwaarts. Nog op 
de Tierra del Fuego, zullen we de eerste grenspassage 
met Chili maken. Prachtig uitzicht en ook al de eerste 
onverharde wegen wachten op ons.  

DAG 5 
Cerro Sombrero – Puerto Natales (360 
km)
Na ongeveer 50 kilometer nemen we de ferry over 
de “straight of Magellan”. Hopelijk is de beruchte 
wind vandaag niet zo sterk, anders zal de ferry niet 
uitvaren. Aan de overkant aangekomen rijden we naar 
Puerto Natales, de poort naar “Torres del Paine” 
National Park. 

DAG 6 
Torres del Paine National Park (250 km)
Vandaag bezoeken we een van de absolute highlights 
van deze trip: National Park of “Torres del Paine”. De 
uitzichten en landschappen zijn spectaculair, en het 
rijden over de onverharde wegen avontuurlijk! We 
verblijven vannacht opnieuw in Puerto Natales.
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DAG 7 
Puerto Natales – El Calafate (300km)
Peurto Natales ligt dicht bij de grens met Argentinië. 
Eenmaal in Argentinië rijden we noordwaarts over 
de beroemde Ruta 40, geheel over asphalt vandaag. El 
Calafate is een erg leuk, klein toeristisch stadje, met 
vele restaurants en barretjes. 

DAG 8 
Perito Moreno Glacier National Park (150 
km) 
Een van de andere hihlights: de Perito Moreno 
gletsjer. Tussen de zuid- en noordpool is dit het 
grootste ijsveld ter wereld. De gletsjer is uniek. Het 
verschuift 2 meter per dag, en je kan zelfs het kraken 
en kreunen van de gletsjer horen. Als we weer in het 
zadel zitten rijden we terug naar El Calafate voor nog 
een nacht daar. 

DAG 9 
El Calafate – El Agonstura (310 km) 
Een lange rit over de Ruta 40. We passeren kleine 
dorpjes, schitterende landschappen en meren. We 
eindigen op de gaucho-ranch “El Agonstura”. De 
eigenaar zal diep gelukkig zijn als hij de BBQ weer 
aansteekt en on seen echte Argentijnse parilla 
voorschotelt. Echt iets om nu al naar uit te kijken. 



DAG 10 
El Agonstura – Los Antiguos (370 km)
Hopelijk met de wind in de rug volgen we de Ruta 
40 verder richting het noorden. Vlak voor de grens 
met Chili overnachten we in het kleine stadje Los 
Antiguos. 

DAG 11 
Los Antiguos – Puerto Guadal (120 km) 
Alereerst passeren we vandaag de grens met 
Chili. Ons wacht een relatief korte rit over een 
fantastische gravel-weg langs de oevers van Lago 
Buenos Aires. Rond lunchtijd arriveren we in het 
hotel, dat langs de oever van het meer gelegen is. Het 
uitzicht is wederom spectaculair, en er is tijd om te 
zwemmen en te relaxen.

DAG 12 
Puerto Guadal – Coyhaique (280 km)
Deze dag belooft weer veel goeds.. We bekijken 
de wereldberoemde Carretera Austral van Chili. 
Dit is “Patagonia”  ten voeten uit. De omgeving is 
adembenemend mooi, en het gravel onder onze 
banden verandert weer in asfalt. Noordwaarts 
rijdend komen we aan in Coyhaique, waar we 
vannacht verblijven. 
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DAG 13 
Coyhaique – La Junta (270 km) 
We gaan weer verder over de Carretera Austral. 
Rijden in deze omgeving is ronduit prachtig. We 
komen langs kleine plaatsen als Puyuhuapi. In het 
kleine slaperige stadje La Junta verblijven we in een 
erg leuk hotel, zoals je niet zou verwachten in een 
plaats als dit. De eigenaar stookt de BBQ op voor 
een typisch Chileens diner. 

DAG 14 
La Junta – Esquel (230 km)
Door Futaleufu zullen we de grens met Argentinië 
weer over moeten op weg naar Sequel. We zitten 
nog steeds in het hart van Patagonia, en dus is het 
onophoudelijk genieten van de mooie fotowaardige 
views. 

DAG 15 
Esquel – Bariloche (290 km)
Eerst rijden we naar het “Los Arceles” National Park. 
Vervolgens rijden we naar de officieuze hoofdstad 
van Patagonia en het “ Aspen” van Zuid-Amerika: 
San Carlos de Bariloche. Dit is de schuilplaats voor 
de Koninklijke Nederlandse familie, en als je dit ziet 
snap je dat meteen. Gelegen aan een prachtig meer, 
waar de gelijkenissen met Zwitserland en Oostenrijk 
adembenemend mooi zijn. 



DAG 16 
Bariloche – San Martin de los Andes (200 
km)
Verder zuidwaards over de Ruta 40 passeren 
we wederom kleine dorpjes, machtig mooie 
landschappen en meren. Nog steeds veel onverharde 
wegen, maar ja.. dat is onderdeel van het avontuur! 

DAG 17 
San Martin de los Andes – Temuco (290 
km)
Het rijden door het merengebied is wondermooi. 
Voor de laatste keer deze trip passeren we de 
grens met Chili. Temuco is een prima plek om te 
overnachten. 

DAG 18 
Temuco – Concepcion (270 km)
Een mooie korte rit naar Concepcion, terwijl we zuid 
Chili oversteken. 
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DAG 19 
Concepcion – Pichilimu (400 km)
Een lange maar o zo prachtige rit om de laatste 
tussenstop voor Santiago te maken: Pichilimu. 

DAG 20 
Pichilimu – Santiago (205 km)
Naar verhouding is het een kort stukje naar de 
hoofdstad van Chili: Santiago. Hier eindigt de tour 
helaas alweer. De avond gebruiken we om het 
afscheidsdiner in een van de uitstekende restaurants 
te nuttigen. 

DAG 21 EN 22 
Vertrek uit Santiago en aankomst thuis
Jammer genoeg is het tijd om afscheid te nemen van 
het mooie Patagonia, je motor, je mede-avonturiers 
en de gidsen. We brengen je naar de luchthaven, van 
waaruit je na een hopelijk rustige vlucht thuis zal 
komen. Met de herinneringen aan een onvergetelijk 
avontuur, met vele foto’s en nieuwe vrienden. En 
natuurlijk talloze verhalen…



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:
• Transfer luchthaven-hotel 
• Benzine 
• Tolgelden gedurende de gehele trip
• Hotel overnachtingen inclusief continentaal 
 ontbijt
• Hotels op basis van 2 persoonskamers met 
 eigen douche en toilet
• Standaard huurmotor 
• Meertalige, ook Nederlands sprekende gids 
 (op de motor vanaf 5 deelnemers)
• Volgauto met chauffeur/monteur (tot 5 
 deelnemers tevens gids)
• Vanaf 8 rijders volgauto
• Entrée Glaciares National Park Argentina
• Entree Torres del Paine National Park Chile
• Entrée Torres del Paine National Park Chile
• Afscheidsdiner in Santiago de Chile

NIET INBEGREPEN
Deze onderdelen zijn niet inbegrepen in de reis:
• Vliegticket Amsterdam – Ushuaia 
• Vliegticket Santiago - Amsterdam
• Niet genoemde maaltijden en dranken 
• Afwijkende huurmotor
• 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 
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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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