
 
 

 
 

 

 

 
Eclipsreis naar Chili 

  

“Best of both worlds - Astronomy meets gastronomy”  

De ringvormige eclips van 26 februari 2017 begint in de Stille Oceaan, dwarst geheel zuidelijk Zuid-
Amerika, steekt dan de Atlantische Oceaan over om te eindigen in Angola en Congo. 

 

We kozen deze keer voor Zuid-Amerika, meer bepaald Chili. Met een unieke omkaderende reis: “Best of 
both worlds – Astronomy meets Gastronomy”.  Naast het astronomische gedeelte – dat zich in Patagonië 
afspeelt - nemen we u mee op een tocht langs Chili’s mooiste wijndomeinen. 

 



1. Overzicht reisprogramma 
 

DAG FEBR. 

2017 

REISROUTE/ 

BESTEMMING 

PROGRAMMA &ACTIVITEITEN 

(tussen haakjes en cursief = NIET inclusief)  

ACCOMMODATIE 
EN MAALTIJDEN  

1 17/02 Internationale 
vlucht naar 
Chili 

(internationale vlucht via Santiago 
naar Punta Arenas) 

  

2 18/02 Aankomst 
Punta Arenas 

Ontvangst op de luchthaven van 
Punta Arenas, privé wegtransfer 
met Engelstalige gids naar naar 
accommodatie. 

  

Halve dagexcursie penguin eiland 
Isla Sta. Madagalena (transfers 
van en naar hotel incl.), gedeeld 
met Engelstalige gids. 

Hotel Nogueira, 
logies en ontbijt 

3 19/02 Naar Puerto 
Natales 

Privé wegtransfer met 
Engelstalige gids naar 
accommodatie. 

Hotel Altiplanico 
Puerto Natales, 
logies en ontbijt 

4 20/02 Puerto Natales Privé wegtransfer met 
Spaanstalige gids naar haven 
Puerto Natales, reguliere 
dagexcursie Balmaceda en 
Serrano gletsjers. Wegtransfer 
terug naar accommodatie waar u 
in het begin van de avond 
arriveert. 

Hotel Altiplanico 
Puerto Natales, 
logies en ontbijt 

5 21/02 Naar Torres 
del Paine 

Wegtransfer naar Torres del 
Paine.U verblijft hier drie 
nachten. 

Tierra Patagonia 
Hotel & Spa, 
volpension  

6 22/02 Torres del 
Paine 

U heeft de keuze uit twee halve 
dagexcursies of 1 volle 
dagexcursie.  

  

Halve dag excursie: ochtend 
en/of namiddag, lunch in hotel. 
Keuze uit: boottochten, 
kajakken, ijswandelen, 
vliegvissen. 

Tierra Patagonia 
Hotel & Spa, 
volpension en 
activiteiten 

7 23/02 Torres del 
Oaine 

U heeft de keuze uit twee halve 
dagexcursies of 1 volle 
dagexcursie.  

  

Halve dag excursie: ochtend 
en/of namiddag, lunch in hotel. 

Tierra Patagonia 
Hotel & Spa, 
volpension en 
activiteiten 



Keuze uit: boottochten, 
kajakken, ijswandelen, 
vliegvissen. 

8 24/02 Vlucht via 
Puerto Montt 
naar 
Balmaceda – 
naar 
Coyhaique 

Privé wegtransfer met 
Engelstalige gids naar luchthaven 
Punta Arenas, (vlucht naar Puerto 
Montt, vlucht naar 
Balmaceda),privé wegtransfer 
met Engelstalige gids naar 
accommodatie in Coyhaique. 

Nomades Hotel 
Boutique, logies en 
ontbijt 

9 25/02 Coyhaique Privé wegtransfer met 
Engelstalige gids naar Puerto Rio 
Tranquilo, excursie ‘Navigation 
Capillas de Marmol”, privé 
wegtransfer met Engelstalige 
gids terug naar accommodatie. 

Nomades Hotel 
Boutique, logies en 
ontbijt 

10 26/02 Coyhaigue 
(eclips!) – 
vlucht naar 
Santiago 

Ochtend om de eclips te 
bewonderen in Coyhaigue. 
Daarna privé wegtransfer met 
Engelstalige gids naar luchthaven 
Balmaceda, (vlucht naar 
Santiago), privé wegtransfer met 
Spaanstalige gids naar 
accommodatie. 

Presidente Suites 
Santiago, in 
Executive room, 
logies en ontbijt 

11 27/02 Santiago – 
naar Santa 
Cruz  

Privé wegtransfer met 
Engelstalige gids naar Santa 
Cruz. Privé bezoek met 
Engelstalige gids en incl. 
proeverij  aan wijngoed Montes 
Apalta & Viu Manent, inclusief 3 
gangendiner en 1 glas wijn. 

Santa Cruz Plaza 
Hotel, logies en 
ontbijt 

12 28/02 Santa Cruz Bezoek wijngaarden Lapostolle 
en Santa Cruz (op privé basis met 
Engelstalige gids) en incl. 
wijnproeverijen, driegangen 
diner en 1 glas wijn. 

Santa Cruz Plaza 
Hotel, logies en 
ontbijt 

13 01/03 Santa Cruz – 
naar Santiago 

Bezoek wijngaard Harras del 
Pirque, op privé basis met 
Engelstalige gids en incl. 
wijnproeverij. Privé wegtransfer 
met Engelstalige gids naar 
Santiago.  

Presidente Suites 
Santiago, in 
Executive room, 
logies en ontbijt 

14 02/03 Santiago - 
retourvlucht 

Bezoek wijngaard Santa Rita  op 
privé basis met Engelstalige gids, 
lunch in restaurant Dona Paula (3 
gangen), privé wegtransfer met 
Engelstalige gids naar 
luchthaven, (internationale 
retourvlucht)  

 

15 03/03 Aankomst in 
Europa 

    

 



 
 

 
 

 



2. Programma in detail 
 
De ringvormige eclips van 26 februari 2017 begint in de Stille Oceaan, dwarst geheel zuidelijk Zuid-
Amerika, steekt dan de Atlantische Oceaan over om te eindigen in Angola en Congo. 
We kozen deze keer voor Zuid-Amerika, meer bepaald Chili. Met een unieke omkaderende reis: “Best of 
both worlds – Astronomy meets Gastronomy”.  Naast het astronomische gedeelte – dat zich in Patagonië 
afspeelt, nemen we u mee op een tocht langs Chili’s mooiste wijndomeinen. 
 

Dag 1 – 17 febr. 2017 - Vertrek naar Chili 
Via Madrid vliegen we naar Santiago. 
 

Dag 2 – 18 febr. 2017 – Santiago – Punta Arenas  
Vanuit Santiago nemen we een aansluitende vlucht naar Punta Arenas, de meest zuidelijke stad van Chili.  
Transfer naar statige Nogueira hotel, waar we inchecken.   
Na de middag maken we al meteen een excursie naar Isla Sta. Magdalena, waar een grote kolonie 
Magellaanpinguins huist. 
 

 
 
Vrij avondmaal en overnachting in het hotel. 
 

 
 

 
 



Dag 3 – 19 febr. 2017 – Punta Arenas – Puerto Natales (O) 
Ontbijt in het hotel 
Transfer naar Puerto Natales, waar we inchecken in hotel Altiplanico. 
Vrije lunch en rest van de dag vrij om te genieten van de schitterende omgeving en de faciliteiten van het 
hotel.  Wat dacht je van een duik in de hot-tub met zicht op de fjorden van de Balmaceda gletsjer? 
Vrij avondmaal en overnachting in het hotel. 
 

 
 
 

Dag 4 – 20 febr. 2017 – Puerto Natales (O) 
Ontbijt in het hotel. 
Dagexcursie per boot naar de Serrano en Balmaceda gletsjers, vanuit de haven van Puerto Natales. 
We varen door de Ultima Esperanza Sound en genieten van het landschap, de Patagonische wouden en de 
locale fauna. De tocht eindigt bij Mount Balmaceda, bij de overweldigende Balmaceda en Serrano gletsjers. 
 
Na de terugkeer in het hotel genieten we nog van de schitterende uitzichten tijdens de lange 
zomeravonden.… 
 
Vrij avondmaal en overnachting in  hotel Altiplanico. 



 
 
 

Dag 5 – 21 febr. 2017 – Puerto Natales - Torres del Paine (O- A) 
Ontbijt in het hotel. 
Transfer naar het nationaal park Torres del Paine en incheck in hotel Tierra. 
Luxe, avontuur en wow-factor architectuur worden gecombineerd in dit eco-5-sterren hotel met 
spectaculair uitzicht op de beroemde “torens” van Torres del Paine.   Dit unieke hotel, ontworpen door 3 
van Chili’s bekendste architecten, is volledig geïntegreerd in het landschap. De enorme open ruimten met 
ramen van vloer tot plafond bieden onovertroffen vergezichten over het Sarmiento meer, aan wiens 
oevers het hotel gelegen is.   
Hier verblijven we 3 nachten in vol pension. 
 

 
 
 



Dag 6 & 7 – 22 & 23 febr. 2017 – Torres del Paine (O – M - A) 
Twee volle dagen om onbeperkt te genieten van de unieke Tierra Patagonië ervaring! 
Aan jou de keuze: blijf je in het hotel om te relaxen en te genieten van de overweldigende landschappen 
die hier op je afkomen, of ga je op verkenning in het Torres de Paine park?  
De activiteiten en excursies worden geleid door gekwalificeerde en ervaren gidsen.  Maak wandelingen, 
tochten per paard of per fiets, uitstappen per jeep, ga kayakken of fly-fishing….  
Er is voor ieder wat wils: activiteiten worden gecatalogeerd volgens fysieke vereisten: easy, medium of 
high. Elke dag  is er de keuze om 1 volledige dagexcursie te doen (met lunchbox), of 2 halve dagen, met 
lunch in het hotel.   
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 

Dag 8 – 24 febr. 2017 – Torres de Paine – Punta Arenas - Coyhaique (O) 
Ontbijt in het hotel. 
Transfer naar de luchthaven van Punta Arenas voor de vlucht naar Balmaceda, via Puerto Mont. 
Vrije lunch onderweg 
Vanuit Balmaceda worden we naar ons hotel in Coyhaique gebracht. We verblijven in het exclusieve boutique 
hotel Nomades. 
Vrij avondmaal.  Overnachting in het hotel. 
 

 
 



 
 

 
 

Dag 9 – 25 febr. 2017 –Coyhaique (O) 
Ontbijt in het hotel. 
We worden per bus naar Puerto Rio Tranquilo gebracht.  Vandaaruit vertrekt de excursie naar los Capillas de 
Marmol (Marble Chaples). Dit zijn bijzondere geologische formaties, gevormd uit pure marmer, midden in het 
Gerenal Carrera Lake. 
Vrije lunch onderweg. 
Terugkeer naar het hotel. 
Vrij avondmaal. 
Overnachting in het hotel Nomades. 
 



 
 

 

Dag 10 – 26 febr. 2017 – ECLIPS – Santiago (O) 
Ontbijt in het hotel. 
Na het ontbijt begeven we ons naar de eclipslocatie. Eerste contact is om 9u23 lokale tijd. De ringvormige 
fase start om 10u35 en duurt ongeveer 1 minuut.  Een korte eclips, d.w.z. een hele fijne ring.  Bijna een 
totale zonsverduistering, dus. De maanschaduw verlaat de zon definitief om 11u56. 
 

 
  
 



 
 
Na de eclips, transfer naar de luchthaven van Balmaceda, voor de vlucht naar Santiago (via Puerto Mont). 
Vrije lunch onderweg. 
Transfer naar hotel Presidente Suites.  Vrij avondmaal. 
Overnachting in het hotel. 
 

 
 



 

 

Dag 11 – 27 febr. 2017 – Santiago – Santa Cruz (O - A) 
Vandaag start het gastronomische deel van de reis!  Na het ontbijt in het hotel rijden we naar het 
wijngebied van Colchagua en bezoeken 2 gerenommeerde wijndomeinen:  Montes Apalta en Viu Manent. 

De Colchagua Valley is gesitueerd in het zuidelijke deel van de Rapel Valley. In het hart van Colchagua 
Valley genieten de wijngaarden een natuurlijke bescherming van het Andesgebergte aan de ene kant en de 
Pacific aan de andere kant. De gemiddelde temperatuur schommelt tussen de 14 en 32 graden Celsius. Dit 
is de ideale temperatuur voor het verbouwen van kwaliteitswijnen. 
 
Colchagua Valley heeft zich een reputatie verworven voor sappige en geconcentreerde wijnen van Chili. De 
bodem bestaat uit klei, leem, kalksteen en zand plus enkele vulkanische gebieden.  Daarnaast heeft 
Colchagua veel zonuren, weinig regen en koele nachten. Het grote verschil in dag- en nachttemperatuur 
maakt dat schimmels als meeldauw hier niet voorkomen. Irrigatie gebeurt in dit gebied met smeltwater van 
de gletsjers van de Andes. 

Het gebied heeft circa 22.000 hectare aan wijngaarden en de druivensoort Cabernet Sauvignon is er het 
meest aangeplant, gevolgd door Merlot en Carmenère. De Syrah druif is hier pas enkele jaren geleden 
aangeplant, maar heeft de ruim 1000 hectare al bereikt. 

 

 
 
 
 
We starten met een bezoek aan het wijndomein van Montes Apalta.  
Het wijnhuis Montes werd opgericht in 1987 en bestaat momenteel uit 3 wijngoeden.  Apalta, Marchigue 
en Zapallar.  De Apalta wijngaard is 135 ha groot en gelegen in een half cirkelvormige vallei. De bovenste 
hellingen zijn zo stijl dat dit de maximale hellingsgradient is waarop wijnbouw mogelijk is.  De wijngaard is 
zuid georienteerd.  Naast de klassieke druivensoorten Cabernet Sauvignon, Carmenère, Syrah, Malbec, 



Petit Verdot en Cabernet Franc, experimenteerden ze de laatste jaren ook met minder bekende soorten 
zoals Mourvèdre, Grenache en Carignan, en dit met uitstekende resultaten. 
Het hoofdgebouw, waar de kelders gevestigd zijn, opende in 2004. De kelders hebben een capaciteit van 
maar liefst 2.300.000 liter wijn.  Vanuit het gebouw heb je een spectaculair panoramisch zicht op de 
bovenste heuvels.  Het gebouw werd overigens helemaal ontworpen en gebouwd volgens het Chinese 
Feng Shui concept. 
 

 
 
Hier krijgen we een rondleiding en een proeverij. 
 

 
 

 

In de namiddag bezoeken we het wijndomein van Viu Manent.    
Dit gerenommeerd wijnhuis werd opgericht in 1935 en is nog steeds in handen van de familie Viu, 
oorspronkelijk afkomstig uit Catalonië. 
De wijngaard beslaat 254 ha en er wordt voornamelijk Cabarnet Sauvignon, Merlot en Carmenère 
verbouwd. 
 



 
 
Het bezoek is inclusief een 3-gangendiner met 1 glas wijn. 
 
Daarna nemen we onze intrek in hotel Santa Cruz Plaza.  Dit mooie hotel in koloniale stijl is gelegen aan de 
Plaza de Armas, het centrum van het gezellige stadje Santa Cruz. 
 

 
 
 
   

Dag 12 – 28 febr. 2017 – Santa Cruz (O – A) 
Ontbijt in het hotel. 
We blijven nog een dag in de Colchagua vallei. In de voormiddag bezoeken we de Clos Apalta winery van 
het wijndomein Lapostolle. Niet alleen de hier geproduceerde wijnen zijn top, ook de architectuur van de 
wijnkelder maakt een bezoek aan dit wijnhuis een must. Zelfs in astronomische zin!  



 
De filosofie waarop deze constructie gebaseerd is, benadrukt de verbondenheid tussen mens en natuur. 
De architectuur van zowel de fermentatiekamer als de wijnkelder is een ellips ingesloten in een zgn. gulden 
rechthoek.  
De wijnkelder is perfect georienteerd in de richting van het Zuiderkruis, het belangrijkste sterrenbeeld aan 
de zuidelijke sterrenhemel. 
De vertikale weg tussen de aankomst van de druiven en het bottelen volgt dezelfde weg als de natuurlijke 
helling. De heuvel waarin de wijnkelder gebouwd is, werd afgegraven volgens dezelfde onzichtbare en 
ondergrondse lijnen waarlangs het water gedurende duizenden jaren insijpelde. 
De bezoekers volgen de weg naar de stilte van de wijnkelder via een monumentale spiraalvormige trap die 
alle niveaus verbindt. 
De afmetingen, het licht en het architecturaal geheel maken van de afdaling van deze trap reeds een 
gebeuren op zich.    
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

In de namiddag bezoeken we Viña Santa Cruz.  Op dit domein van 160 hectare wordt Carmenère, Cabernet 
Sauvignon, Syrah, Merlot, Malbec en een heel klein beetje Petit Verdot verbouwd. 
Maar ze hebben hier, buiten de wijn, nog iets speciaals: een heus astronomisch observatorium, bovenop 
een heuvel, de Cerro Chaman, bereikbaar per kabelbaan. 
Naast de wijndegustatie genieten we hier dan ook van een astronomische avond!   
Driegangendiner met 1 glas wijn inbegrepen. 
Overnachting in hotel Santa Cruz Plaza. 
 



 
 

 

Dag 13 – 1 maart 2017 – Santa Cruz – Santiago (O ) 

Ontbijt in het hotel. 
We verlaten de Colchagua vallei en rijden naar een ander befaamde wijnvallei: de Maipo Vallei.  
 

 
De Maipo Vallei is de wijnregio die het dichtst bij de hoofdstad Santiago gelegen is. De meer dan 2900 
hectaren wijngaarden bestaan vooral uit Cabernet Sauvignon en Cabarnet blends. Het is de geboorteplaats 
van de Chileense wijnbouw, met een wijnbouwtraditie van meer dan 150 jaar. 
 

 
 
We houden halt bij het wijngoed Harras de Pirque. 
Hier combineren ze twee specialiteiten: het fokken van volbloedpaarden en het verbouwen van 
kwaliteitswijnen. Ook hier een bijzondere architectuur van de wijnkelder: deze is gebouwd in 
hoefijzervorm – een verwijzing naar de paardenfokkerij. Het gebouw is maar liefst 5300 m² groot en heeft 
een capaciteit van 1,5 miljoen liter wijn. 
 

 



 

 
 
 
 
Na de wijndegustatie rijden we door naar Santiago. 
Vrije lunch in Pirque. 
Rest van de namiddag vrije tijd. 
Vrij avondmaal. 
Overnachting in hotel Presidente Suites. 
 

Dag 14 – 2 maart 2017 –Santiago - Madrid (O - M) 

Ontbijt in het hotel. 
Na het uitchecken wacht ons nog 1 laaste wijngoed.  Last but not least…  
We bezoeken het wijndomein Santa Rita, één van de grootste en bekendste van Chili. 
Opgericht in 1880, is het ook één van Chili’s oudste wijnhuizen. Deze wijnen worden naar meer dan 75 
landen geëxporteerd. 
De wijngaarden in Maipo Valley beslaan 1282 hectaren en bestaan vooral uit Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Chardonnay en Cabernet Franc. 
 

 
 



We sluiten ons bezoek én deze reis af met een lunch in het gerenommeerde restaurant Doña Paula. Dit 
restaurant – een Chileens Nationaal Monument – werd vernoemd naar Madame Paula Jaraquemada, die 
200 jaar geleden de eigenares was van het hoofdgebouw van het Santa Rita Estate. 
 

 
 
Na de lunch gaat het naar de luchthaven van Santiago voor de terugreis. 
 

Dag 15 – 3 maart 2017 –Madrid – Brussel 

Vanuit Madrid aansluitende vlucht naar Brussel. 
 
Einde van een onvergetelijke reis naar Chili. 
 

 
 



3. Praktische info 
 

Vertrek: vrijdag 17 februari 2017 
Terug:vrijdag 3 maart 2017 
 
Kostprijs per persoon (op basis van 2 persoonskamer) (*) (**): 3 995,00 euro 
Single toeslag (*): 1 295,00 euro 
Prijsindicatie vluchten: 1 850,00 euro 
De vluchtprijzen zullen eind maart 2016 gekend zijn. 
 
(*) prijs gebaseerd op een dollarkoers van 1 US$ = 0,91 euro. 
(**) prijs zonder de wijntoer: 3025,00 euro – single toeslag: 850,00 euro 
 

Inbegrepen in de prijs 
 Verwelkoming op de luchthavens van Punta Arenas, Balmaceda,Santiago 

 Wegtransfers (privé) volgens programma 

 Nederlandstalige reisbegeleiding door Werner Hamelinck 

 Alle genoemde excursies 

 Overnachtingen volgens programma in een standaard kamer 

 Maaltijden volgens programma 

 Alle park-entreegelden 

 Ondersteuning van de lokale vertegenwoordiger 

 Bijdrage calamiteitenfonds 

 Eclipsbril 

 Voorreisvergadering 
 

 

Niet inbegrepen in de prijs 
 Internationale – en nationale vluchten en taksen 

 Overige maaltijden, dranken en activiteiten 

 Persoonlijke uitgaven zoals fooien en verzekeringen 

 

Minimum aantal deelnemers: 15 personen 
 
Programma onder voorbehoud van wijzigingen 
 

De reis wordt georganiseerd door: 
 
Untamed Travelling 
Jozef Verbruggen 
Zelksestraat 10 
6631 KE Horssen 
Nederland 
Tel.: +31 - (0)487 - 54 03 67 
Fax : +31 - (0)487 - 54 09 71 
Licentie SGR 2847 

Urania staat in voor de wetenschappelijke 
begeleiding.Voor meer info en aanmelding, contacteer  
Werner Hamelinck 
Coördinator Urania’s Astroreizen 
Volkssterrenwacht Urania  
Mattheessenstraat 60 
B-2540 Hove 

www.urania.be 
wh@urania.be 
zie ook: 
www.astroreizen.be 
Tel: + 32 475/29.11.59 

 

 

 
 
 

 

http://www.urania.be/
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http://www.astroreizen.be/

