Patagonië
Ter gelegenheid van deze mooie vakantie kwamen met het team Via Via op het idee om al onze
reizende fans te vertellen over deze spectaculaire bestemming Calafate. Bij de buitenlanders is deze
bestemming wel beroemd die een bezoek brengen aan ons mooie land en voor ons zelf een
onvergetelijke bestemming. Ik moet jullie wel vertellen dat wij in het laag seizoen reisden dus de
prijzen zijn goedkoper voor maaltijden, excursies en transfers.
Dag 1 – Wanneer je op de
luchthaven aankomt zal het
bedrijf Ves Choike Tour u voor
160 pesos kunnen brengen naar
het hotel/hostel waar u verblijft.
Het moment dat je aankomt op
de luchthaven zal je zien dat
iedereen op je aan het wachten
is. Dit omdat er in het laagseizoen
maar 3 vluchten per dag zijn in
vergelijking met 12 vluchten in
het hoogseizoen. Onze keuze was
het hostel Calafate, centraal
gelegen (2 blokken van de
hoofdstraat). Het is een vrij groot
hostel, heeft gedeelde kamers,
dubbele en singles, keuken, privé
en gedeelde badkamers, 24-uurs
receptie, een staf die je met alles
wilt helpen, heel comfortabele
kamers, goede verwarming (wat
heel erg wordt gewaardeerd met
deze lage temperaturen) en ook
een 24-uurs bar waar ze dagelijks een goedkoop menu serveren en het ontbijt in de ochtend.
(calafatehostel@com.ar) Mijn vlucht had vertraging waardoor ik pas om 17h aankwam in Calafate en
hierdoor geen tour kon doen door het centrum. Maar, als u de tijd heeft moet u deze schilderachtige
stad zeker bezoeken. De ambachten zijn zeker het proberen waard, het is een propere stad, speciale
zorg voor de fauna en flora. Hoewel we in het laagseizoen zijn, zijn alle restaurants op en kunt u
heerlijke inheemse gerechten proeven. Omdat wij slechts op 2 blokken afstand van de terminal
verblijven is het makkelijk om tours te regelen, maar er zijn veel kantoren waar u iets kan regelen
namelijk 6 op niet meer dan 7 blokken afstand. Morgen vertel ik meer!

Dag 2 – Parque Nacional de los Glaciares
Zoals velen wel weten is dit gebied door UNESCO verklaard als werelderfgoed en is de nummer 1
trekpleister van Calafate op een korte afstand van de stad. De gids van Always Glaciers verwacht mij
om 9u vooraan aan het hostel met de bus om alles te vertellen over dit gebied, over de geschiedenis
van Calafate, de zorgen die we moeten hebben als we in het park zijn, aanbevelingen, algemene
informatie, geschiedenis van de gletsjers (het is de moeite waard om te luisteren omdat hij het met
veel plezier verteld) en op weg naar het park zijn er meerdere haltes waar de bus stopt om
adembenemende foto’s te nemen van het panoramische uitzicht. Wanneer we aankomen aan het
park moeten we naar de administratie om onze toegang te regelen. (inwoners Calafate 50 pesos,
studenten 50 pesos, Argentijnen 250 pesos en toeristen 500 pesos). Voor degenen die willen is het
ook mogelijk om een nautische safari te doen om de gletsjer te bezichtigen. (400 pesos en duurt 1
uur, kan op elk moment gedaan worden). De anderen kunnen naar de loopbruggen gaan voor de
gletsjer te bezichtigen waar ze 3 uur hebben om deze wandeling te doen. De bruggen hebben
verschillende niveaus van moeilijkheid en 3 uur is voldoende om alles te doen en te lunchen op een
van de plekken met een mooi uitzicht. Aan het einde van de wandeling is het mogelijk om nog een
snack te eten in het restaurant, maar deze is niet heel goedkoop. We keren terug ongeveer om 17
uur en daarna kon ik me opfrissen en even rusten en in de avond ging ik naar een restaurant om een
goede hamburger te eten. Heerlijk! Morgen vertel ik meer!

Dag 3 – Cabalgata de Patagonia
Wanneer je op verschillende plaatsen gaat vraag waar je een goede paardentocht kan maken dan
zeggen ze allemaal dezelfde plaats. Ik deed dit met Cabalgata Patagonia. Om 10 uur belde ik voor
meer informatie en om 11 uur kon ik al op zoek gaan naar de juiste plaats. De eerste indruk is een
gaucho die je meeneemt in zijn busje naar de plaats waar de paarden wachten. Een zeer vriendelijke
en attente man vertelt me een beetje over de route die we gaan maken. Bij aankomst wacht er een
vriendelijk, blond meisje (ze heeft me veel verteld, maar haar naam weet ik niet). Ze krijgen van ons
veel aanbevelingen door deze goede ontvangst! We laten onze zakken achter en beginnen aan onze
wandeling. Mijn paard heette Valentino en laat me je vertellen, want het was een van mijn favoriete
excursies. Tijdens de wandeling kan je spectaculaire beelden zien van de stad, de bergen en Lake
Redondo! Tijdens de wandeling vertellen de 2 personen die bij ons zijn over het meer die bevroren
wordt en zo de grootste ijsbaan van Zuid-Amerika is, ook over de verschillende festivals die worden
gehouden en ook geven ze ons enkele tips in verband met El Chaltén zoals de verschillende mustsees en het ambachtelijk bier. Toen we terug gingen, verrast door de mooie uitzichten, werden we
begroet thuis (ook bekend als de store) met mate en tortillas en laten ze ons foto’s zien van hun
verschillende paardenritten. De prijs voor zo een excursie is 700 pesos voor 3 uur. In de maanden
zoals februari is het ook mogelijk om met een paard 3/5 dagen weg te gaan met kampen op de
bergen. Zo eindigde deze mooie middag. Een goede plek om nog te dineren is Cambalache en dit is
direct naar het hostel waar we enkele empanadas geprobeerd hebben en het bekende bier Cerveza
la Zorra.

Dag 4 – El Chaltén
Opnieuw hebben we gekozen om te reizen met Always Glaciers, maar deze kaar naar El Chaltén
(kostprijs is 500 pesos). We reizen met hen omdat het 3 uur duurt en hiervoor de bus veel
comfortabeler is dan een combi (kostprijs is 340/400 pesos). Wanneer je aankomt in El Chaltén is het
eerste dat je ziet het verrassend grote Fitz Roy die zeker het uitzicht intimideert. Ook zien we de
Glacier Viedma en hiervoor bevelen wij excursies aan met Patagonia Adventure-Avenida San Martín
56. Bij de aankomst is er een verplichte stop bij het toeristisch centrum van het Nationale Park waar
we worden geïnformeerd over alle zorgen die we moeten dragen in het park, over de verschillende
routes, hoe we onze uitstapjes kunnen plannen, over het weer, de fauna en flora, verschillende
campings,… Daarna werden we gebracht naar Hostel Rancho Grande waar we verbleven. We
kwamen hier aan zonder reservering, maar het werd aanbevolen door ons hostel in Calafate. Als je
gaat zonder een reservering moet je van te voren goed informeren want in deze periode is het
mogelijk dat er vele hostels gesloten zijn. Omdat we om 11 uur aankwamen en het weer niet goed
was deden we liever nog geen wandeling. We hebben een wandeling gemaakt in het centrum, we
zijn naar een bekende waffel restaurant geweest en brouwerij. Aan het einde van de straat waarin
ons hostel gelegen is vindt u de paden naar de Fitz Roy. Met chocolade in onze hand gingen we
informeren over de problemen van de routes, de voorbereidingen en morgen kunnen we dan
beginnen aan het avontuur!

Dag 5 – Hiking Fitz Roy
Ik ben opgestaan om 8 uur, maar het weer was hetzelfde als gisteren, slecht dus. Ik wachtte tot 10
uur wanneer de zon opkwam, ik maakte me klaar en vertrok met lunchpakket, thermische en
waterdichte kleren, zonnebril, wandelschoenen, zaklantaarn en genoeg water. Vanaf het vertrek is
de weg al goed aangeduid voor de wandeling, onthoud dat je niet van de weg mag afwijken en ook
niet de dieren mag benaderen die je zou tegenkomen (dit zullen ze je vertellen bij de verplichte stop
in het toeristisch centrum). Voor mij was de eerste kilometer het moeilijkst want dit was een hele
beklimming via trappen, vanaf de tweede kilometer was het beter want hier waren de hellingen niet
zo drastisch. Twee dingen die je zeker moet onthouden zijn dat je goede schoenen moet hebben
want het zijn verschillende soorten van terreinen zoals rotsen, modder, ijs en hout en in dit klimaat
zijn goede schoenen zeker aangeraden. Aan de andere kant de kleding. Ik draag een T-shirt, diverse
thermische lagen en bovendien een waterdichte jas, muts, handschoenen en nog enkele andere
kleren als reserve in mij rugzak (deze heb ik niet gebruikt). De bedoeling was eigenlijk om te
wandelen naar Laguna de los Tres, maar de wind, water en sneeuw en de bodem van rotsen belet
ons om door te gaan. Mijn weinige ervaring met hiking er nog eens bij wilde ik het risico niet nemen.
We hebben het kamp van Poincenot (350meter niveau) bereikt en hier konden we de Laguna Madre
Hija bekijken. In totaal was het een wandeling van 8 uur en wandelde ik iets meer als 16 km. Hierna
wandelde we terug langs Laguna Capri, wat ook een heel mooi meer is om bij te stoppen en foto’s te
nemen. Zoals je op deze foto’s kan zien was het weer erg slecht en kon je zelfs de Fitz Roy vanaf hier
niet zien, maar de weg is heel erg mooi. Tijdens de eerste 2 kilometer zijn we ook een vos
tegengekomen. We probeerden niet beangstigend te reageren en hebben gewacht totdat deze
verdwenen was. De verscheidenheid aan fauna en flora van de plaats is bewonderenswaardig en als
je en natuurliefhebber bent, of op zoek naar dan is deze plek perfect! Ik beveel wel aan om ten
minste 2 dagen naar El Chaltén te gaan om te kunnen profiteren van alles als het weer het toelaat. Er
zijn in ieder geval heel veel routes die je kan doen en er is heel veel variatie in de verschillende
soorten. Tot slot adem ik deze koele is het zalig om deze koele en zuivere lucht te kunnen inademen.

Dag 6 – Chorrillo de Salto
Vandaag stonden we op het goeie moment op met de zon en om 17 uur zouden we terug naar El
Calafate vertrekken. We moesten uiterlijk om 16.30 in het hostel zijn. We vertrokken weer in
dezelfde richting waar de andere hiking paden starten naar de Fitz Roy, maar deze keer namen we
een andere richting een waterval die bekend staat als Salto de Chorrillo. Dit is de kortste en
makkelijkste weg van het gebied. Vanaf de ingang tot het einde is het parcours ongeveer 1 uur en 20
minuten wandelen met enkele pauzes voor foto’s te nemen, dit komt ongeveer overeen met 3
kilometer wandelen. Ook deze keer nam ik een lunch box mee om te kunnen lunchen met het mooie
uitzicht van de waterval. Het is aanbevolen om ook deze keer een muts en een sjaal te dragen want
op deze weg zijn er bijna geen bomen waardoor er heel veel wind staat en zeker deze periode kan
het oplopen tot 100 km/h (ik vloog zelf bijna weg). Na de terugweg gingen we even het centrum in
en wandelde we tot aan het begin van de stad, bij het toeristisch centrum, en wandelden we verder
naar El Mirador Los Condores die een prachtig uitzicht geeft over El Chaltén. Dit is een wandeling van
ongeveer 45 minuten, dit komt ongeveer overeen met 1 km. Hierna wandelden we dezelfde weg
verder naar El Mirador Las Aguilas dat ongeveer 20 minuten wandelen was waar je een prachtig
uitzicht krijgt over de Lago Viedma en Bahía Túnel. Ik heb hier helaas geen foto’s kunnen maken
doordat mijn batterij plat was. Hierna gingen we zo snel mogelijk terug omdat het weer begon te
regenen en we moesten optijd terug zijn voor onze transfer naar El Calafate. Op deze manier namen
we afscheid van El Chaltén met een mooie wandeling! Ik adviseer als je naar El Chaltén gaat dat je
best in de ochtend heen komt omdat je zo een mooi uitzicht hebt op Fitz Roy en terug gaan in de
namiddag omdat je zo een stukje van de zonsondergang kan meemaken en dit is een van de beste
dingen die je kan zien (hier heb ik mijn hart een beetje verloren…) en zo kan je toch met genoeg licht
afscheid nemen en vertrekken naar El Calafate.

