REIZEN

PATAGONIË, onherbergzame streek in het zuiden van Chili en Argentinië met zijn
adembenemende landschappen, wordt doorsneden door het Andesgebergte.
Met cruiseschip Stella Australis gaat Harmke Kraak op avontuur.
TEKST: HARMKE KRAAK / FOTOGRAFIE: ESTHER QUELLE
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Lokaal museum Antigua
Casa Beban in Ushuaia.
Linkerpagina: Met de
zodiacs varen we door
Ainsworth Bay, Chili.
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VAN VUURLAND TOT KAAP HOORN

REIZEN

Vanuit Amsterdam vliegen we in één ruk naar
Santiago, de hoofdstad van Chili. Vijftien uur na het
opstijgen, landen we aan de voet van de Andes. De
besneeuwde toppen van de Andes zie ik al vanuit
mijn kamer in Atton Las Condes, een ultramodern
hotel in Santiago, de hoofdstad van Chili. Eyecatcher
is The White House, de bijnaam van ’t presidentiële
paleis uit 1805. Ruim een eeuw jonger is Museo de
Las Bellas Artes. Parijsgangers komt het vast bekend
voor. De Chileens-Franse architect liet zich inspireren
door Le Petit Palais. Onder de meer dan vijfduizend
kunstobjecten bevindt zich een serie uiteenlopende
vrouwenportretten van de fotograaf Jorge Brantmayer,
het tastbare bewijs dat Chili een mix van culturen is.
Daarom wordt het land wel El Mestizaje genoemd.

Castillo Forestal, een
modern restaurant in een
oud kasteeltje in Santiago.

TIP

MÁXIMA
ROUTE
De Nederlandse
Natascha Dolkens
woont in Buenos Aires.
Ze kent de Argentijnse
hoofdstad op haar
duimpje en organiseert
er fiets- en wandeltochten. Zo is er de
Máxima-route langs
locaties die een rol
hebben gespeeld in het
leven van onze koningin.
ontdekbuenosaires.com

Museo Nacional de Bellas
Artes in Santiago, Chili.
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E N DA N N U: C H A M PAG N E !
Van Santiago vliegen we naar Punta Arenas in het
zuiden van Chili. Vanuit de lucht kijken we op een
niemandsland van bergen en meren. Punta Arenas
zelf is een levendige plaats. We zijn nu in Patagonië,
de zuidelijkste regio van Zuid-Amerika, en gaan aan
boord van de Stella Australis. Het Chileense cruiseschip is een en al comfort. Mijn hut heeft een panoramaraam, een heerlijk bed en een badkamer met
producten van Algotherm. Op naar dek 5, waar in de
Darwin Lounge de kapitein een welkomstwoord
spreekt. “Please, make yourself at home,” is zijn wens.
Dat is bepaald niet moeilijk. Obers gaan met glazen
champagne rond en niet veel later maakt het schip
zich los van de wal. Via de Straat van Magellan varen
we naar de Cordillera Darwin, de Darwin-bergen. Er
zijn vele nationaliteiten aan boord en tijdens het diner
delen de fotografe en ik een tafel met Australiërs.
Op het menu vandaag onder meer koningskrab en
Chileense wijnen. De bediening is hoffelijk en de
stemming uitgelaten. Patagonië is een van de meest
ongerepte gebieden op aarde. Via de fjorden van
Vuurland zullen we naar Kaap Hoorn varen, het
zuidelijkste eiland van Patagonië, ofwel ‘het einde
van de wereld’. Alleen de zeestraat Drake Passage
scheidt Kaap Hoorn nog van Antarctica.

Santiago.

PI NG U Ï N S E N I N D I A N E N
Op de tweede dag navigeren we bij dageraad door het
Almirantazgo-fjord. We gaan voor anker in Ainsworth
Bay. Met zodiacs (rubberbootjes) gaan we aan land.

De ongerepte natuur van
Ainsworth Bay in Vuurland.
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HET IJS HEEFT ALLE TINTEN BLAUW

REIZEN

CHILI

FAVORIETE
ADRESSEN

Santiago
■

Een spectaculair landschap ontvouwt zich: van
wonderlijke bomen met gele trossen tot rotsen met
groene mossen. Patricio, een van de gidsen, voegt
ons toe aan een groep Nieuw-Zeelandse dames. Hij
toont ons de roze bloemetjes van Sea Pink en de
vruchten van de Devil’s Strawberry. “Ten tijde van
de ontdekkingsreizen heerste er scheurbuik door
vitamine C-gebrek. De aardbeiachtige vruchten van
dit plantje wekten hoge verwachtingen,” vertelt
Patricio gloedvol. “Een remedie bleken de ‘aardbeien’
allerminst, ze zijn giftig.” In de middag meert de Stella
Australis aan bij Tucker Island, waar Magellanpinguïns broeden en keizeraalscholvers nestelen.
Vanaf de zodiacs zien we vogels af- en aanvliegen
met takjes. We bevinden ons op het zuidelijk halfrond,
dus hangt in november de lente in de lucht. Ook
zweeft een condor boven onze hoofden. Terug aan
boord is er een lezing van expeditieleider
Mauricio. Hij vertelt over de vroegere bewoners van Patagonië, de Yamana-indianen die
poedelnaakt op koningskrab visten. Ze smeerden zich in met dierlijk vet tegen de kou en
warmden zich aan een vuurtje in hun kano’s.

Keizeraalscholvers op
Tucker Island.

De Stella Australis
bij Ainsworth Bay.

Hotel Atton Las Condes Comfortabel, modern en
plezierig boetiekhotel in een van de beste wijken van
Santiago. lascondes.atton.com

■

Castillo Forestal Chili’s bekendste architect Mathias Klotz
verbouwde dit oude kasteeltje tot restaurant. Chileense
keuken met Franse touch. www.castilloforestal.cl

■

Museo Nacional de Bellas Artes Grote collectie ZuidAmerikaanse kunst uit heden en verleden. www.mnba.cl

■

Papelaria Prachtige cadeauwinkel met papierwaren en

■

Gran Torre Santiago De hoogste toren van Zuid-

pennen. www.papelaria.cl
Amerika (300 meter) met daarin de spectaculaire
shopping mall Costanera Center. www.costaneracenter.cl
Punta Arenas
■

Café Tapiz Gezellig lunchcafé annex bar met brede
fauteuils en bric-à-brac. Proef de verse smoothie van
appel en citroen. twitter.com/cafetapiz

ARGENTINIË
Ushuaia
■

Ovejitas de la Patagonia Theesalon en chocolaterie in
een lichtblauw chalet. www.ovejitasdelapatagonia.com

Buenos Aires
■

L’Hôtel Palermo Klassiek hotel in rustige straat nabij
chique winkels en restaurants. www.lhotelpalermo.com

Reporter Harmke Kraak
bij de Pia-gletsjer.

Zonsopang bij het
Almirantazgo-fjord.
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S T R A AT VA N G L E T S J E R S
De volgende dag staat in het teken van gletsjers. We varen op de zodiacs naar de voet van
de imposante Pia-gletsjer en gaan aan land. Het ijs
heeft alle tinten lichtblauw. Op een teken van gids
Patricio schreeuwen we allemaal tegelijk: “Aaaaahhh!”
De echo blijkt zich secondelang over de ijswand
te verplaatsen. Voor we weer teruggaan naar het
moederschip krijgen we warme chocola met whisky.
Via het Beagle-kanaal vaart de Stella Australis nu naar
Glacier Alley, een straat van gletsjers vernoemd naar
Europese landen. Samen met de andere passagiers
verzamelen we ons in de Darwin Lounge om het spektakel te zien. Bij het passeren van de Duitse gletsjer
gaan de obers rond met bier en worst, bij de Franse
gletsjer is er champagne en bij de Hollandse olie
bollen. Vanavond is Captain’s Dinner en kapitein
Jaime ontvangt elke gast persoonlijk. Na het diner is
er een modeshow waarbij passagiers optreden als
model. Ook onze disgenoot Mark, reisjournalist uit
Melbourne, maakt zijn opwachting op de catwalk.
Zijn ‘sexy’ pasjes leiden tot luid gejoel. Toch draait
het tijdens deze cruise niet om de show, maar vooral

■

La Princesa Cocktails Gastronomie en muziek in de
hippe wijk Palermo. facebook.com/LaPrincesaBA

■

Cher Amor Chique mode in een prachtig glazen pand.
www.maria-cher.com.ar

■

Ríe Vrolijke, uitdagende (bad)mode. www.riearriba.com

■

Rapsodia Mode en accessoires in een flamboyante,
bohemien stijl. www.rapsodia.com.ar

De imposante Pia-gletsjer.
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IN DE VOETSPOREN VAN DARWIN

REIZEN

Modeboetiek Ríe
in de bruisende

h Lezersa anbieding h
4-daagse cruise

STELLA
AUSTRALIS
Volg de beschreven route van
Punta Arenas naar Ushuaia.

Reissom va. €1.725 p.p.
bij 2 personen in het
laagseizoen (maart)

Uiteraard kunt u de cruise uitbreiden met een
reisarrangement door Chili en Argentinië. Naast
de beide beschreven hoofdsteden Santiago en
Buenos Aires, is het spectaculaire Torres del
Paine National Park in het zuiden van Chili een
waardevolle toevoeging aan uw reis, net als
het immense gletsjergebied Los Glaciares in
Argentinië. Na de Noord- en Zuidpool wordt dit
gebied beschouwd als de derde pool. De gletsjer
Van boven naar

Perito Moreno is qua oppervlakte net zo groot

beneden: dessert

als de stad Buenos Aires. Als tegenpool biedt

aan boord; een

het woestijngebied van de Atacama in het noor-

van de lounges;

den van Chili met z’n geisers, flamingo’s en de

de Stella Australis

maanvallei een spannend contrast. Of verblijf

gezien vanaf het

op een estancia en proef de Zuid-Amerikaanse

Darwinpad.

topwijnen. Als u uw wensen aangeeft, ontwerpen
we graag samen met u een onvergetelijke reis.
ExperienceTravel is gespecialiseerd in het
samenstellen van reizen op maat. Persoonlijk
advies is hierbij het uitgangspunt.
Geen twee reizen zijn daarom hetzelfde.
Kijk voor meer inspiratie op
www.ExperienceTravel.nl
Of neem contact op: info@ExperienceTravel.nl
of bel 073 548 20 60
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wijk Palermo in
Buenos Aires.

om de natuur. Een dag later gaan we in Wulaia Bay
voor anker, waar Charles Darwin van de Beagle in
de negentiende eeuw contact legde met de Yamanaindianen. We treden letterlijk in de voetsporen van
Darwin en lopen door een sprookjeslandschap van
besneeuwde bomen. Het pad gaat heuvel op naar een
panoramapunt. Vanaf hier overzien we de baai, waar
‘onze’ Stella Australis klein in de diepte ligt.

‘L A N D I N Z I C H T ! ’
Vandaag is het zover. We varen naar het voor zeevaarders haast mythische Kaap Hoorn. IJs en weder
dienende, wat geen loze kreet in deze contreien is,
want het kan er enorm spoken. Ook nu is de zee
onstuimig, wat het gevoel van avontuur nog verder
verhoogt. Het voelt als een voorrecht dit zuidelijkste
eilandje van Zuid-Amerika te bevaren, al is het dan
niet per zeilboot. Voor zeezeilers is het de ultieme
droom om Kaap Hoorn te ronden. In 2016 was het
precies vierhonderd jaar geleden dat het eiland werd
ontdekt. De Eendracht van kapitein Schouten vertrok
vanuit het plaatsje Hoorn en zocht naar een zuidelijke doorgang naar Nederlands-Indië. “Kaap Hoorn!”
zou kapitein Schouten hebben geroepen toen hij in
1616 land in zicht kreeg. Cabo de Hornos op z’n Spaans
is dus vernoemd naar het Hollandse stadje. Ook wij
zien nu de contouren van het eiland opdoemen. We
belanden echter in zwaar weer en de Stella Australis
moet de metershoge golven trotseren. Een sneeuwbui
belet ons af te dalen in de zodiacs. Even plotseling
als de bui is gekomen, is hij echter weer verdwenen.
Eenmaal aan land breekt de zon door. Op het heuvelachtige eilandje staat welgeteld één huis. Hier woont
een meteoroloog die alle scheepverkeer bijhoudt.
T E R U G I N D E B E WO O N D E W E R E L D
Het is de laatste avond en in de Darwin Lounge is het
feest, met als hoogtepunt een veiling. Inzet is de landkaart van kapitein Jaime met al zijn notities over de
route. Onder de bezielende leiding van veilingmeester
Patricio wordt de kaart voor een fiks bedrag afgehamerd. Intussen zetten we koers naar Ushuaia in
Argentinië, waar we de volgende morgen aankomen.
We zijn terug in de bewoonde wereld. De houten huizen
in Ushuaia hebben bonte kleuren. Van Ushuaia vliegen
we naar Buenos Aires, waar we logeren in de immer
bruisende wijk Palermo. Het is de kers op taart van
ons avontuur: chique modeboetieks, hippe galeries
en tot laat buiten tafelen bij upscale restaurants.
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