
 

 

 

 

   

Vrijdag, 6 november 2015. 
 
Doodstil in het park, geen geluid van lallende jongeren of auto’s.  
In de loop van de morgen vertrokken naar Ushuaia voor de nodige boodschappen en bezoek aan de 
toerist info voor het internetwerk, en dat was zeer langzaam, . skypen haast onmogelijk, de 
verbinding werd iedere keer verbroken en mails versturen of ontvangen duurde (te) lang. 
Naar tegen 14.30 uur vertrokken richting Tolhuin en San Sebastian. 
Niet in Spanje, maar in Argentinië. 
Op onze overnachtingsplaats bij een tankstation kwam in de loop van de avond ook nog een Zwitser, 
die ook goed duits sprak, zijn vrouw alleen maar frans, maar in mijn camper, ik had de meeste plaats, 
werd het dan toch nog middernacht. 
Het weer is hier echt voorjaar, overdag vandaag 25 graden, alleen s’nachts valt het tegen, dan is het 
maar ongeveer 4 graden. 
Dus de kachel an. 
 
 

Zaterdag, 7 november 2015. 
 
Ik ben begonnen met Louis Lette te bellen, de schoonvader van Angelique,  die werd vandaag 91 jaar, 
en na het ontbijt richting Chili naar de plaats Porvenir. 
De grensovergang verliep soepel, of ik begin eraan te wennen, van loket A, naar loket B en dan komt 
C ook nog, overal komt een stempel op een soort “loop” briefje dan terug naar de camper en rijdend 
naar de slagboom, loopbriefje afgeven en dan komt de douaneman/vrouw binnen en kijkt in de 
camper of je verboden dingen bij je hebt. 
Dit gaat naar Chili toe heel ver, verboden is: alle zuivelproducten, groente, fruit en vlees. 
Ik had in de koelkast duidelijk wat laten liggen, om in beslag te laten nemen, de rest een beetje 
verstopt, maar ze keken alleen maar in de bovenkastjes. 
Na 187 km in Porvenir aangekomen, lijkt niet ver maar van al die kilometers 185 km op een landweg 
of gravelroad gereden. 
En dan ben ik het goed zat, gemiddeld 25 tot 30 km per uur en overal stof, niet normaal. 
Onderweg was er ook nog een kolonie van Konings Pinguïns te bewonderen, mooie beesten, beetje 
kleiner dan een mens. 
We konden ze tot ongeveer 25 meter benaderen. 
Alleen de toegangsprijs was weer die van toeristen kaal plukken. 
Tegen ongeveer 15.00 uur in Porvenir aangekomen om de ferry boot te nemen naar Punta Arenas, 
maar die gaat pas morgen tegen 19.00 uur. 
Dus ineens een zee van tijd om alles een beetje schoon te maken en proberen links en rechts een 
beetje te kletsen, maar haas geen WiFi in de buurt.   
Veel kletsen zal het niet worden, want ik ken geen spaans, maar wat ik hebben wil of gedaan moet 
hebben lukt tot nu toe heel goed. 
Dit mede door de zeer aardige en behulpzame mensen, kunnen we in Holland nog wat leren. 

 



 

   
 

    

           Koningspinquins  

   

    Mooie natuur in het zuiden van Argentinië. 



 

    Entree in Chili. 

           

Vele stoffige wegen, vaag is nog de camper van Rosi en Detlef te zien.    

 



 

    Met de veerboot naar Punta Arenas. 

 

Zondag, 8 november 2015. 
 
Even lekker lang in bed blijven liggen, op het dooie gemakkie ontbijt in elkaar knutselen en de boel 
een beetje opruimen. 
Veel stof in de klerekast, afwassen, vloer dweilen en later met Rosi en Detlef de route bespreken 
voor de komende dagen. 
Tegen 18.00 uur op de kade voor de boot en tegen 19.00 uur is de inscheping, voor een reisje van 2,5 
uur naar Punta Arenas. 
De ferry was niet te betalen met een Visa kaart, alleen cash en wel in dollars, of Argentijnse c.q. 
Chileense Pesos. 
Dan maar in dollars en voor 121 Amerikaanse dollars werden we naar Punta Arenas gebracht 
(camper en deze persoon) een tochtje van haast 2,5 uur. 
Het is hier tegen 22.00 uur pas donker dus we kunnen nog tijdje vooruit, zonder in het donker naar 
een parkeerplaats o.d. moeten zoeken.  
 

Maandag, 9 november 2015. 
 
Na het ontbijt eerst proberen Chileense Pesos te krijgen, dan brood kopen en iets voor de warme 
maaltijd, tanken en daarna richting Puerto Natales. 
De prijzen in Chile vallen erg mee, b.v. 1 liter dieselolie omgerekend ongeveer 0,65 Eurocent. 1 brood 
en tien eieren was ongeveer 2 euro en een kop thee met een sandwich, in een restaurant onderweg, 
ongeveer 5 euro. 



We kwamen midden op de middag in Puerto Natales aan, de zon scheen en we waren nog niet moe, 
dus doorgereden naar Torres del Paine NP waar we tegen 18.30 uur aankwamen na ongeveer 338 
km. 
Morgen het park bekijken, en hier kreeg ik een klein meningsverschil met Rosi van Detlef, er is 
namelijk een mogelijkheid om met een boot naar een gletsjer te varen, en daar wilde ze heen. 
Ik heb voor een paar jaar terug, in Canada, al vrij veel gletsjers gezien, dus ik heb tegen haar gezegd 
dat ik mij dat geld wel besparen wilde, want maak foto’s en je ziet het verschil niet, of de entreeprijs 
moet zeer laag zijn, maar dat kan ik me haast niet voorstellen in verband met eerdere ervaringen. 
We wachten af. 
 

    

  Toe gang naar National Park Torres del Paine 

 

Dinsdag, 10 november 2015. 
 
Naar de entree van het park. De kosten voor het park bedroegen 18.000,00 Pesos, ongeveer 23 Euro, 
is te doen. 
Via een enorme slechte gravel road, over een afstand van 18 km meer dan een uur overgedaan en 
dan noch rammelde alles wat los en vast zat, naar het Lago Grey meer. 
De boot ging in verband met de harde wind niet, maar ik was toch niet mee gegaan, want ze vroegen 
voor een tochtje van nog geen 2 uur 60.000,00 Pesos, ongeveer 75 Euro. De boeven. 
Met de ferry van Porvenir naar Punta Arenas, koste per persoon 6300,00 Pesos en dit haast tien keer 
zoveel. Ik heb aan de man gevraagd of hij mij dat kon uitleggen, en hem goed laten merken dat ik dit 
als toeristen plukken beschouwde. 
Zoals gezegd de boot ging niet, maar ik was voor die prijs zeker niet mee gegaan. 
Er was in het park een camping, dus voor de luxe de camping genomen, w.c uitmesten, schoonwater 
vullen, beetje de was gedaan en een keer met de bezem door de camper. 
Rosi wilde nog een omweg over deze slechte straten nemen, maar daar doe ik niet aan mee. 
Ze zei nog: We hoeven niet steeds de route van Seabridge te volgen. Ik dacht nog waar heb ik dit 
vaker gehoord !! en dat was voor een paar jaar terug in Canada. 
Ze wil wel graag elke plek bezoeken waar vroeger eens de hond van de president tegen een boom 
heeft gepist, dit bij wijze van spreken. 
Iedereen zal genoegen moeten nemen met het feit dat niet alles te bezichtigen is. 
Vandaag was het redelijk zonnig alleen een vrij harde wind die koud aanvoelde, maar uit de wind 
ruim 20 graden. 
 

Woensdag, 11 november 2015. 



 
Na en winderig nachtje, niet alleen buiten, maar ook in de camper, ik had tamelijk veel uien 
gebakken dus vandaar, vertrokken naar een andere plaats in het park. Vrij staan ( ik moet er nog aan 
wennen ) maar het kost niks.. 
Binnen is de wind gaan liggen, maar buiten was er nog steeds een stormachtige wind en veel regen, 
maar tegen de middag klaarde het op en zijn we nog een paar binnen meren gaan bekijken, mooi. 
Later het park uitgereden, Rosi en Detlef wilden nog een meer gaan bekijken, maar ik vond het 
welletjes en ben op eigen houtje naar de hoofdweg gereden. 
Toch blijkbaar op een verkeerde plaats afgesproken, we wachten op elkaar maar elk op een andere 
plek, maar tegen 19.00 uur was ook dat probleempje opgelost. 
Volgend keer toch betere afspraken maken of de coördinaten aan elkaar geven, dan gaat het altijd 
goed. 
Net buiten het park aan de weg de nacht door gebracht. 
Tegen 22.00 uur is het nog redelijk licht, maar wel koud, 11 graden. ( Voorjaar in Zuid Amerika ).  
 

   

Camping in het National Park en zelf eventjes niksen. 

     

 



 

    National Park Torres  del Paine.  

 

   Met een kleine regenboog in de waterval. 

 



 

   National Park Torres del Paine in Chili. 

Donderdag, 12 november 2015. 
 
Na een aantal dagen in het park, waar ik geen enkele verbinding had, dan nu toch weer een normale 
telefoon verbinding. Internet laat nog even op zich wachten. 
Naar de Argentijnse grens gereden, we gaan nu een aantal keren pendelen tussen Argentinië en Chili, 
Dit heeft te maken met het Andes gebergte, en het feit dat de weg soms in Argentinië naar het 
noorden gaat en een andere keer gaat de weg in Chili noordwaarts.   
De grens passage was inmiddels een peulenschilletje geworden, we beginnen eraan te wennen. 
Van Cerro Castillo richting Tapi Aike en Espetanza naar El Calafate, een afstand van ongeveer 327 km. 
Mooie geasfalteerde straten, zonnig weer, alleen weer met de stormachtige wind, waar we al vaker 
mee te maken hebben gehad. 
Gelukkig ongeveer 300 km de wind achter, maar de laatste km recht tegen de wind in. 
Ik heb toen wat meegemaakt, van een vrij steile berg naar beneden en normaal moet je geregled 
afremmen, maar door de stormachtige wind moest je nog gas bijgeven. 
Apart hé, héél apart ( Herman Finkers ). 
Op een camping in El Calafate, een toeristisch plaatsje, met dito prijzen, de watertank bijvullen, vuil 
water aftappen en alle mogelijke accu’s opladen. 
 



          

    NP  Torres del Paine 

 


