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VOLCANS DEL SUD
DE CHILE EN ESQUÍS DE MUNTANYA
Lonquimay 2.865m, Llaima 3.125m, Villarrica 2.847m, Mocho
2422m, Chosuenco 2.415m, Casablanca 1.990m, Osorno 2.652m,

Ens desplacem cap al sud de Chile. Poques regions del món ofereixen una bellesa de paisatges tan particulars, variats i
únics com els que visitarem en aquest viatge al llarg de l’Araucanía i la Regió dels Llacs a l’hivern. Trobarem muntanyes i
llacs, glaceres i boscos mil·lenaris, que compten amb les famoses araucàries i alerços, arbres catalogats entre els més vells
del planeta. La zona és també terra d’indis, on fins el dia d’avui sobreviuen tribus pehuenches preservant la seva cultura i
sistema de vida.
Aquest programa d’esquí de muntanya ha estat creat per aprofitar el temps que estarem esquiant i brindar al mateix temps
una gran varietat de paisatges de Chile hivernal, exprimint la riquesa de les pendents, neu i dominis esquiables que ens
ofereixen aquest país.
Estem segurs d’oferir una experiència inoblidable en esquís de muntanya.
Programa que requereix un nivell mitjà d'esquí fora pista. Les pernoctacions són en refugis o hotels. Hi ha pocs llocs al món
que rivalitzin amb la grandesa del pintoresc Districte dels Llacs, amb les seves muntanyes nevades, llacs d'un blau profund i
els boscos de més de 2000 anys. Aquest programa ha sigut dissenyat per maximitzar el temps d'esquí, ajudar a descobrir la
gran varietat de possibilitats d'esquí i la qualitat de la neu. Els cims amb alçades moderades que van des de 1990 a 3125
metres fan que sigui una regió molt òptima per la pràctica de l'esquí de muntanya.
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Itinerari
Dia 1: Vol Barcelona – Santiago - Temuco.
Sortida de l'aeroport del Prat i vol cap a Santiago de Chile. Connexió amb el vol interior a Temuco, una ciutat a 700kms al
sud de Santiago, considerada la capital de la cultura maputxe i la més important del sud de Chile. Recollida del grup a
l'aeroport i trasllat a Malalcahuello.
Lodge Suiza Andina (S)
Dia 2: Volcà Lonquimay 2865m. Trasllat a Los Paraguas.
Ascens al volcà Lonquimay de 2865 metres. Des del seu cim veurem el seu veí, el volcà Tolhuaca. En aquesta ascensió
tindrem un desnivell d'uns 1400m. Al final del dia ens traslladarem al refugi del volcà Llaima.
Refugi Los Paraguas (E, S)
Dia 3: Volcà Llaima 3125m.
Ascens al volcà Llaima de 3125m. Amb uns 1600 metres de desnivell i situat al Parque Nacional del Conguillio, és un dels
volcans actius de Chile. Aquest volcà ofereix moltes possibilitats d'arribar al cim en esquís i gaudir d'un magnífic descens. Al
vespre gaudirem d'un bon “asado” a la terrassa del refugi!
Refugi Los Paraguas (E, D, S)
Dia 4: Trasllat a Pucon.
Ens llevarem sense pressa per descansar dels metres del dia anterior. Després d'esmorzar encara tindrem temps de fer una
esquiada fins algun cim de la zona de curta durada abans del trasllat fins a Pucón.
Hotel (E, S)
Dia 5: Volcà Villarrica 2847m.
Amb els remuntadors de l'estació d'esquí, el volcà Villarrica és una muntanya molt accessible. El cim és a 4 o 5 hores de
pujada des de l'últim remuntador. Encara que l'estat del cràter varia d'un any a un altre, és gairebé segur que veurem a
surar la lava al roig viu dins del cràter. A més, el volcà Villarrica ofereix una neu excepcional. Després del descens anirem
fins a Neltume.
Hotel (E, S)
Dia 6: Volcà Mocho 2422m.
Després d'esmorzar, sortirem en transport privat cap a la petita estació privada de Huilo Huilo al peu del volcà Mocho. Uns
1000 metres ens separen del cim. Aquesta muntanya ens ofereix una gran esquiada!
Hotel (E, S)
Dia 7: Volcà Chosuenco 2415m.
Ascens al volcà Chosuenco de 2415m. Des del seu cim podrem gaudir de les vistes del Casablanca el nostre proper objectiu.
Aquest cim no és fàcil, i la seva ascensió només serà possible si el grup és fort, amb uns minims de tècnica de grampons,
piolet i corda. En cas de no ser possible, l'esquiada que també tindrem ens donarà suficient satisfacció. Trasllat a l'estació
d'esquí d'Antillanca on passarem la nit.
Hotel (E, S)
Dia 8: Volcà Casablanca 1990m i trasllat a Puerto Varas.
Ascens al volcà Casablanca de 1990m. Des del seu cim podrem gaudir de les vistes del Puntiagudo i sobretot del nostre
proper objectiu el volcà Osorno. Aquesta ascensió és força còmoda, però el descens requereix posar pells a mig, remontar i
tornar a baixar fins el cotxe. Després del descens ens traslladarem cap a Puerto Varas on passarem la nit.
Hotel (E)
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Dia 9: Volcà Osorno 2652m.
Ascens del volcà Osorno de 2652 metres. Un dels cims més macos de la regió. Després del descens ens traslladarem cap a
Puerto Varas altre cop on passarem la nit.
Hotel (E)
Dia 10: Dia de descans i de marge a Puerto Varas.
Dia de descans o marge per moure les nostres activitats.
Hotel (E)
Dia 11: Vol d'avió a Santiago.
Trasllat a l'aeroport de Puerto Mont i vol a Santiago. Connexió amb el vol internacional.
(E)
Dia 12: Barcelona
Arribada a Barcelona.

E: esmorzar
D: dinar
S: sopar

Preus:
Veure la web
(En base a habitació doble; suplement individual: 600€)
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