
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CHILE OG ARGENTINA  
MED PÅSKEØYA 

 
 

3. - 18. nov. 2016 
 
 

Bli med på en eventyrlig 
reise til den gåtefulle 

Påskeøya i Stillehavet og de 
to kontrastrike landene Chile 
og Argentina. Påskeøya, som 

vi har blitt kjent med 
gjennom Thor Heyerdahls 
skildringer, ligger 3510 km 

fra fastlandet, mens Chile og 
Argentina er to land tett i 

tett, kun adskilt av den 
snødekte ryggen til 

Andesfjellene. Nå har du 
sjansen - la din drøm bli 

virkelighet! 
 



CHILE 
Chile er et langstrakt land med 4300 kilometer kystlinje og et landområde som 
ligger som en smal stripe mellom Stillehavet og Andesfjellene. Landet er kun to 
kilometer bredt på det smaleste og strekker seg fra verdens tørreste ørken i 
nord til et av verdens våteste fjellområder i syd. Hovedstaden Santiago de Chile 
er en elegant metropol med et rikt kulturtilbud og travelt natteliv. Her finner 
du staselige minner fra kolonitiden og moderne arkitektur side om side. Det 
chilenske «lynnet» er utpreget kreativt og innstilt på handel – de kalles ikke 
sjelden for «Sør-Amerikas engelskmenn».   
 
PÅSKEØYA 
De første europeiske oppdagelsesreisende nektet å tro det de så da de kom til 
Påskeøya: «Vi kan ikke fatte hvordan disse øyboerne, som ikke har noen 
forstand på mekanikkens lover, har reist disse veldige blokkene», skrev kaptein 
Cook i 1774. Påskeøya, eller Rapa Nui som den heter, er og blir gåtefull. Øya 
ligger fem timers flytid fra hovedstaden Santiago de Chile, og er dekorert med 
over åtte hundre statuer. Her hadde de et skriftspråk som ingen kan forstå og 
en overraskende komplisert og diffus historie. I dag bor det cirka 2500 
mennesker på den isolerte øya. Moai-ene eller steinstatuene er spredt langs 
store deler av kysten og er godt kjent for oss nordmenn gjennom Thor 
Heyerdahl. De største statuene er 22 meter høye og hvordan de ble laget, 
fraktet over øya og veltet overende, er fortsatt ubesvarte spørsmål. Rapa Nui 
med sine gjestfrie øyboere og en vulkan i hvert hjørne er en unik opplevelse, og 
det mest perifere feriemål man kan tenke seg.  
 
ARGENTINA 
Argentina er over ni ganger større enn Norge. En uendelig pampas og store 
fjellområder gjør at landet er sparsomt befolket med «bare» 37 millioner 
innbyggere. Størstedelen av landets innbyggere i dag har europeiske røtter, de 
fleste fra Italia og Spania. Av alle land i Sør Amerika er derfor Argentina det 
land som er mest europeisk. Hovedstaden Buenos Aires ligger flott til ved den 
brede floden , som munner ut i Atlanterhavet 150 kilometer øst for byen. Lange 
brede boulevarder, storslåtte paléer, smale trange gater, elegante 
forretningsstrøk og grønne parker har gitt byen tilnavnet «Sør-Amerikas Paris». 
Fasadene er vakre, det er flotte ting å kjøpe, prisene er lave, og biffen smaker 
fortreffelig.  
 
 
 
 



D A G S P R O G R A M  
 

Å reise med Nordnorsk Pensjonistskole er noe mer, noe annet …   
 

Når vi på Nordnorsk Pensjonistskole arrangerer kurs der reise er en del av 
opplegget, krever regelverket til Folkehøgskolesystemet som vi arbeider 
etter ”at kurset settes inn i en pedagogisk sammenheng”, og at det skal 
gjennomføres ei samling før og etter reisen- 
 
Samlingen før reisen arrangeres dagen(e) rett før avreise, og de som har 
reist med oss tidligere, vet hvor verdifull forkursene er. Man blir kjent med 
gruppen, og man får en god forsmak på det man skal oppleve. Lengden på 
forkursene kan variere, alt etter hva slags reise vi skal ut på. Av erfaring 
vet vi at det er behov for mer tid til felles forberedelser dersom turen går 
til det store utland, enn om reisen foregår i mer kjente omgivelser.  
 
På forkursene leier vi inn en foreleser som gjennom foredrag forbereder 
oss på opplevelsene som ligger foran oss, vi går gjennom praktiske 
forhold, blir bedre kjent og samles rundt et hyggelig måltid. Nærmere info. 
om foreleser i forkant av denne reisen sendes de påmeldte.    
 
Ettersamlingen legges ikke i umiddelbar tilknytning til reisen, men 
arrangeres som et selvstendig arrangement ei tid etter reisen. Vi møtes da 
for å evaluere, se bilder og oppsummere reisen vi har vært på sammen. 
 
Denne samlingen vil 
normalt vare én dag og 
inkluderer felles lunsj, 
kaffepause og middag, som 
er med i den oppgitte 
totalprisen i slutten av 
programmet. Eget program 
sendes ut ei tid etter 
hjemkomst. 
 
 
 
 



3. nov. – dag 1: FORKURS I SØMNA 
Bli kjent – forelesning – praktisk informasjon og besøk på en av Norges 
triveligste mat, vin og urtegårder: 
09.00 – 13.00:  Forkurs, inkl. kaffepause.  
13.00:   Lunsj på Sømna Kro & Gjestegård  
14.00 – 17.45: Forkurs forts., inkl. kaffepause  
18.15:  Avreise med felles transport til Hildurs Urterarium 

www.hildurs.no og 3-retters middag m/ Latin 
Amerikanske smaker  

22.30:   Retur til Vik. (Lunsj og middag) 
 
4. nov. – dag 2: TRONDHEIM–SANTIAGO 
Etter frokost hentes vi av Sende Busstrafikks flotte turbuss og kjører til 
Værnes. Vi flyr fra Trondheim Værnes lufthavn kl. 17.10 til Amsterdam 
med KLM (flight KL1176). Flybytte i Amsterdam. Reisen videre fra 
Amsterdam til Santiago de Chile (14 t), tar oss via Buenos Aires, hvor vi 
har en teknisk stopp på ca. 2 timer. (Frokost) 
 
5. nov. – dag 3: SANTIAGO DE CHILE 
Ankomst Santiago på formiddagen. Her møter vi den lokale 
engelsktalende guiden, som tar oss med til hotellet. Byen ble grunnlagt i 
1541 og er en pussig blanding av koloniarkitektur og ultramoderne 
bygninger. Velkomstmiddag om kvelden. (Middag)  
 
6. nov. – dag 4: VALPARAISO OG VIÑA DEL MAR 
I dag går turen til kysten og de sjarmerende byene Viña del Mar og 
Valparaiso. Valparaiso står på UNESCOSs liste over verneverdige steder. 
Byen hører til blant 
verdens mest kuperte, og 
har ikke mindre enn 14 
«klatrende» trikker à la 
Fløibanen. Her finnes et 
myldrende folkeliv og 
gammel bebyggelse som 
klamrer seg til åssidene 
som stiger bratt oppover 
fra havneområdet.  

http://www.hildurs.no/


En forvirrende mengde av trapper, bratte gater og fargerike hus, 
kjennetegner Valparaiso. Vi spiser lunsj på en lokal restaurant og tar 
deretter en tur med en av de berømte trikkene. Vi besøker også huset til 
Chiles største forfatter og nobelprisvinner, Pablo Neruda. Hans hjem er i 
dag et museum. Hagebyen Vina del Mar er mest kjent for sine flotte 
strender. Her får du anledning til å trekke frisk sjøluft mens du rusler langs 
strandpromenaden innen vi returnerer til Santiago sent på 
ettermiddagen. (Frokost og lunsj) 
 
7. nov. – dag 5: SANTIAGO – PÅSKEØYA 
Etter en tidlig frokost drar vi til flyplassen. Flyturen til Påskeøya tar fem 
timer. Etter at vi har sjekket inn på hotellet nær hovedstaden Hanga Roa, 
blir det tid til en vandretur. Vi bor på hotel Manavai, et sjarmerende 
trestjerners hotell med et flott basseng, men av noe enklere standard enn 
vi normalt benytter på Escape sine gruppeturer. Hanga Roa er en liten by, 
og de fleste butikkene, hotellene og restaurantene, samt øyas eneste 
kjøpesenter og apotek ligger her. Om ettermiddagen er det mulig å ta seg 
en vandretur eller slappe av på byens lille strand. Felles middag på 
kvelden. (Frokost og middag)  
 

 
 
8. nov. – dag 6: UTFLUKT TIL ANAKENA 
Etter frokost begynner vi på vår utforsking av øya. Påskeøya er kun 117 
km2 og du kan ikke reise langt i noen retning. Det Påskeøya mangler i 
størrelse, har de tatt igjen i sin underlige historie. På denne utflukten får 
du høre om øyas fantastiske fortid og nyte den vakre naturen. Første 
stopp blir ved Anakena, en vakker strand, hvor det blir tid til en 



forfriskende svømmetur. Stranden er et lite polynesisk paradis med 
kokosnøttpalmer og en nydelig lagune med varmt stillehavsvann. Her 
finner man også noen av steinstatuene, moai, som poserer for bilder med 
havet i bakgrunnen. Videre drar vi til Ahu Te Pito Kura, med sine 10 meter 
høye og 90 tonn tunge Moai. Etter dette vandrer vi opp til Ranu Raraku 
vulkanen, der det finnes om lag 300 statuer, mange av dem halvferdige. Vi 
nyter en deilig medbrakt lunsj før kjøreturen fortsetter til neste 
høydepunkt, den nylig gjenoppreiste og enorme Ahu Tongariki med sine 
15 utrolige statuer. Vi ankommer hotellet sent om ettermiddagen. 
(Frokost og lunsj)  
 

 
 
9. nov. – dag 7: UTFLUKT TIL AHU AKIVI OG ORONGO 
Høydepunktet i dag er Ahu Akivi med sine syv berømte steinfigurer. Vi 
forlater Hanga Roa og kjører gjennom vakre åser til alteret ved Ahu Huri. 
Moaiene her var plassert slik at solen ville treffe de i ansiktet ved 
soloppgang både ved sommer- og vintersolverv. Vi stopper også ved Ahu 
Vai Teka og Puna Pau.  
 

 



Etter en god lunsj fortsetter vi til seremonibyen Orongo. Byen var senteret 
for fuglemannkulturen, som begynte da Rapa Nui sluttet å lage moais. Vi 
får også se Ana Kai Katangagrotten med sine veggmalerier. Vi kommer 
tilbake til hotellet om ettermiddagen. Om kvelden kan de som ønsker det 
bli med reiselederen inn i byen for å spise middag (ikke inkludert). 
(Frokost og lunsj)  
 
10. nov. – dag 8: PÅSKEØYA – SANTIAGO 
Formiddagen er fri til egne opplevelser. Her er det mye vi kan finne på: ri, 
vandre, besøke museum eller gå på jakt etter eksotiske suvenirer. Vi flyr 
tilbake til fastlandet ved 13-tiden. På flyet serveres det et enkelt måltid. Vi 
sjekker inn på hotellet i Santiago om kvelden og vandrer sammen til en 
restaurant i nabolaget for kveldens middag (Frokost, lunsj og middag)  
 
11. nov. – dag 9: SANTIAGO 
I dag skal vi gjøre oss bedre kjent med Santiago. Vi starter med å kjøre 
forbi de flotte offisielle bygningene og videre gjennom de travle gatene i 
sentrum. Hovedgaten, den brede Avenida O’Higgins, går tvers gjennom 
byen.  
 

 
 
Plaza de Armas er omgitt av praktbygninger som domkirken, erkebispe- 
og justispalasset. Vi besøker også det nasjonale museet. De som ønsker 
det kan bli igjen og benytte ettermiddagen til å utforske byen på 



egenhånd, eller du kan bli med bussen tilbake til hotellet. (Frokost og 
lunsj)  
 
12. nov. – dag 10: OVER ANDESFJELLENE TIL MENDOZA, ARGENTINA 
I dag opplever vi et av høydepunktene på reisen. Vi forlater Santiago med 
buss tidlig om morgenen og fra metropolen snirkler veien seg oppover 
mot fjellovergangen som når litt mer enn 3200 moh. Utsikten er fantastisk 
med det majestetiske Andes i alle sine utrolige farger. På klare dager kan 
man se fjellet Aconcagua som rager nesten 7000 meter over havet. Turen 
tar 7–8 timer (avhengig av kø ved grensepassering og trafikk). Det blir 
mange stopp for å nyte det storslagne landskapet, og vi spiser lunsj 
underveis. Etter en lang dag og mange synsinntrykk kommer vi frem til 
hotellet, som ligger sentralt til i Mendoza. (Frokost og lunsj) 
 

 
 
13. nov. – dag 11: MENDOZA 
Mendozaprovinsen produserer sytti prosent av Argentinas vin. De store 
vinmarkene ligger i vestskråningene og på platåene til Andesfjellene, som 
beskytter mot regn fra vest. Kjølig vinter og varm sommer med begrenset 
nedbør gjør at man her finner Argentinas beste viner. Om formiddagen 
skal vi besøke en vingård, få et innblikk i vinproduksjonen og prøvesmake. 
Besøket avsluttes med en velsmakende lunsj på vingården. På 
ettermiddagen blir det vandring til fots for å gjøre oss kjent med byen. 



Mendoza ligger ved foten av Andesfjellene og ble grunnlagt i 1861, men 
etter et kraftig jordskjelv var det bare San Francisco-kirken som sto igjen 
som et minnesmerke over kolonitiden. Mendoza fremstår i dag som en 
moderne by, hvor den store parken San Martin Park er en attraksjon med 
over 700 trearter og 110 forskjellige eksotiske dyrearter. Det er en enkel 
by å orientere seg i og det er en fin shopping by med mange gågater i 
sentrum. (Frokost og lunsj)  
 
14. nov. – dag 12: MENDOZA–BUENOS AIRES 
Avreise med fly til Buenos Aires tidlig på formiddagen. Flyturen tar 1½ 
time. Vi kjører direkte til hotellet, som har sentral beliggenhet. I dag er det 
byrundtur. Her får vi blant annet se Plaza de Mayo som er byens sentrum 
med Casa Rosada, (regjeringsbygningen), rådhuset og katedralen. Denne 
plassen vitnet nasjonens fødsel og har fulgt med landets historie fram til i 
dag. Vi besøker også San Telmo distriktet, og det fargerike La Boca 
distriktet hvor det danses tango i gatene. I den kjente gaten Caminito får 
vi med oss en bit tangohistorie, før vi fortsetter til det elegante Recoleta 
området. Her ligger den berømte kirkegården La Recoleta med 
gravstedene til Evita og byens rikeste familier. Felles middag på kvelden. 
(Frokost og middag) 
 
15. nov. – dag 13: BUENOS AIRES 
På formiddagen blir det mer tid til å utforske Buenos Aires på egenhånd. 
Hotellet ligger en spasertur unna den berømte gågaten Calle  Florida som 
har mange butikker og et yrende folkeliv og like ved gamlebyen San 
Telmo. Ingen kan være i 
Buenos Aires uten å oppleve 
tangoen. Den dramatiske og 
sensuelle dansen kan 
oppleves på gater, barer og 
strender eller i mer formelle 
omgivelser. I kveld skal vi 
oppleve et feiende og 
lidenskapelig tangoshow. 
Showet inkluderer middag 
og transport. (Frokost og 
middag)  
 



16. nov. – dag 14: EL TIGRE 
Vår siste utflukt går til deltaet ved utløpet av Paranaelven. Vi kjører 
gjennom fasjonable forsteder langs flodbredden før vi kommer fram til El 
Tigre. Akkurat her er deltaet det videste deltaet i verden, og hvert år 
dannes nye øyer på grunn av alle jordmassene elven bringer med seg. Vi 
skal på båttur i vakker natur langs kanalene og på den brede floden, hvor 
det er et unikt fugleliv og mange flotte eiendommer. På en frodig øy i 
deltaet har vi en lunsj i flotte omgivelser. Transport tilbake til hotellet. 
(Frokost og lunsj)  
 
17. nov. – dag 15: BUENOS AIRES–PARIS 
Formiddagen er fri til å gjøre unna siste handletur, eller finne en ny 
favorittkafe. Vi anbefaler et besøk i bydelen Palermo, hvor flesteparten av 
Buenos Aires sine kreative sjeler har slått seg ned. Her finner du 
spennende kunst og de flotte kafeer og restauranter. Vi har en siste felles 
lunsj med gruppen før bussen tar oss til flyplassen. Avreise med KL702. 
(Frokost og lunsj)  
 
18. nov. – dag 16: AMSTERDAM–TRONDHEIM 
Vi ankommer Amsterdam på ettermiddagen, bytter fly og drar videre til 
Trondheim. Ankomst Værnes ca. kl. 16.40. Individuell hjemreise. 
Busstransport til Sømna (forbehold om antall/pris). 
 

 



K O S T A N D E R 
 
 

Pris pr. pers i delt dobbeltrom: kr. 48. 250,-   
 
 
Denne prisen inkluderer: 

 Forkurs på skolen inkl. overnatting 3.-4. nov. med full pensjon på Sømna 
Kro & Gjestegård (i samme bygg), transport og 3-retters middag på 
Hildurs Urterearium (www.hildurs.no) 

 Transport til Værnes Lufthavn 

 Fly Trondheim–Santiago/Buenos Aires– Trondheim med KLM 

 Fly Santiago–Påskeøya tur/retur og Mendoza–Buenos Aires med LATAM 

 Flyskatter 

 Fire netter på førsteklassehotell i Santiago 

 Tre netter på mellomklassehotell på Påskeøya 

 To netter på førsteklassehotell i Mendoza 

 Tre netter på førsteklassehotell i Buenos Aires 

 Måltider: Frokost hver dag, ni lunsjer og fem middager 

 Tangoshow 

 Alle utflukter og entreer som beskrevet 

 All transport ifølge programmet 

 Tips til guider og sjåfører 

 Lokale engelsktalende guider 

 To reiseledere fra Nordnorsk Pensjonistskole 
 
Prisen inkluderer ikke: 

 Drikke til måltidene 

 Reise- og avbestillingsforsikring 

 Enkeltromstillegg utland kr. 8.900,- 

 Ev. transport til Sømna ved hjemkomst (forbehold om antall/pris) 

 Ev. overnatting på Værnes 18. nov. ca. kr. 690,- i delt dbl. rom 

 Ev. overnatting før forkurset kr. 470,- inkl. frokost  

 Måltider og ev. overnatting i forbindelse med ettersamlingen 
 
Det tas forbehold om endringer i pris ved evt. uforutsette endringer i 
valutakurs, transporttariffer eller flyskatter.  
 

Påmeldingsfrist: 10. juni 2016 



Betingelser og påmeldingsregler 
 
1 Påmelding 
For å være sikret plass, må alle påmeldinger skje skriftlig på påmeldingsskjema som 
fås hos Nordnorsk Pensjonistskole.  
Navnet må staves akkurat slik det står i passet. Flyselskapene krever store gebyr 
for navnendring etter billettutstedelse. 
 
2 Påmeldingsfrist 
Alle påmeldinger må være NNPS i hende innen absolutt siste frist 10. juni.  Det 
anbefales alltid å melde seg på i god tid før reiser, da tidlige påmeldinger er med på 
sikre nok deltakere til at turen kan gjennomføres. Sene påmeldinger skaper 
usikkerhet og kan sette turen i fare for avlysning. 
 
3 Betalingsvilkår utenlandsreiser 
Depositum (kr. 5.000,-) faktureres når påmeldingsfristen har gått ut. Ca. 8 uker før 
avreise får deltakerne tilsendt sluttfaktura. På sluttfakturaen trekkes det innbetalte 
depositumsbeløpet fra. Evt. tillegg, eks. døgn under forkurset el. annet, faktureres 
etter hjemkomst. 
NNPS har ikke betalingsavtaler som muliggjør betaling med kredittkort. Denne 
betalingsmåten kan således ikke benyttes, og forsikring må derfor ordnes på annen 
måte, se neste punkt. 
 
4 Forsikring 
Alle reisende anbefales på det sterkeste å tegne både avbestillings- og 
reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som 
ønskes. 
 
5 Avlysning eller utsettelse av turen 
En gruppetur med færre enn 20 påmeldte kan avlyses av NNPS. Det samme kan 
skje hvis andre avgjørende grunner gjør at turen ikke kan gjennomføres. Påmeldte 
får da tilbake innbetalte penger. Avlysning eller utsettelse av turen skal varsles i 
personlig brev direkte til deltakerne. Dette skal skje snarest mulig og senest 2 uker 
før avreise. 
 
6 Avbestilling ved Force Majoure 
Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette 
de siste 14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, 
farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles, og det er 
rimelig grunn til å anta at 
disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skalta til.  
Ved avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan 
ikke avbestilles av forannevnte årsaker hvis begivenheten som påberopes som grunn 
for avbestillingen var eller burde vært kjent før bestilling. 
 
 
 
 
 
 
 



7 Avbestilling av andre grunner 
Ved avbestilling av andre grunner enn force majeure, gjelder slike avbestillingsregler: 

 Etter 10. juni – frem til 104 dg før avreiser, gebyr kr. 750,-. 

 105 – 65 dager før avreise: Gebyr likt (innbetalt) depositum kr. 5.000. 

 64 – 36 dager før avreise: 50 % av turens pris. 

 Mindre enn 36 dager før avreise: turens pris i sin helhet. 
Dersom en reisende uteblir ved avreise, eller er forhindret fra å reise p.g.a. 
manglende billetter, pass eller andre dokumenter, betales reisen i sin helhet av den 
det gjelder.  
 
 
 
8 Endring av pris 
Det tas forbehold om prisendringer som følge av endrede valutakurser, fly- og 
transporttariffer, samt uforutsette skatter og avgifter som vi selv ikke er herre over. 
 
9 Ved evt. endring av reiserute 
Skulle det under reisen oppstå naturkatastrofer, lokale streiker, e.l. som tilsier at 
reiseruten må legges om, gir dette normalt ikke rett til reduksjon i prisen, men et alt. 
opplegg så godt som mulig under rådende forhold. 
 
10 Bistandsbehov 
Deltaker som har et bistandsbehov utover det som er  
normalt (eks. bevegelseshemming), plikter selv å sørge for  
å ha følge på turen som kan hjelpe til. 

 
11 Opptreden 
Den enkelte deltaker må ikke opptre slik at det er til sjenanse 
for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller  
praktiske problemer for arrangøren. NNPS har rett til å avvise 
en reisende ved reisens start hvis disse kravene ikke oppfylles. 
De økonomiske konsekvenser er da den reisendes eget ansvar. 
 

  

 



 
 
 
 
 
 

I samarbeid med turoperatøren                             tilbyr Nordnorsk  

Pensjonistskole deg denne eventyrlige reisen til Chile, Argentina og 

Påskeøya i november. Reiseledere på turen blir 

Ingrid Strand og Sigrid Sund Westerfjell. 

 
 

 
 
 
 

For spørsmål - kontakt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tlf: 75 02 92 80 
E-post: post@nnps.no   



 
Dato/underskrift: 

P Å M E L D I N G S S K J E M A  

Chile og Argentina med Påskeøya 
3.– 18. nov. 2016 
 

Fødsels- og personnr. (11 siffer):  
Tidligere 
kursdeltaker 

Navn: 

Adresse 

Postnr:  Poststed: 

Mobil:  E-post:  

  

 

JEG ANKOMMER SØMNA 3. NOVEMBER OG ØNSKER Å BO I:  
 
Enkeltrom            Dobbeltrom         på Sømna Kro & Gjestegård, i samme bygg som NNPS 
 

I LATIN AMERIKA ØNSKER JEG:  

Enkeltrom     Dobbeltrom 
  
 
Ved valg av dbl.rom, ønsker jeg å dele rom med:   
  
 
 
           Jeg har behov for busstransport fra Værnes til Sømna 18. nov.         
 
          Jeg planlegger å komme meg hjem med tog el. fly den 18. nov. og forlater gruppen da. 
 
  

Spesielle behov vedrørende kost, allergier, helse o.a. (VIKTIG) : 
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