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Dag 1 Santiago - Påskön    
Flyget från Santiago till Påskön avgår på morgonen och tar drygt fem timmar. Påsk-
ön som även kallas Rapa Nui - jordens navel, har ca 5 000 invånare varav de flesta 
bor i staden Hanga Roa. Vårt hotell ligger bara en kort promenad därifrån och är en 
perfekt plats för avkoppling. Här finns 2 utomhuspooler och en stor vackert blomst-
rande trädgård. Här erbjuds en fantastisk utsikt över havet där vi kan sitta och njuta 
av de bedårande solnedgångarna över Stilla Havet. Det finns en restaurang och bar 
på plats där det serveras både lokala och internationella specialiteter. 
Hotell: Iorana Isla de Pascua
Måltider: 

Dag 2 Orongo, Rano Kau, Ahu Vinapu, Ana Kai Tangata 
Vi gör en halvdagsutflykt till Ahu Vinapu. Muren som kallas Ahu Tahaira påmin-
ner om inkaväggarna med sina perfekt sammanfogade stenblock. Det var säkert 
här som Thor Heyerdahl fick uppfattningen att det kom kolonisatörer från Syd-
amerikas fastland. Stenbyggnaderna är några av de äldsta på ön och har daterats 
till 600-talet. På vägen upp mot den utdöda vulkanen Rano Kau stannar vi till och 
beundrar utsikten över ön. Kratern är 1,5 km i diameter och cirka 200 meter djup. 
Sjön på botten av kratern är delvis täckt av tortora säv, ett vassliknande gräs som är 
vanligt i Andernas högst belägna sjöar. Vi besöker den ceremoniella byn Orongo 
där vi ser de spektakulära petroglyferna. Här finns 47 hus som restaurerades 1974 
av doktor William Mulloy. Troligen bodde man bara här ett par månader under 
våren i samband med fågelmannakulten. Njut av den fantastiska utsikten mot de 
3 öarna Motu Nui, Motu Iti och Motu Kao Kao mittemot kusten innan vi kör ner 
igen till Ahu Vinapu. 
Hotell: Iorana Isla de Pascua
Måltider: Frukost

Påskön
Tilläggsresa 6 dagar

Påskön är en av de mest ensliga och avlägsna öarna på jorden. Ön har fått sitt namn av att Jakob Roggeveen och hans 
besättning som firade påskdagen den 5 april 1722 utanför ön innan de klev i land. Det finns mer än 600 stora stenstatyer 
föreställande huvuden på Påskön. Statyerna kallas moaier och de flesta är huggna i stenbrottet Rano Raraku. De står alla 
utom ett fåtal med ansiktena riktade in mot land. Den största moaien väger 270 ton, är 23 hög och det krävdes 20 sten-
huggares heltidsarbete under ett år för att tillverka den.
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Dag 3 Ahu Akivi     
Halvdagsutflykt till Ahu Akivi där det finns sju stycken moaier med kropparna vända 
mot havet. De blickar mot den punkt där solen går ner under höstdagjämningen och 
representerar de första sju utforskarna som skickades till denna avlägset belägna 
ö Rapa Nui av kung Hotu Matua.  Vidare till stenbrottet Puna Pau, en arkeologisk 
fyndplats där de gigantiska stenskulpturernas hattar tillverkades av den rödfärgade 
stenen.
Hotell: Iorana Isla de Pascua
Måltider: Frukost

Dag 4 Rapa Nui     
Dagens första stopp görs vid Akahanga som var den första kungens begravnings-
plats. Platsen ligger mycket ensligt på sydsidan av ön. Här ser vi liksom på resten 
av ön gamfalkar och halvvilda hästar. Vid Ahu Tongariki restes 15 moaier upp under 
första halvan av 90-talet med hjälp av ett japanskt projekt. Här finns möjlighet att ta 
klassiska bilder på Påsköns stenfigurer. Vid stenbrottet Rano Raraku vandrar vi upp 
till kraterkanten. I området finns närmare 400 moaier vilka aldrig hann transporte-
ras på plats innan kulturen föll samman. Dagen avslutas med en sen picknick vid 
Anakena-stranden, där det också finns det tid att njuta av det 25-gradiga vattnet. Det 
var just denna strand man landsteg på 1722, då de andra stränderna var för bergiga. 
På kvällen äter vi en gemensam avskedsmiddag på hotellet.
Hotell: Iorana Isla de Pascua
Måltider: Frukost, middag

Dag 5 Santiago de Chile
Ledig förmiddag så passa på att njuta av sol och bad innan det är dags att återvända 
till det kalla Norden. På eftermiddagen flyger vi tillbaka till Santiago dit vi ankom-
mer sen kväll. Vårt hotell för natten ligger mittemot flygplatsen och erbjuder gra-
tis tillgång till internet och till fritidsfaciliteter, som bastu, gym och inomhuspool.
Hotell: Holiday Inn Santiago Airport 
Måltid: Frukost

Dag 6 Hemresa
Vårt flyg mot Skandinavien avgår mitt på dagen från Santiagos flygplats.
Måltider: Frukost

I priset ingår:
• Flyg Santiago - Påskön tur och retur
• 5 nätter på 3-4 stjärniga hotell
• Transporter, inträden, måltider och utflykter enligt resebeskrivningen
• Engelsk guide
I priset ingår ej: 
• Bagagehantering, dricks till lokala guider och chaufförer
• Dryck
• Utflykter bokade på plats

Utflykterna kan göra i annan rodning.

Vi förbehåller oss rätten att justera priset då ett flygtillägg kan tillkomma beroende på platstillgång. 

Thabela Travel betalar en statlig resegaranti till kammarkollegiet, vilket innebär att våra resenärer aldrig kan bli strandsatta. 
Vänligen ta del av Thabela Travels resevilkor innan du bokar resan.

Avresa Hemkomst Antal dagar Del i dubbelrum Enkelrum

7 november 2021 12 november 2021 6 14 950 kr 18 950 kr


