
 

 

 

 
TOERSKI STAGE 

Chili Zuid Amerika 
Andes gebergte – San José Volcano 5856m & Portillo  

(gevorderden, niet vergletsjerd terrein) 



 
 
 
BEGELEIDERS: 
Rik De Clercq  Rik.De.Clercq1@pandora.be    
tel. 0486.13.44.00 
 
Dirk Van Daele Dirk.vanda@gmail.com 
Tel. 0478.95.95.13 

 
PERIODE:   
Donderdag 13 Aug 2020 07:40 vertrek vlucht  
Zondag 30 Aug 2020 10:00  landing Brussel 
(+/- 11 stagedagen, 16 overnachtingen) 
 
 
PLAATS: 

 We landen in Santiago vanwaar we met een taxibusje naar de 
mooie Maipo vallei vertrekken. Van daaruit gaan we telkens 
hogerop voor een 2tal nachten onze tent opzetten en van 
daaruit dagtochten maken. 

 Na voldoende acclimatisatie wordt het objectief van de stage 
een ski afdaling van de 5856m hoge vulkaan San José. 

 Als afsluiter trekken we naar het Portillo skigebied, waar we 
technische en steile hellingen gaan skiën. 

 
 
 
STAGEPROGRAMMA: 
Als de weer- en sneeuw-condities het toelaten*: 

 5-6 tal toerski tochten in de Maipo vallei (vanuit tentenkamp) 

 4 daagse skibeklimming van Volcan San José - 5856m 
(shelter als base camp, camp 1 & 2 met tent) 

 2 freeride tochten in Portillo skigebied 
*De stageleiding kan het stageprogramma wijzigen indien de condities ongunstig zijn. 



 Tijdens de tochten en avonden: diepsneeuw skitechniek,  
risicomanagement, tochtplanning, …conform de KBF-leerlijn. 
Bijkomend:  

-navigatie in terrein met beperkt topo-materiaal  
-lawinegevaar inschatten zonder lawinebericht 
-Winterkamperen 

 We gaan uiteraard niet zo ver naar Chili om enkel te skiën… 
Op het einde van de trip is een avond en dag in Santiago 
voorzien … 

 Beoogde routeniveau:  
o Tochten met Alpien karakter (of is het Andien )  
o Afdalingen met secties van 40° / 45°. 

 Engagement:  
o Basic logement in tent. 
o Fysiek zware tochten wegens hoogte. 

 
 
DEELNAMEVOORWAARDEN: 

 KBF-lid zijn. 

 Skiniveau: vlot zwarte pistes skiën, ook in moeilijkere 
condities. Reeds off-piste of tourski-ervaring hebben. 

 Ervaring hebben op hoogte (tochten op +/-4000m) 

 Goede fysieke conditie hebben (op een rustig tempo op  
1 dag 1500 hoogtemeters stijgen en dalen)  

 Reeds een lawine-clinic & (beginners) toerski stage gevolgd 
hebben  (indien niet het geval: bereid zijn een lawine-clinic te 
volgen, bv. bij Alpigo,…). 

 Snowboarders zijn eveneens welkom mits splitboard). 

 Open staan voor vreemde culturen en avontuurlijke reizen. 

 Eventuele benodigde voorschotten voor kosten ter plaatse 
dienen op voorhand betaald te worden aan de stageleiding.  

 
UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM:  Zondag  15 Maart 2020 
Inschrijven via inschrijvingen@alpigo.be waarna men een 
bevestigingsbericht ontvangt qua deelname en betaling. 
 
 



VOORBEREIDINGSMOMENTEN: 

 Contactavond in Skibaan Aspen Antwerpen (afleggen ski-
test, praktische vragen, materiaal,...).  

 Fysiek voorbereidingsmoment 
 
Datums in samenspraak met de deelnemers. 

 
PRIJS:  
Bij 5 deelnemers: 541eur pp  (max.aantal) 
Bij 4 deelnemers: 662eur pp 
Bij 3 deelnemers: 865eur pp  (min.aantal) 

 
Inbegrepen:  

 Organisatie stage en tochtbegeleiding door gediplomeerde 
stageleiders. 

 
Niet  inbegrepen: 

 Internationale retour vlucht Santiago (+/-700eur) 

 Vervoer ter plaatse (+/-150eur pp – schatting) 

 Accommodatie in hostels (+/-25eur/n-5x) 

 Accommodatie in Refugio Lo Valdes  (+/-4.5eur/n-4x) 

 Ontbijt en avondeten in de vallei (+/-295eur) 

 Eten in de tent (vriesdroog mee te brengen van thuis) 

 Skipass Portillo (+/-75eur pp – 1x) 

 Kampeermateriaal en vriesdroogmaaltijden 

 Bij bezoek van steden en bezienswaardigheden: 
o Culturele stadsgids (indien gewenst) 
o Inkom bezienswaardigheden/activiteiten 

 Bijkomende maaltijden en dranken 
 Annuleringsverzekering, materiaal, persoonlijke uitgaven 



 

 
 



 



 
 

         

         



 
 

 

 



 

 

 


