Forelvissen in Chileens Patagonië - The Patagonian BaseCamp
Het zuidelijkste gedeelte van Zuid Amerika wordt
geregeerd door de uitgestrekte wildernis van
Patagonië. Een gebied dat nauwelijks bewoond,
laat staan ontwikkeld is. Het schitterende Andes
gebergte vormt de ruggengraat van Patagonië.

aan die in Europa. De hoogste temperaturen en
laagste neerslag worden in de maanden januari en
februari gemeten.

Ontelbare rivieren, stroompjes en beekjes voeren
het regen- en smeltwater uit de Andes af. Omdat de
afstand van de bron naar zee vaak kort is, heeft een
plotselinge neerslag maar beperkt en kortstondige
invloed op de kwaliteit van het water. Het vaak
kristalheldere water wordt op haar tocht naar zee
slechts gestoord door natuurlijke buffers van grote
en kleine meren. In vrijwel al deze wateren komt
grote tot zéér grote bruine-, regenboog- en bronforel voor. Dus een waar sportvis paradijs!

De Lodge
Aan de oever van de prachtige Río Palena ligt de
mooie lodge “The Patagonian BaseCamp” van de
Nederlandse eigenaar Marcel Sijnesael. De lodge
biedt onderdak aan maximaal 12 gasten of 8
vissers, verdeeld over zes 2-persoons kamers.

Ingeklemd tussen dit gebergte en de Stille Oceaan
ligt het smalle Chileens Patagonië, waar grote
gebieden nauwelijks in kaart zijn gebracht. Door
de beperkte toegankelijkheid is het vrijwel onaangetaste en pure landschap bewaard gebleven.

Door de ligging op het zuidelijke halfrond, zijn de
seizoenen in Patagonië precies tegenovergesteld

Vanuit het BaseCamp worden vliegvistrips per driftboot, raft, jetboot, te paard of te voet, per bellyboot
of met een 4-wheel drive terreinauto georganiseerd.
De deskundige gidsen delen graag hun kennis van
het gebied en het vissen en begeleiden u naar de
echte topstekken.

Alle kamers hebben uitzicht op de rivier en zijn
voorzien van een badkamer met ligbad. Op het
terras aan de rivier of in een luie stoel voor de open
haard in de sfeervolle lounge, genietend van de bij
de prijs inbegrepen drankjes ("open bar policy")
deelt u uw avonturen met de medereizigers.
Tijdens het diner geniet u van de heerlijkste
gerechten en de beste Chileense wijnen. De Hot tub
aan de oever van de rivier én de sauna zorgen voor
een welkome ontspanning na een lange dag vissen.
The Patagonian BaseCamp is open van medio oktober tot eind april. Voor de vissende gasten wordt
een gevarieerd vliegvisprogramma samengesteld
rekening houdend met de persoonlijke wensen.

