Volcán Osorno, Chile

Vi är tillbaka i Puerto Montt och denna gång är vädret
bättre. Vi kunde tidigt se toppen på Osorno från bussen mer
än 10 mil bort. Äntligen skulle vi få se den berömda vulkanen.
Nu skulle inte vädret sätta käppar i hjulen.
När vädret nu var så bra bestämde vi att vi skulle försöka få biljetter till en av
de största turistattraktionerna i denna del av Chile. Det är en kombinerad buss
och båttur över Anderna och som slutar i staden San Carlos de Bariloche i
Argentina. Vi fick biljetter till nästa dag. Turen tar 12-13 timmar.
Vi skaffade snabbt ett hotellrum och tog sedan en minibuss till sjön Llanquihue.
Vi åkte inte ända till byn Llanquihue som förra gången, utan klev av i Puerto
Varas, en liten fin stad vid sjöns södra spets. Staden har ett turistiskt
utseende. Det är städat och rent på gatorna och överallt är det parker och
snygga planteringar. Det ligger ett antal små fina hotell utefter vägen som går
efter stranden och som har utsikt över sjön. Man förstår varför detta är en
turiststad. Det är bara att kolla in de följande bilderna.

Volcán Osorno

Vulkanen Osorno sedd från stranden i Puerto Varas den 30 dec. 2002. Topphöjden är 2660 m.ö.h. Sjön Llanquihue ligger c:a 50 m.ö.h. Det är c:a 40 km rakt
över sjön.
Vattnet verkade vara mycket rent. Vi kunde se botten på flera meters djup.
Naturligtvis beror detta på att det inte finns några större föroreningskällor
runt sjön och inte på att det finns reningsverk. Det är jordbruksbygd och
förutom Puerto Varas finns endast några mindre byar. Det kändes som hemma

vid Storsjön där Åreskutan väl får representera Osorno. Det skiljer ju inte så
mycket, eller?

Vi undrade förstås om det finns något ”Llanquihue-odjur”.

Puerto Varas.

Till vänster en vanlig gatubild och till höger Plaza de Armas i Puerto Varas.

Hasta Luego! Anita och Reinhold
Fortsättning följer

