Till Argentina via Lago Todos los Santos
Osornovulkanen igen.

Efter vattenfallen i Petrohué var det bara
en kvarts körning till hamnen i Petrohué, där
en catamaran väntade. Precis när vi skulle
lägga ut från hamnen klarnade det upp och
molnen skingrades. Där stack Osornos topp
upp över träden, men från andra hållet och mycket närmare! Visst är det en mäktig
syn och tänk att få ta en skidtur från toppen.

Hamnen i Petrohué. Resan över sjön Todos los Santos tog c:a 2 timmar.

”Lantbrevbärning” på Lago Todos los Santos

När vi passerade en ö i sjön saktade catamaranen plötsligt in. Vi undrade vad som var
på gång. Hade det hänt något? En liten båt dök upp och vi kunde se att post utväxlades.
Det kan man väl kalla lantbrevbärning.

Kartan visar turen som på spanska heter ”Cruce de Lagos”.

Vägen över Anderna till Argentina
I den östra änden av
sjön finns en by med
c:a 100 inv, Peulla. Där
väntade tre småbussar
som skulle ta oss till
Argentina och nästa
sjö. Först skulle dock
den Chilenska tullen
passeras.
Tullhuset är det
röda huset till
vänster på bilden.

Bussturen till nästa sjö är c:a 25 km. Vägen går genom tät regnskog och slingrar sig
upp till gränspasset mellan Chile och Argentina. Vägen är mycket smal och det skulle
absolut inte gå att möta ett annat fordon här. Det är heller ingen risk. På denna väg
finns inga andra fordon än de tre bussarna och en liten lastbil som transporterade
vårt bagage. Dessa går alltid åt samma håll, samtidigt.

Gränspasset mellan Chile och Argentina, ”Paso de Pérez Rosales” ligger på höjden
1022 m.ö.h. Gränsen ligger precis på vattendelaren (continental divide) i Anderna.
Just på denna punkt avgörs om en regndroppe som faller här skall rinna västerut till
Stilla Havet eller österut till Atlanten. Visst är detta faktum intressant? Det finns en
continental divide hela vägen upp genom hela Syd- och Nordamerika.

Monte Tronador

Det fanns inte så stora möjligheter att se så mycket när vi färdades genom den
täta regnskogen, men på ett öppet ställe dök denna mäktiga topp upp. Det är
Monte Tronador med topphöjden 3554 m.ö.h. Det är en av de högsta topparna i
denna delen av Anderna.

Hasta Luego! Anita och Reinhold
Fortsättning följer

