
Vykort från Pucón, Chile 
 
Det är c:a 10-15 mil från Temuco till Villarrica. När vi började 
närma oss sa vi att om det ser trevligt ut hoppar vi av vid buss-
terminalen. När vi åkte genom stan bestämde vi snabbt att inte gå 
av utan åka vidare. Vi steg av i Pucón som ligger närmare Anderna, i 
andra änden av sjön Villarrica. Sjön är c:a 3 mil lång och 2 mil bred.  

 
 
Det var ingen konst att få ett rum här. Pucón är en turiststad och i såna är det 
aldrig svårt att få tag i rum, särskilt om det är utanför turistsäsongen. Det var 
just i början av turistsäsongen. Vi hade hittat ett hotell i resehandboken som 
verkade bra och började gå dit. Stan är ganska liten och det är små avstånd 
vart man än skall. På vägen blev vi erbjudna privata rum på flera ställen. Vi 
kollade ett par. De var billiga, men vi tyckte inte om dem. Vi fick däremot ett 
kanonfint rum på hotellet som vi hade hittat i boken. Det var Hostería école. 
Namnet syftar på något ekologiskt och det serveras endast vegetarisk mat på 
detta hotell. All inredning är tillverkad i trä inklusive själva hotellet. Det var 
mulet den dag vi anlände, men titta vad vi såg på morgonen nästa dag – genom 
fönstret på rummet! 

 

 
Volcán Villarrica är 2847 meter över havet och är aktiv, dvs. det ryker ständigt svavel där 
uppe. Det var ett antal utbrott under 1900 talet och det senaste mullret hördes i okt. 2002.  

 
 
 
Anita vinkar från 
vårt fönster på 
hotell école. På den 
högra bilden 
speglar sig 
Vulkanen i 
fönstret.  

 
 



Cykeltur i Pucóns omgivningar. 
Pucón är en modern ganska liten stad, där man satsar hårt på turism. Här finns 
det mesta. T.ex. skidåkning på vulkanen vintertid, guidade turer till toppen 
sommartid, paddling på Lago Villarrica, forspaddling och rafting i de fantastiska 
vilda älvarna som har kristallklart och rent vatten. Det finns vandringsleder i de 
djungelliknande skogarna. Man kan deltaga i guidade rid- och cykelturer, mm, 
mm. Dessutom finns det varma källor med termalbad. Vi nöjde oss med att hyra 
cykel över en heldag. Nästa dag vandrade vi i en nationalpark med namn Parque 
Nacional Huerquehue. 
 

På cykeltur till en by som heter Caburga. Det är c:a 30 km dit och turen går dels på fin 
asfaltväg och dels på en brant och knixig grusväg. Det är svårt eller nästan oundvikligt att inte 
ha med vulkanen som bakgrund. Den är mäktig.  

 



Vandring i Parque Nacional Huerquehue 

 
En av vandringslederna i nationalparken Parque Nacional Huerquehue.  
 

 
Vattendragen går inte heller av för hackor. 
 

 
Lago Tinguilco ligger inne i parken. Vi startade i bortre änden av sjön.  



Vi stannade tre nätter i Pucón. Hade vi varit kvar skulle vi ha hyrt cykel ännu en 
dag och kajak en annan och kanske häst en tredje. Hade det varit för 10 år 
sedan hade vi dessutom självklart bestigit vulkanen. Man måste välja mellan att 
stanna kvar på ett ställe och hinna med saker eller att resa vidare och se flera 
ställen. Vi övervägde för och emot. Vi ville absolut återvända till Argentina och 
vara där på nyår. Sagt och gjort. Vi gick till en av stadens biljettkontor för 
långfärdsbussar och köpte biljett till San Martín de los Andes, som ligger på 
den Argentinska sidan av Anderna.  
 
I Sydamerika går det dagligen långfärdsbussar i alla riktningar och det går att 
åka buss praktiskt taget vart som helst. T.ex. är det inga problem att åka buss 
från Puerto Montt i södra Chile eller Santiago till Buenos Aires i Argentina, Rio 
de Janeiro i Brasilien eller Punta Arenas längst söderut. Resorna är kanske 100 
– 300 mil, men de riktiga långfärdsbussarna är absolut toppmoderna. En riktig 
långresa kan ta ett – två dygn.  
 
Alla dessa konstiga namn som Temuco, Pucón och Huerquehue, m.fl. är indianska 
namn. Detta område på båda sidorna om Anderna var Mapucheindianernas land 
innan spanjorerna kom på 1500-talet.  
 
Det har varit många bilder på vulkanen i detta resebrev, men innan vi lämnar 
Chile måste vi allt ta en till. Volcán Villarrica är tjusig. 
 

 
Volcán Villarica. Lägg märke till röken på toppen.  

 
 

Hasta Luego! Anita och Reinhold 
Fortsättning följer 


