
prodloužení na začátku: Ushuaia a Ohňová země:

den 1-2: Buenos Aires
Přílet do Buenos Aires.
Návštěvě města se “nevyhneme” na začátku ani na konci.
Podle času letů bychom mohli zvládnout prohlídku centra města a tzv. Obelisku - ikony
Buenos Aires, případně i čtvrť Boca. (Co se nestihne teď, uvidíme pravděpodobně na
před odlete zpět)



V případě brzkého příletu a šikovně navazujících letů se pokusíme ušetřit čas a odletět
do Ushuaia už tento den.

1 x noc Buenos Aires

den 2-5 Ushuaia a Ohňová země

Přelet do Ushuaia, nejjižnějšího města na světě na největším ostrově Jižní Ameriky –

Ohňové zemi.

Plavba Beaglovým kanálem, pozorování kolonie tučňáků magellanského, lachtanů a

tuleňů leopardích (pokud nebudeme mít smůlu, sezóna obvykle končí ve druhé

polovině dubna).

Výlet a pochodování v národním parku Tierra del Fuego.

Turistika v divoké přírodě na konci světa.

Laguna Esmeralda – modrozelené horské jezero.

Trek krásnou přírodou podél pobřeží Beaglova kanálu k opuštěné farmě.

Návštěva muzea námořnictví, přírody a historie v Ushuaia.

Také ochutnáme tradiční místní kuchyni, např. centolla (královský krab).
Přesný program v jednotlivých dnech upravíme až na místě dle počasí.

Přelet do El Calafate. Zde začátek hlavního programu

3 x noc Ushuaia, 1 x noc El Calafate

hlavní program:

den 0: přílet do Buenos Aires a přelet do El Calafate
Zajistíme ubytování v Buenos Aires a transfery z letiště do hotelu a zpět na letiště a
letenku z Buenos Aires do Calafate, kde se sejdeme.



den 1: ledovec Perito Moreno

Návštěva obrovského ledovce Perito Moreno známého častým odlamováním
ohromných mas ledu. Silný zážitek pro oči i pro uši.

Krátká prohlídka turistického centra uprostřed Patagonie - El Calafate. Ochutnáme

argentinský steak a skvělé víno.

1 x noc El Calafate

den 2- 6 přechod NP Torres del Paine nalehko
Přejezd do Chile autobusem (cca 5 hodin). Po cestě poznáme pravý rozměr Patagonie
– její rozlehlost a nekonečné obzory. Cestou guanako - příbuzné lamy, draví ptáci,
možná i pštros Nandu. Pumu raději slibovat nebudeme :-).
Puerto Natales, nákup zásob a přesun do národního parku.
Pochodování v jedné z nejvyhlášenějších přírodních oblastí na světě, v národním
parku Torres del Paine. Navštívíme nejkrásnější místa parku. Uvidíme vrcholy Torres
del Paine - slavnou kompozici tří skalních věží. Také Paine Grande (nejvyšší vrchol
parku - 3 050 m n. m.), horu Cuernos del Paine ("rohy Paine"). Prohlédneme si jezera
Lago Grey a Lago Pehoé (které také přejedeme na lodi), Lago Nordenskjold,
vodopád Salto Grande.
Zažijeme strhující patagonskou přírodu na vlastní kůži.
V plánu je třídenní přechod národního parku nalehko se spaním dvě noci v
předem připravených stanech s teplým spacákem a matrací. Zájemci mohou spát v
chatkách v závislosti na kapacitách (příplatek cca 70 dolarů za noc).
Zajištěny budou snídaně a večeře.
Pozn. v případě omezení na straně NP Torres del Paine nebo ubytovatelů tento
program nahradíme jednodenními výlety.

1 x noc Puerto Natales
2 x noc NP Torres del Paine
1 x noc Puerto Natales

den 6 - 11 NP Los Glaciares
Přesun zpět do Argentiny a následně přejezd do osady El Chaltén (3 hod), výchozího
bodu pro nejslavnější treky v oblasti národního parku Los Glaciares.



Celodenní pochody z osady El Chaltén divokou patagonskou přírodou, podél říček s
pitnou vodou, jezer, pod strmými horami a ledovci. Překrásné vyhlídky v naprosto
unikátní přírodě jedné z nejvyhlášenějších pochodovacích oblastí světa.
Trek pod horu Fitz Roy (3 405 m n. m.).
Trek podél řeky Fitz Roy pod druhou dominantu NP Los Glaciares – skalní „jehlu“,
kilometr vysoký útes Cerro Torre za ledovcem "Grande".
Jeden volný den s možností řady pochodů v okolí dle domluvy počasí: doporučujeme
výlet k jezeru Desierto a pochod k ledovci, zde možnost plavby po jezeru a turistika v
soukromé přírodní rezervaci (asi 1000 Kč).

Zájemci mohou zvolit alternativní trasy, jak delší, tak i výrazně kratší.

Po večerech sraz u vynikajícího argentinského steaku, u lahve vína nebo třeba v
místním minipivovaru.

Přesun na letiště v Calafate a celodenní přelet do Bariloche s přestupem v Buenos
Aires. Následný přesun do města Villa de Angostura, kde si konečně odpočineme.

1x noc El Calafate, 4 x noc El Chaltén, 1x noc Villa la Angostura

den 12-16: výlety v krásné přírodě střední Argentiny, odlet
Přejezd do Junín de Los Andes, po cestě zastávky na krásných místech, vyhlídky a
lehká turistika.

Přesun k jezeru Huechulafquen s překrásnými výhledy na sopku Lanin. Pochod v
okolí, v oblasti indiánských mapučských komunit mimo turistické trasy.

Okruh “sedmi jezer” – křišťálově čistá jezera uprostřed nekonečných lesů a národních
parků… a mnohem více!

Přesun do Bariloche. Bariloche, známé město v Andách obklopené nádhernými
horami, jezery, lesy a vodopády.
Výlet do okolí Bariloche – vyhlídky na jezero, hory a lehká turistika.

Odpoledne přelet do Buenos Aires a následující den odlet do Evropy. (návrat do
Evropy den 17)

2 x noc San Martín de los Andes nebo Junín de Los Andes, 1 x noc Bariloche

(1 x noc Buenos Aires)



INFORMACE

termín:
podle ceny letenek, ideálně odlet hned po Velikonocích, tzn. mezi 8. a 11. dubnem,
délka cca 20 dní, více níže

skupinka:
max. 9 osob + průvodce, kterým s největší pravděpodobností budu já

náročnost:
zaměřené na turistiku, ale nejsou nutné žádné extra výkony (ale leckde jsou možné).
Počítejte s pochody 15-20 km (zájemci leckde možné více a většinu pochodů možné
též smysluplně zkrátit), v některé dny budou jenom krátké procházky ev. přelet, přesun
apod.

počasí:
Počítejte se zimou, přes den podle oblasti a štěstí 5-15 stupňů, v noci 0-5, může pršet,
dokonce i sněžit.
Bude potřeba dobré nepromokavé oblečení. Po návratu z výletů se ale zahřejeme v
teplé sprše a následně u skvělého vína.
Světlo bude přibližně od 8 do 19 hod, takže času bude dostatek.
Výhody tohoto období: mimo hlavní sezónu, málo turistů, navíc s trochou štěstí chytíme
v Patagonii překrásný podzim.

očkování:
pro vstup do Chile je stále potřeba platné očkování (měla by zeleně svítit Tečka) ev.
čerstvý PCR test (cena cca 100 dolarů) - týká se přejezdu k národnímu parku Torres del
Paine, Argentina vstup volný

doprava:
soukromá doprava, ve městech také taxi, na dlouhé trasy obvykle místní autobusy
4 vnitrostátní přelety (včetně prodloužení, bez prodloužení 3 přelety)



ubytování:
příjemné hotýlky, apartmány a v NP Torres del Paine 2 noci v předem připravených
stanech

cena:
hlavní program:
75.400 Kč

prodloužení Ushuaia:
19.500 Kč (minimální počet 5 osob)

plus mezinárodní letenka

letenky:

do Buenos Aires z Prahy kolem 30.000 Kč, z okolních letišť (Vídeň, Berlín, Mnichov) o
něco levnější (od 25.000 Kč)

další možnost prodloužení:

Možnost individuálně navštívit vodopády Iguazú (ev. Rio de Janeiro) 2-3 dny, krátký přelet z
Buenos Aires ev. Rio de Janeira, odkud by se dalo letět zpět. Se vším pomůžeme.


