
prodloužení na začátku: Ushuaia a Ohňová země:

den 1 - 2 (so 8.4. - ne 9.4.): Buenos Aires
Přílet do Buenos Aires. (předpokládaný přílet většiny 8.4. v 5:30 ráno)
Odpočinek po příletu. Prohlídka centra města a tzv. Obelisku - ikony Buenos Aires,
případně i čtvrť Boca.

1 x noc Buenos Aires



den 2 - 5 (ne 9.4. - st 12.4.): 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 až 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).

Přelet do El Calafate.

3 x noc Ushuaia, 1 x noc El Calafate

hlavní program:

den 5 (st 12.4.): 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 6 - 10 (čt 13.4. - po 17.4.): 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. (ke 3.2. vše bez problémů a volné kapacity
ubytování)

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

den 11 - 15 (út 18.4. - so 22.4.): 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 po
hodně náročném přesunu.

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

den 16 - 20 (ne 23.4. - čt 27.4.): 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 nebo večer přelet do Buenos Aires a následující den odlet do Evropy.
(návrat do Evropy den 21)

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

1 x noc Buenos Aires

prodloužení na konci: vodopády Iguazú a Rio:

den 20 - 22 (čt 27.4. - so 29.4.): vodopády Iguazú
Přelet Buenos Aires - Puerto Iguazú.



Návštěva jednoho ze sedmi přírodních divů světa. Vodopády Iguazú jsou největším
systémem vodopádů na Zemi.
Porovnáme jejich krásu z brazilského i argentinského břehu. Dostaneme se do
samého nitra vodopádu, tzv. “Chřtánu ďábla” (la Garganta del Diablo).
Návštěva ptačího parku a pozorování tukanů, papoušků a kolibříků.
Pokud budete chtít, krátce nahlédneme také do Paraguaye a pašeráckého města
Ciudad del Este. Odlet do Rio de Janeiro.

2 x noc Foz de Iguazú

den 22 - 24 (so 29.4. - po 1.5.): Rio de Janeiro

Přelet do Rio de Janeiro, jednoho z nejkrásnějších měst na světě.
Cukrová homole Pao de Acucar, socha Ježíše Krista – Cristo Redendor. Pláže
Ipanema a Copacabana – s typickým brazilským koktejlem caipirinha. Tradiční rituál
místních, kteří se potleskem loučí se zapadajícím sluncem.
Pulzující čtvrť Lapa, známá svými historickými památkami i nočním životem. Umělecká
čtvrť Santa Teresa, Selarónovy schody, které jsou vytvořeny z tisíců barevných
dlaždiček pocházejících z celého světa (i z ČR). Úchvatná moderní katedrála São
Sebastião. Možnost návštěvy některé z favel (podle aktuální bezpečností situace).
Odlet do Evropy (návrat den 25).

2 x noc Rio de Janeiro

INFORMACE

termín:
8.4.-1.5.2023

skupinka:
max. 9 osob + průvodce (Honza Brotánek)

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.
Ohřejeme se u vodopádů Iguazú a v Riu!

očkování:
Pro vstup do Chile je stále potřeba platné očkování (měla by zeleně svítit Tečka) ev.
čerstvý PCR test (cena cca 60 dolarů) - týká se přejezdu k národnímu parku Torres del
Paine, Argentina vstup volný, Brazílie očkování nebo antigenní test.

doprava:
soukromá doprava, ve městech také taxi, na dlouhé trasy obvykle místní autobusy
6 vnitrostátních přeletů (včetně obou 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)

prodloužení Iguazú + Rio
14.000 Kč


