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Program wyprawy do Argentyny
Dzień 1, Buenos Aires
Przylot do Buenos Aires,
eleganckiego miasta, bogatego
historycznie i kulturowo, będącego jednym z najważniejszych
miast handlowych w Ameryce Południowej. Zakaterowanie w
hotelu.
Zwiedzanie BUENOS AIRES zwanego Paryżem Ameryki
Południowej. Przejazd na Plaza de Mayo, przy którym mieszczą
się: El Cabildo – kolonialny gmach Rady Miasta; Casa Rosada
(siedziba rządu); metropolitalna katedra – siedziba
arcybiskupstwa Buenos Aires, którego głową przez 15 lat był
obecny papież Franciszek i dwa ratusze – kolonialny i
współczesny. Spacer po San Telmo – dzielnicy artystów i
intelektualistów, gdzie mieszkał m.in. Witold Gombrowicz, Pałac Kongresu.
Przejście najszerszą ulicą świata - Avenida 9 de Julio, przy której stoi Obelisk, będący symbolem miasta,
upamiętniającym jego założenie w 1536 roku. Avenida de Mayo, która bogata jest w ciekawe
architektonicznie obiekty. Przejazd panoramiczny przez dzielnice Palermo i Recoleta.
Powrót do hotelu. Wieczorem kolacja i tango show w jednym z klubów w Buenos Aires. Nocleg.
Dzień 2, Buenos Aires - Ushuaia
Sniadanie. Transfer na lotnisko. Przelot do Ushuaia na Ziemi Ognistej (Tierra del Fuego). Znajdujące się
na najdalszym południu Argentyny Ushuaia jest prawdziwym „miastem na końcu świata". Transfer do
hotelu. Spacer po mieście. Nocleg.
Dzień 3, Ushuaia
Sniadanie. Półdniowa wyprawa na wyspę wilków, rejs do Pinguinera
zamieszkałą przez piękne pingwiny magellańskie. Po południu
wycieczka do Parku Narodowego Tierra de Fuego, który znajduje się 12
km na zachód od Ushuaia. Podróż po krajobrazie obramowanym przez
góry i lasy, urozmaiconym panoramicznymi widokami kanału Beagle'a.
Oddychanie pełną piersią morskim powietrzem przesyconym zapachem
lasu. Powrót do hotelu, nocleg.
Dzień 4, Ushuaia – Lago Fagnano - Bariloche
Sniadanie. Zostawimy miasto Ushuaia i pojedziemy trasą narodową Nr.
3 (Panamericana) na północ wyspy aby dostać się do Andes Fueguiños. Przejeżdżamy dolinami Carbajar,
de los Huskies, Tierra Mayor oraz Las Cotorras, dalszy punkt do zwiedzania to przełęcz Garibaldi (450
m.n.p.m) gdzie przekroczymy Cordillerę Andyjską z pięknym widokiem na jezioro Escondido i
Faganano. Od tego miejsca zaczynamy zejście aby móc zwiedzać hosteria Petrel na plaży Lago
Escondido, kontynuujemy aż do tartaku Martinze. Powrót i przejazd na lotnisko i przelot do Bariloche.
Powitanie na lotnisku, przejazd do hotelu, nocleg.
Dzień 5, 7 Jezior San Martin de los Andes
Sniadanie. Ten dzień przeznaczony jest aby
rozkoszować się pięknym krajobrazem tego
regionu. Trasa zaczyna się autostradą Nr. 40
(dawniej 237), przekroczymy mostek nad rzeką
Limay, granicę naturalną prowincji Rio Negro
oraz Neuwuen, przekraczając półwyspy Huemul
i Puerto Manzano aż do Villa La Angostura,
zwiedzamy te miejsca, dalej przejazd do trasy 7
jezior, nocleg.
Dzień 6, Wyspa Victoria –Los Arrayanes
Sniadanie. Wycieczka na wyspę Victoria i do lasów Arrayanes. Wyruszamy z portu Llao Llao, po ok. Pół
godzinie docieramy do portu Anchorena na wyspie Victorii. Spacer po wyspie. Następnie rejs na
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półwysep de Quetrihue, gdzie odwiedzimy słynny las Los Arrayanes (Luma apiculata), aby chronić
rosnące tam rzadkie drzewa. Powrót do miasta, nocleg.
7. Dzień. Bariloche – Buenos Aires
Śniadanie. przejazd na lotnisko, przelot do Buenos Aires i dalej wylot z Buenos Aires.

