Buenos Aires og Patagonia – 11 Dager
(Buenos Aires, Ushuaia, Calafate)

Turen for deg som ønsker en fantastisk naturopplevelse
i Patagonia.
Det
blir
også
et
besøk
av
hovedstaden Buenos Aires, der det blir omvisning i de
historiske områdene i sentrum av Buenos Aires,
bydelene San Telmo, La Boca, Recoleta og Palermo.
Flotte restaurantbesøk med kanskje verdens beste
kjøttretter. Man kan ta og føle på den romantiske
stemningen i det som kalles Sør-Amerikas Paris, med
tangodansere i gatene. Turen går videre helt sør i
Patagonia,
nemlig
til Ushuaia i Ildlandet,
verdens
sørligste by. Her blir det unike naturopplevelser som
togtur til verdens ende og en båttur på Beagle-kanalen.
Det blir også et besøk av El Calafate der vi får se den
mektige isbreen Perito Moreno, med sine vakre
omkringliggende naturomgivelser, en blanding av
dramatiske fjellformasjoner, innsjøer og slettelandskap.

Pris per person i dobbeltrom: Fra Kr. 25 700,Enkeltromstillegg Kr. 5000,-

Inkluderer:
10 netter på 4 stjerners hoteller med frokost
4 måltider
Transport i henhold til program
Flybilletter Buenos Aires – Calafate –
Ushuaia- Buenos Aires
Inngangsbilletter til besøkte steder
Profesjonelle engelsktalende guider
Personlig assistanse underveis
Inkluderer ikke:
Internasjonal flybillett
Øvrige måltider
Drikke til måltider
Tips

Spesialinformasjon om turen:
-

Prisen på turen er basert på minst 2 personer som reiser
sammen, og som deler rom. Dersom det er en litt større
gruppe som reiser sammen, kan pris reduseres noe.
Turen er for alle aldre
Turen er et forslag slik vi mener du best kan oppleve den
argentinske delen av Patagonia.
Reisen er best å gjennomføre i argentinsk sommerhalvår
(oktober-april)
Reisen holder en god hotell-standard slik nordmenn er
vant til, uten at det er luksus.

REISEPROGRAM
Dag 1: Ankomst Argentina
Etter en lang internasjonal flytur ankommer vi Argentina, landet som er alle
kjenner for tangoen, fotball og Maradona, Evita og sitt kjøtt i verdensklasse. Vi
lander i den majestetiske hovedstaden Buenos Aires, som med sine 12 millioner
innbyggere er blant de viktigste metropolene i Latin-Amerika. Vi blir fraktet til vårt
hotell i hovedstaden og innkvarteres her.
Dag 2: Buenos Aires
Kjært barn har mange navn. Sør-Amerikas nest største by, Buenos Aires, kalles
også «tangoens hjemby», «dronningen av La Plata» og «Sør-Amerikas Paris».
Byen har et sterkt kunstnerisk og kulturelt preg med mye stolthet som tydelig
gjenspeiles i befolkningen. Vi blir med på en guidet utflukt i Buenos Aires historiske
sentrum. Her får vi sett noen av de koloniale bygningene, og blir kjent med
Argentinas historie. Vi får se kongressen som blir kalt «Casa Rosada», byens
katedral, Teatro Colon og andre viktige bygninger i de sentrale deler. Vi vil få se
en av verdens bredeste avenyer med over 18 kjørefelter, og en obelisk som
landemerke. Deretter vil vi besøke de finere områdene av Buenos Aires, blant
annet Palermo og Recoleta. I Recoleta besøker vi gravplassen der landsmoderen
Evita ligger gravlagt. Dagen avsluttes med et herlig lunchmåltid på en av de flotte
restaurantene i bryggekomplekset «Puerto Madero»
Dag 3: Fotball og Tango
Denne dagen settes av til å oppleve det Argentina er mest kjent for, fotball og
tango. Vi drar først til Tango-gatene i den tradisjonelle bydelen San Telmo, hvor
denne typiske dansen lever i beste velgående. Deretter videre til den velkjente
bydelen La Boca, der Argentinas største legende og symbol Maradona spilte sine
første kamper Vi får se stadion der det mest tradisjonsrike fotball-laget «Boca
Juniors» spiller sine kamper, og vi tar også en rundtur i denne livlige og fargerike
bydelen. Til kvelds vil vi spise en bedre middag, og vi vil få en tango-oppvisning
med profesjonelle dansere.
Dag 4: Gaucho-fest på pampasen
Pampas er et mytisk begrep i argentinsk kultur og historie, og vi blir med på en
heldagsutflukt fra Buenos Aires til en ekte Gaucho-ranch. Vi skal se hvordan man
griller det berømte argentinske oksekjøttet på tradisjonelt vis, og det blir
anledning til å prøve seg på hesteridning. Vi får lære om det tradisjonelle
levesettet til gauchoene på de enorme gårdene på pampasen. Og selvsagt skal vi
ha en tradisjonell ”Parilla”-lunch, der det blir oppvisning med musikk og dans.
Dersom været tillater det blir det en oppvisning i tradisjonelle Gaucho-aktiviteter.
Dag 5: Patagonia
Vi tar morgenfly fra Buenos Aires til byen Calafate i Patagonia. Vi blir innkvartert
på vårt hotell i byen, og kan titte oss rundt i den fantastiske naturomgivelsene i
Patagonia
Dag 6: Calafate og Perito Moreno
Vi reiser tidlig på morgenen mot isbreen Perito Moreno, den eneste i verden i
konstant bevegelse. Underveis på den 80 km lange turen får vi flott utsikt over
det mektige fjellområdet, langs sørsiden av innsjøen Rico. Vi krysser flere elver
og innsjøer før vi kommer frem til nasjonalparken. Vi blir med på en rundreise i
det majestetiske landskapet og vi får se isbreen i all sin prakt. På ettermiddagen
reiser vi tilbake til Calafate.
Dag 7: Ushuaia - Ildlandet
Vi blir transportert til flyplassen, og flyr til verdens sørligste by, Ushuaia, som
ligger i Ildlandet. Vi blir hentet på flyplassen og transportert til vårt hotel. På
ettermiddagen blir vi med på en båttur på Beagle-kanalen der vi kan få flott utsikt
over de vakre naturomgivelsene, og også se de mange fuglearter, samt pingviner
og sjøløver.

Dag 8: Ushuaia nasjonalpark og tog til verdens ende
Vi vil denne dagen besøke Ushuaia nasjonalpark som går for å være verdens
sørligste reservat. Vi starter med en togtur gjennom det svært varierte landskapet
med sin rike flora og fauna. Reisen kalles toget til verdens ende, og er verdens
sørligste jernbanelinje. Ved endestasjonen blir vi hentet for å reise videre rundt i
nasjonalparken. Stedene vi ser underveis er Susana-fjellet, den runde øya,
innsjøen Roca, den grønne og sorte lagune. Det finnes også dyrearter som rev,
hare og Guanaco som er et av de 4 søramerikanske kameldyrene. Det finnes også
en mengde fuglearter og sjødyr som havoter og sjøløver. På ettermiddagen reiser
vi tilbake til vårt hotell i Ushuaia.
Dag 9: Fridag i ildlandet
Vi har hele dagen til å nyte Ushuaia og parkene i området på egenhånd. Man kan
også bli med på forskjellige aktiviteter.
Dag 10: Retur til Buenos Aires
Etter frokost blir vi transportert til flyplassen i Ushuaia og setter kursen tilbake til
Buenos Aires. Vi blir innkvartert på vårt hotell i byen, og ettermiddagen/kvelden
er til egen disposisjon.
Dag 11: Dont cry for me Argentina
Fritid i Buenos Aires frem til avreise. Transport til flyplass for hjemreise.

Tilleggspakke:
Uruguay:
Man kan legge til en dagstur med hurtigferje fra Buenos Aires over Rio de La Plata
til Colonia i Uruguay. Pris avhenger av dato. Spesifiser i kommentarfelt.

