Argentīna: Buenosairesa un ledāji
8 dienas / 7 naktis
Ceļojuma cena: no 1135 EUR + aviobiļetes
Transporta veids: Lidmašīna
1. diena
Buenosairesa
Ielidošana, transfērs uz viesnīcu.
2. diena
Buenosairesa
Pēc brokastīm Argentīnas galvaspilsētas apskates ekskursija gida pavadībā. Šī pilsēta asociējas
ar tango, futbolu un tādiem vārdiem kā Evita, Maradona un Che Gevara. Tā tiek uzskatīta par
vienu no elegantākajām Dienvidamerikas pilsētām. Pilsētas senās celtnes un arhitektūra
atgādina Parīzi. Vēsturiskajā centrā ir saglabājušās koloniālā perioda liecības. Ekskursijas laikā
redzēsiet galvenās apskates vietas – centrālo laukumu Plaza de Mayo, “Rozā māju” jeb La Casa
Rosada, Metropoles Katedrāli, Kolonnu teātri – vienu no pazīstamākajām operteātru ēkām
pasaulē, Obelisku un Nacionālo Kongresu namu, La Boca – itāļu emigrantu kvartālu, kurā radies
slavenais Argentīnas tango, Caminito gājēju kvartālu, San Martin laukumu un Recoleta. Vakarā
izbaudiet neatkārtojamu tango priekšnesumu, paralēli baudot gardas vakariņas. Labākie vietējās
un internacionālās virtuves ēdieni, grilēta gaļa, paštaisīta pasta, brīnišķīgi deserti un plaša vīnu
izvēle no vietējiem pagrabiem – viss, lai jūs pavadītu neaizmirstamu vakaru.
3. diena
Buenosairesa
Pēc brokastīm brīva diena atpūtai vai papildu ekskursijai pēc izvēles.
4. diena
Buenosairesa un Kalafate (Calafate)
Pēc brokastīm transfērs uz lidostu, lidojums uz Kalafati. Ierašanās Kalafatē, transfērs uz
viesnīcu.
5. diena
Ledāju valstība Kalafate
Pēc brokastīm grupas ekskursija gida pavadībā uz Los Glaciares Nacionālo parku un Perito
Moreno ledāju. Kopš atklāšanas 1937.gadā tas ir otrs lielākais Argentīnas Nacionālais parks.
Tajā redzami 47 milzīgi ledāji. Perito Moreno ir ledājs, kas atrodas Andu kalnos, Argentīnas
dienvidos, Patagonijas reģionā. Tas ir viens no svarīgākajiem tūrisma apskates objektiem
Patagonijā. Šis 250 km2 lielais un 30 km garais ledus veidojums ir viens no ledājiem, kas ir daļa
no Dienvidpatagonijas ledus lauka, kurš atrodas Andu kalnu sistēmā. Šis ledus lauks ir pasaulē
trešā lielākā saldūdens rezerve.
6. diena
Kalafate
Pēc brokastīm dienas ekskursijas gida pavadībā “Visi ledāji”. No Kalafates dosieties uz Banderas
ostu (50 km), no kuras tālāk dosieties ar laivu virzienā no Argentino ezera ziemeļiem uz Upsala
ledāju. Izbaudiet unikālo Patagonijas skaistumu – Upsala, Onelli un Spegazzini ledājus. Gūstiet
neatkārtojamus iespaidus par šajā dienā redzēto!
7. diena
Kalafate un Buenosairesa
Pēc brokastīm transfērs uz lidostu un pārlidojums uz Buenosairesu. No turienes transfērs uz
viesnīcu.
8. diena
Buenosairesa
Pēc brokastīm transfērs uz lidostu.
Programmas cena EUR
Viesnīcu kategorija
1/2 DBL
5* viesnīca, BB
no 1430 EUR
4* viesnīca, BB
no 1340 EUR

SGL
no 2065 EUR
no 1855 EUR

3* viesnīca, BB
Cenā iekļauts :
 dzīvošana izvēlētajā viesnīcā ar brokastīm
 ekskursijas un transfēri saskaņā ar programmu
 ieejas biļetes Nacionālajā parkā
 piemaksas un nodokļi (izņemot lidostu)
Papildu izmaksas :
 aviobiļete Rīga – Buenosairesa – Rīga
 iekšzemes pārlidojumi no 645 USD
 maksa par papildu bagāžu
 medicīniskā apdrošināšana
 dzeramnaudas
 agrs check in un vēls check out viesnīcās
 programmā neminētās ēdienreizes

no 1135 EUR

no 1510 EUR

