
Патагонія – мрія моя! Груповий тур Аргентина-Чилі-Патагонія з Ігорем Захаренком! 
 
15 днів, 22.11.2019 
 
Київ – Буенос-Айрес – Ушуайя – Ель-Калафате (Ель-Чальтен) – Пуерто-Наталес – Пунта-Аренас – 
Сантьяго – Київ 
 
У вартість входить 
Міжнародний переліт Київ – Буенос-Айрес/Сантьяго – Київ; 
Внутрішні перельоти за програмою; Буенос-Айрес – Ушуайя – 

Ель-Калафате/Пунта-Аренас – Сантьяго 
Проживання в готелях 3-4* на базі сніданків; 
Екскурсії за програмою у супроводі професійного гіда, крім 26.11; 

Супровід представника Феєрії по всьому маршруту, крім 23.11; 
Трансфери за програмою. 

У вартість не входить 
Медична страховка; 
Чайові гідам, водіям, носіям валіз - 2-4 долари на день на особу; 

Факультативні екскурсії; 
Вхідні квитки на екскурсійні об'єкти - близько 70 доларів за весь 
тур; 

Аеропортові збори близько 5 доларів; 
Доплата за SNGL 700 доларів. 

 
День 1, 22.11 Київ – Буенос-Айрес 
Виліт з Києва. 
 
День 2, 23.11 Буенос-Айрес 
Приліт у Буенос-Айрес. Трансфер у готель з англомовним водієм. Вільний час. 
 
День 3, 24.11 – сніданок. Буенос-Айрес – Ранчо Гаучо 
Сніданок. Вільний день у Буенос-Айресі. 
За бажанням, за додаткову плату пропонуємо відвідати екскурсію "Ранчо Гаучо". 
 
День 4, 25.11 – сніданок. Буэнос-Айрес - Ушуайя 
Трансфер в аеропорт для вильоту в Ушуайю. 
Після прильоту трансфер у готель. Розміщення, вільний час. Ніч в готелі Ушуайї. 
 
День 5, 26.11 – сніданок. Ушуайя – Прогулянка з пінгвінами  
Виїзд на екскурсію по каналу Бігль і на прогулянку з пінгвінами (без гіда): острів Птахів, острів Морських 
левів і маяк Еклайреус, острів Мартільо. *Порядок цих екскурсій може бути змінено з технічних або 
кліматичних причин. Після екскурсії повернення в готель. Ніч у готелі Ушуайї. 
 
День 6, 27.11 – сніданок. Ушуайя - Національний парк "Вогняна земля" - Ель-Калафате 
Виселення з готелю. Виїзд на екскурсію в Національний парк "Вогняна земля" – Тієрра-дель-Фуего: піші 
прогулянки мальовничими стежками, а також на човнах по озерах, за бажанням можна перекусити в 
місцевих кафе, придбати сувеніри. 
За додаткову плату можна здійснити поїздку на поїзді "Кінець світу".  
Трансфер в аеропорт для вильоту в Ель-Калафате. Трансфер до готелю. Ніч у готелі Ель-Калафате. 
 
День 7, 28.11 – сніданок. Ель-Калафате - Національний парк льодовиків Лос-Гласьярес 
Виїзд на екскурсію в Національний парк Лос-Гласьярес – долини льодовиків. У парку прокладено дерев'яні 
доріжки і драбинки зі зручними поручнями – три різні маршрути загальною протяжністю близько 20 
кілометрів, або замовити екскурсію на теплоході. 
Для любителів активного відпочинку – трекінги по льодовику: туристам видають спеціальне обладнання на 
взуття, а в найвіддаленішій точці пригощають віскі з льодом, відколотим з Періто Морено (екскурсію 
потрібно замовляти заздалегідь). Ніч у готелі Ель-Калафате. 
 
День 8, 29.11 – сніданок. Ель-Калафате (Ель-Чалтен, парк Лос-Гласьярес) 
Вільний день в Ель-Калафате. За додаткову плату – екскурсія в Ель-Чалтен, 220 кілометрів від Калафате з 
іншого боку парку льодовиків Лос-Гласьярес: озеро ( яхта або катамаран), підйом до льодовика Хюмуль,  
озеро Вієдма (перетинання на парусному човні), льодовик Вієдма + "Крижаний трек" 2,5 години або 9 
годин. Трек на Льодовик Торре - з переправами через річки на тросах з карабінами. З берегів 
бірюзового Озеро Де-Лос-Трес + гранітні шпилі Фітц-Рой, Серро Торре, Пуенченот, Сент-Екзюпері і 
Рафаель. 
 
День 9, 30.11 – сніданок. Ель-Калафате - Пуерто-Наталес 
Переїзд у Пуерто-Наталес на рейсовому автобусі (приблизно 5 годин залежно від обставин під час 
проходження кордону Аргентина – Чилі). Після приїзду заселення в готель. 
 
День 10, 01.12 – сніданок. Пуерто-Наталес - Національний парк Торрес-дель-Пайне 
Екскурсія в Національний парк Торрес-дель-Пайне на цілий день з іспаномовних гідом і перекладачем - 
одне з найкрасивіших і найунікальніших місць на нашій планеті, справжній природний заповідник, що зберіг 
свою флору і фауну не займаною діяльністю людини. 
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День 11, 02.12 – сніданок. Пуерто-Наталес – Пунта-Аренас - Сантьяго 
Ранній переїзд у Пунта-Аренас на рейсовому автобусі (дорога займає близько 4 годин). 
Після приїзду трансфер в аеропорт, виліт до Сантьяго. Після прильоту трансфер в готель. 
 
День 12, 03.12 – сніданок. Сантьяго 
Оглядову екскурсія по Сантьяго:  проспект Бернарда О'Хіггінса, церква Сан-Франциско, палац Ла Монеда – 
резиденція глави Республіки й уряду Чилі, будівля Головпоштамту, палац Правосуддя, площа Зброї, 
Кафедральний собор, район Бейавіста (будинок-музей Пабло Неруди), палац Вишуканих мистецтв, 
розташований поруч із парком Форесталь. Підйом  на пагорб Сан-Крістобаль. Відвідання ділових центрів у 
Провіденсії та Боска Норті, де розташовані найкращі ресторани і магазини. 
 
День 13, 04.12 – сніданок. Сантьяго (Вальпараїсо - Вінья-дель-Мар) 
Вільний день у Сантьяго. Факультативна екскурсія у Вальпараїсо і Вінья-дель-Мар - 120 км від Сантьяго на 
березі Тихого океану (у дорозі близько 1 години 40 хвилин). 
 Вальпараїсо – старовинне чилійське портове місто, оголошене ЮНЕСКО культурним надбанням 
людства.  Вінья-дель-Мар –місто-сад і курорт. Повернення в готель у Сантьяго. Ніч у готелі. 
 
День 14, 05.12 – сніданок. Сантьяго - Київ 
Трансфер до аеропорту. Виліт до Києва. 
 
День 15, 06.12 Київ 
Приліт до Києва. 
 


