
Подорож на Крайній Південь. Авторський тур у супроводі представника 
Феєрії 
 
14 днів – 7488 доларів 

 

Буенос-Айрес - Тигре - Ушуайя - Парк Вогняна Земля - круїз до Антарктиди - Пунта-Аренас -
 Сантьяго-де-Чилі - долина Касабланки - Вальпараїсо - Вінья-дель-Мар 
 
У вартість входить Міжнародний і внутрішні авіаперельоти; Розміщення в готелях 4 *;  Харчування – сніданки; 5-денний 

круїз на судні Stella Australis; Екскурсії та трансфери по програмі  в Буенос-Айресі, Ушуайі, Сантьяго; Мед.страховка. 

У вартість не входить  Портові збори (Близько 60 доларів з людини); Вхідні квитки, факультативні екскурсії; Чайові 

стюардам і персоналу на судні; Доплата за SNGL в готелях в Буенос-Айресі, Ушуайі, Сантьяго; Особисті витрати. 

 

Розміщення в турі: 
Буенос-Айрес, Ушуайя, Сантьяго-де-Чилі - готелі 4 *, 1/2 DBL (ВВ) 
Харчування - сніданки 
Круїз - Судно СТЕЛЛА Аустраліс (Stella Australis), каюта класу А, 1/2 Standart (АI) 
харчування в круїзі - повний пансіон (напої включені, відкритий бар) 
У всіх каютах є: вікно, санвузол з душем, двоспальне або 2 роздільні ліжка, індивідуальний клімат-
контроль, сейф 
Standart - 16,5 m2 (два ліжка або одне велике ліжко) 
Superior - 20,5 m2 (одне велике ліжко) 
 

День 1 Київ - Буенос-Айрес 

Виліт з Києва в Буенос-Айрес. 

 

День 2 Буенос-Айрес  
Прибуття в Буенос-Айрес. Зустріч в аеропорту з місцевим гідом. Трансфер в готель 4 *, 
розміщення. Вільний час для відпочинку. Увечері, на бажання - відвідування танго-кабаре «La 
Ventana», щоб побачити одне з кращих танго-шоу міста і насолодитися прекрасною вечерею. 
 
День 3  Буенос-Айрес - Тигре 
Сніданок у готелі. Оглядова екскурсія по місту. Ви побачите центральну площу Пласа-де-Майо, 
Рожевий Будинок, Кафедральний Собор, театр Колон, Обеліск, будівлю Національного Конгресу. 
Екскурсія включає також відвідування району Бока (де зародилося аргентинське танго) з 
пішохідною зоною Камініто, площею Сан-Мартін і кладовищем в районі Реколета. Після обіду - 
екскурсія на південь в м.Тигре, розташоване в дельті річки Парана, за 30 км від столиці (навігація 
по каналах дельти Парани). На ремісничому ринку в порту Тигре можна придбати оригінальні 
плетені кошики, вироби з дерева з художнім різьбленням і мозаїкою, домашні сири і фрукти. 
Ніч в готелі в Буенос-Айресі. 
 

День 4  Буенос-Айрес 

Сніданок у готелі. 
Екскурсія на цілий день на типове аргентинське ранчо, де можна познайомитися з побутом 
аргентинських гаучос (південно американських ковбоїв) і зайнятися верховою їздою, побачити 
яскраве фольклорне шоу з національними танцями і піснями. Після повернення - вечірнє 
відвідування відреставрованого театру, улюбленого місця проведення часу богемної еліти Буенос-
Айреса початку минулого століття. Шоу "Танго" включає вечерю. 
 

День 5 Буенос-Айрес - Ушуайя 

Сніданок в готелі, виселення. Трансфер в аеропорт. Виліт в Ушуайю. Погуляємо вуличками цього 
чарівного містечка. Заглянемо в численні сувенірні магазини. Продегустуємо місцеві делікатеси в 
затишних ресторанчиках. Трансфер в готель 4 *. Розміщення, відпочинок. 
 

День 6 Ушуайя - парк Вогняна Земля 

Сніданок у готелі. Впродовж екскурсії ви насолодитеся прекрасними пейзажами, які є окрасою 
затоки Енсенада і Лапататіа, а також прогуляєтеся уздовж берега озера Рока. В кінці екскурсії ви 
досягнете національного шосе, розташованого за 3063 кілометрів від Буенос-Айреса. Після 
екскурсії повернення в в готель.Ніч в готелі Ушуайі. 
 
 



День 7 - круїз до Антарктиди! Канал Бігля - Антарктичні острова - Магелланова протока 
Сніданок у готелі. Вільний час.Сьогодні вас чекає посадка на експедиційне судно "Stella Australis". 
Реєстрація за адресою: вул. Сан Мартін, 409 між 10:00 і 17:00. Посадка на судно о18:00. Після 
привітального коктейлю від капітана і його команди корабель вирушить до найвіддаленішій точки 
планети. Маршрут нашої подорожі проходить через Магелланову протоку і канал Бігля, щоб 
познайомити вас із найменш залюдненими, але найбільш захоплюючими куточками планети: 
Південною Патагонією і Вогняною Землею. Увечері, минаючи мальовничий протоку Бігль, ми 
виходимо в море. Подорож до Антарктиди. 
 
День 8 – круїз -  Мис Горн - протока Дрейка 
Ми будемо плисти по каналу Муррай і затоці Нассау, щоб висадитися в Національному парку мису 
Горн (за сприятливих кліматичних умов). У другій половині дня ми висадимося в бухті Улай, місці 
історичного значення, де розташовувалося одне з найбільших поселень аборигенів Ямана. Ми 
пройдемо через ліс, де ростуть дерева Ленга, Коїгі, коричневі дерева, папороті, щоб вийти до 
оглядового майданчику. 
 
День 9 – круїз -  Льодовик Піа - льодовик Гарібальді 
Ми попливемо вздовж північно-західного рукава каналу Бігль до фіорду Піа, де у нас запланована 
висадка.На нас чекає коротка прогулянка до оглядового майданчику, з якого відкривається 
приголомшливий вид на льодовик Піа.У другій половині дня ми висадимося на фіорді Гарібальді, 
щоб прогулятися лісом до льодовикового водоспаду. Для тих, хто надасть перевагу залишитися на 
борту, капітан направить корабель до  блакитного льодовика Гарібальді, щоб можна було 
насолодитися панорамним видом з верхніх палуб. 
 
День 10 – круїз -  Фіорд Агостіні - Льодовик Агіла - Льодовик Кондора 
Рано вранці ми перетнемо канал Cockburn і далі підійдемо до фіорду Агостіні. Звідси можна 
побачити льодовик, що сповзає у воду. Цього ранку ми висадимося на берег і зробимо невелику 
прогулянку навколо лагуни, яка була сформована талими водами льодовика Агіла. Ми досягнемо 
оглядової точки прямо навпроти льодовика, звідки відкривається приголомшливий вид. Вдень ми 
підійдемо до льодовика Кондора на човнах Зодіак і побачимо величних птахів кондорів, що 
мешкають в цих місцях. 
 
День 11 – круїз -  Острів Магдалена - Пунта-Аренас 
Рано вранці, за сприятливих погодних умов, ми висадимося на острові Магдалена, який 
розташований в центрі Магелланової протоки.На острові знаходиться величезне поселення 
магелланских пінгвінів. У вересні та квітні ця екскурсія замінюється на поїздку на острів Марта на 
човнах zodiac, щоб побачити південно-американських морських слонів. Висадка в Пунта-Аренас 
передбачена о11:30. Трансфер в готель, відпочинок. 
 
День 12 Пунтра Аренас – Сантьяго 
Сніданок у готелі. Трансфер в аеропорт і переліт в Сантьяго-де-Чилі. Приліт, зустріч в аеропорту, 
трансфер в готель 4 *. Розміщення в готелі. Вільний час. 
 
День 13 Сантьяго-де-Чилі - долина Касабланки - Вальпараїсо - Вінья-дель-Мар 
Сніданок у готелі. Екскурсія на цілий день по приморських містах узбережжя Тихого океану, що 
знаходяться за 120 км від Сантьяго.Дорогою, проїхавши уздовж сільськогосподарських угідь 
долини Касабланки, ми зупинимося на виноробні, де ви познайомитеся з процесом виробництва 
місцевого вина, а також зможете продегустувати справжнє чилійське. 
Прибуття в Вальпараїсо.В програму екскурсії входить огляд головних пам'яток Вальпараїсо: 
проспект Еррасуріс, морський порт, пішохідна вулиця і набережна Пратта, площа Сотомайор, пляж 
Порталес, рибальський причал, Артилерійський Пагорб, звідки відкривається панорамний вид міста 
і порту. Ми прогуляємося вузенькими вуличками вздовж пагорба Кордильєра, через богемний 
квартал старого міста вийдемо до площі Анібаль-питного і будівлі Конгресу. Продовження екскурсії 
в курортому місті Вінья-дель-Мар, який чилійці називають містом-садом. Відвідування площі, де 
знаходиться літня резиденція президента Чилі, огляд квіткового годинника, курорту Лас-Салінас, 
пляжу Реньяк, оглядових майданчиків Конча і Океанська Скеля. 
Повернення до готелю в Сантьяго. 
 
День 14 Сантьяго-де-Чилі – Київ 
Сніданок у готелі. 
Оглядова екскурсія по Сантьяго. Екскурсія починається з колоніальних районів Сантьяго, де ви 
побачите Парк Бернардо О`Хіггінса, Іподром. Далі по проспекту Бернарда О`Хіггінса огляд 
архітектурних пам'яток Сантьяго: урядовий палац Ла-Монеда, старовинна будівля пошти, Палац 
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Правосуддя, Площа Зброї, Кафедральний собор, Палац образотворчого мистецтва поруч із парком 
Форесталь. Відвідування пагорба Санта-Лусія. Продовження екскурсії в сучасних районах Сантьяго 
- відвідування модерних ділових центрів в районах Провиденсія і Ель-Боске, і елегантних житлових 
районів Вітакура і Лас-Кондес. 
Після закінчення екскурсії трансфер в аеропорт. Повернення додому. 
 

Додаткова інформація 
Послуги в круїзі: 
Розміщення на судні Stella Australis, каюта А; 
Харчування - повний пансіон, відкритий бар (напої включені); 
Супровід - англомовний гід і екіпаж. 
 

 

 


