Argentyna - boskie Buenos Aires

Opis
■
■
■

Cena od: 8500 PLN
Liczba dni: 6 dni
Kraj:
Argentyna

Wycieczka do Argentyny - cena, koszt,
atrakcje
Ósmy co wielkości kraj świata, bogata historia, wspaniała przyroda, urozmaicony klimat, niezliczone atrakcje – idealne
miejsce dla najbardziej wymagających turystów. Już sama nazwa kraju pochodząca od łacińskiego słowa argentum –
srebro jednoznacznie wskazuje, jakich bogactw spodziewali się tutaj zdobywcy.

Dziś ma dwa oblicza: kosmopolityczne centrum oraz roztańczoną dzielnicę portową. A prawdziwe życie w Buenos Aires
rozpoczyna się dopiero nocą.

Na pierwszy rzut oka miasto nie przypomina innych stolic Ameryki Południowej. Po ulicach chodzą blondynki o
niebieskich oczach, piegowaci rudzi o irlandzkich rysach oraz przystojni młodzieńcy o smagłej skórze podobni do
włoskich turystów. Buenos Aires wydaje się być blisko Europy.

OGÓLNE INFORMACJE O KRAJU:

położenie: państwo znajduje się w Ameryce Południowej, nad Oceanem Atlantyckim. Graniczy z Chile
na zachodzie, Boliwią i Paragwajem na północy, Brazylią i Urugwajem na północnym wschodzie.

stolica: Buenos Aires

powierzchnia: 2 766 890 km2

ludność: ok. 41 mln mieszkańców

waluta: peso argentyńskie

język: hiszpański

strefa czasowa: UTC -3

religia: katolicyzm

wiza: nie wymagana wiza do 90 dni pobytu (z możliwością przedłużenia z uzasadnionych przyczyn na
dalsze 90 dni)/ paszport

szczepienia: zalecane – błonica, tężec, dur brzuszny, WZW A i B, żółta gorączka

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Argentyńskiej

Argentyna, Buenos Aires, Alejandro Maria de Aguado 2870, C 1425 CEB

Tel. dyżurny: +54 11 4808 1700

Faks: +5411 4808 1701

buenosaires.amb.sekretariat@msz.gov.pl

www.buenosaires.msz.gov.pl

Program

Dzień 1

Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot do Argentyny z przesiadka w jednym z
europejskich miast. Przylot do Buenos Aires. Transfer do hotelu, zameldowanie. Po
krótkim czasie na odświeżenie się wyruszamy na kilkugodzinne zwiedzanie
Buenos Aires. W trakcie lunch w lokalnej restauracji. Podczas tej wycieczki
poznamy główne atrakcje miasta: plac Plaza de Mayo w otoczeniu Casa Rosada
(siedziba Kancelarii Prezydenta), Cabildo (Kolonialny Ratusz) i katedrę.
Odbędziemy również przejazd przez urokliwe uliczki San Telmo i kolorowymi
drogami La Boca, która słynie z kolorowych domów. Później przejazd przez
eleganckie Barrio Norte po drodze do cmentarza Recoleta, niesamowity cmentarz
pokryty mauzoleami i rzeźbami. Wreszcie odwiedzimy Palermo i jego wspaniałe
pałace i parki.

Dzień 2

Po śniadaniu wyruszamy na całodniową wycieczkę Fiesta Gaucha . Wyjazd do
typowej "estancji" czyli farmy argentyńskiej, położonej na jednej z najbardziej
żyznych stepów naturalnych świata. Będziemy uczestniczyć w show złożonym z
tańców i pieśni folklorystycznych. Zostaniemy powitani szklanką wina i typowym
'empanadas" pasztetem mięsnym, a na lunch czeka na nas typowe argentyńskie
mięso z grilla Bife de Chorizo? befsztyk z najlepszej na świecie wołowiny. Po
lunchu odbędzie się występ folklorystyczny Gaucho czyli tutejszych kowbojów, po
którym czeka Państwa możliwość docenienia ich umiejętności jazdy konnej .
Ranczo znajduje się około 110 km od Buenos Aires

Dzień 3

Całodniowa wycieczka do Tigre i delty Parany Położoną na obrzeżach miasta
Buenos Aires, znajduje się delta rzeki Parana, obszar specyficznej flory i fauny. Po
przybyciu do miasta ?El Tigre?, popłyniemy wzdłuż delty by podziwiać życie tak
zwanych ?Isleńos? czyli wyspiarzy, którzy zamieszkują wyspy delty. Będziemy też
mieli okazję zobaczyć eleganckie rezydencje położone w dzielnicach na północ od
?El Tigre?. Następnie lunch na świeżym powietrzu w restauracji Gato Blanco, która
mieści się na jednej z wysp.

Dzień 4

Lekcja Tango w La Ventana Argentyna to kolebka tanga. Zapraszamy na godzinną
lekcję tego tańca, która odbędzie się w słynnej szkole Academia Argentina de
Tango. Nauczymy się podstawowych kroków tango, poznamy jego historię, i tło
kulturowe, które pomagogą nam w zrozumieniu tego tańca a co za tym idzie
lepsze opanowanie kroków . Po lekcji tańca - kolacja i TANGO SHOW w la Ventana.
Poczujmy prawdziwy klimat Buenos Aires ! Najlepsi tancerze i śpiewacy, a także
orkiestry tanga będą nam towarzyszyć przy pożegnalnej kolacji.

Dzień 5

Transfer na lotnisko międzynarodowe Ezeiza i powrót do Polski, z przesiadką w
jednym z europejskich miast.

Galeria

