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Chile-Húsvét-sziget-Argentína-Uruguay 

A titokzatos kőszobroktól a tangó hazájáig 
2017. november 24 – december 9. 

16 nap/13 éj  

 

 
 
 

1.nap Budapest > Santiago de Chile 

Indulás Budapestről a délutáni órákban, átszállással utazunk Chile fővárosába. Éjszaka a 

repülőn. 

 

2.nap Santiago de Chile 

Érkezés Santiagóba a reggeli órákban, majd transzfer a szállodába, utána városnézés Chile 

fővárosában, melyet Pedro de Valdivia alapított 1541-ben, és 1818-ban lett az ország fővárosa. 

Programunk során megnézzük Pedro Valdivia szobrát, a főteret, Főpostát, a Katedrálist, a 

Moneda Palotátmely a spanyol uralom alatt Chile pénzverdéjeként működött. Salvador Allende 

szobra és a San Cristobal domb után visszatérünk a szállásunkra. 

 

Szállás: Santiago (2 éj) 

 

3.nap Valparaíso > Viña del Mar 

Egész napos kirándulás a Csendes-óceán partjára, Valparaisoba, mely az amerikai kontinens 

egyik legfontosabb kikötővárosa, A város neve „Paradicsomi völgyet” jelent, nem csoda, hogy 

a Nobel-díjas író, Pablo Neruda is éppen itt vásárolt házat. Belvárosát az UNESCO 

világörökségnek nyilvánította, köszönhetően az öbölre néző színes, fecskefészekként egymás 

oldalának támaszkodó bohém házikóinak, a labirintusszerűen kanyargó macskaköves utcáinak 

és az egyedülálló városi falfestészetének. Városnézés Valparaísoban, majd a meglátogatjuk a 

népszerű üdülőhelyet, Viña del Mart, ezután visszatérünk Santiagoba. 

 

Szállás: Santiago  
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4.nap Santiago > Húsvét-sziget 

Reggel transzfer a repülőtérre, majd kb. öt órás repülés a Húsvét-szigetre. A Csendes-óceán 

délkeleti részén, Óceánia területén található Húsvét-sziget leginkább a rajta fennmaradt 

mintegy 900 monumentális kőszobor révén híres. A lenyűgöző sziget néprajzilag Polinézia 

része, jogilag Chile tartománya 1888 óta. Nevét Jakob Roggeveen holland tengerészkapitánytól 

kapta, aki 1722-ben húsvét vasárnapján fedezte fel. A sziget területének 40 százaléka a Rapa 

Nui Nemzeti Parkhoz tartozik, ami a Világörökség része. Érkezés a szigetre a délutáni órákban, 

majd a szállások elfoglalása. 

 

Szállás: Hanga Roa (3 éj) 
 

 

5-6.nap Húsvét-sziget 

Itt-tartózkodásunk alatt bejárjuk a 163 km² sziget legfontosabb látnivalóit. Orongo ceremoniális 

központja, amely a Madárember kultuszról híres, Rano Kau vulkán és krátertó, Ahu Vinapu, 

Ahu Akivi régészeti körzete, Puna Pau kőfejtője, Rano Raraku kráter, Ahu Tongariki és 

Anakena. A vulkanikus kőzetből kivájt, legendás szobrokat, az úgynevezett moaikat, a 12. és a 

16. század között készítették a polinéziai őslakosok. Nem tudni biztosan, hogy milyen célt 

szolgáltak, de a kutatók úgy vélik, az ősök képmásai lehettek. Minden alkalommal, mikor a 

törzs egy fontos tagja meghalt, egy újabb szobrot emeltek a sziget lakói. Az óriás monolitok 

mind a parton, vagy a parthoz közel állnak, mintegy a szigetet őrizve. A legnagyobb moai tíz 

méternél is magasabb, és nyolcvan tonnát nyom. 

 

Szállás: Hanga Roa 

 

7.nap Húsvét-sziget > Santiago 

Ma elköszönünk ettől a különleges szigettől, és visszarepülünk Santiagoba. Érkezés a késő 
délutáni órákban, majd transzfer a szállodába. 
 
Szállás: Santiago (1 éj) 

 
 

8.nap Santiago > Puerto Montt > Puerto Varas 

Reggel repülés Puerto Monttba. Puerto Montt és Puerto Varas településeket főleg német 

bevándorlók alapították, és az utóbbi időben a turizmusnak köszönhetően jelentősen 

felfejlődtek. Itt már ízelítőt kapunk Chile természeti szépségeiből, és mivel mindkét várost 

bejárjuk egy rövid városnézés keretében, láthatjuk a Llanquihue-tavat, és az Osorno vulkánt is. 

 

Szállás: Puerto Varas (1 éj) 

 

9.nap Puerto Varas > Bariloche 

A mai napunk az utazásunk egyik fénypontja, ugyanis áthajózunk az Andokon Chile és 

Argentína között. Egyes szakaszokat autóbusszal teszünk meg, míg másokat hajóval. 

Csodálatos panorámában gyönyörködhetünk az út során, láthatjuk többek között az Osorno és 

a Puyehue vulkánokat, jó idő esetén pedig a Monte Tronador és a Cerro Catedral hófödte 

csúcsait. Érkezés San Carlos de Barilochébe a késő délutáni órákban. 

 

Szállás: San Carlos de Bariloche (1 éj) 
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10.nap Bariloche > Calafate 

A délelőtti órákban elrepülünk Calafatébe, Patagónia leghangulatosabb városkájába. 

Patagónián Argentína és Chile osztozik, és mintegy kétmillió ember lakja. Magellán nevezte el 

patagonnak az őslakókat, mert azt hitte, hogy óriások, pedig csak nagyobb termetűek voltak, 

mint a spanyolok. Nyugati és déli területeit az Andok hegyei borítják, keleti részén fennsíkok 

és alföldek osztoznak. Érkezésünk után transzfer a szállodába. 

 

Szállás: Calafate (2 éj) 

 

 

11.nap Calafate 

Fakultatív program: egész napos hajózás az Argentino-tavon, ahol katamaránunkkal 

megközelítjük a híres gleccsereket. Patagónia jégkorszaki gleccsereiből mára két jégmező 

maradt, a mai Chile és Argentína területén. A déli jégtakaró az Antarktisz után a legnagyobb a 

déli féltekén, melynek 47 nagyobb völgyi gleccseréből 13 irányul Argentína felé. Az ország 

leghatalmasabb gleccsere, az Upsala, négyszer nagyobb, mint Európa legnagyobb gleccsere. 

Borjadzása miatt leszakadt hatalmas jéghegyek között hajózunk, némelyikük eléri akár a 

többemeletnyi magasságot is.  

 

Szállás: Calafate 

 

 

12.nap Calafate > Buenos Aires 

Délelőtt a  Los Glacieres Nemzeti Parkba, a Perito Moreno gleccserhez látogatunk, mely 

Patagónia legnépszerűbb látnivalóinak egyike. A Moreno gleccser 54 km hosszú és 4 km széles, 

és  az Argentino-tóba nyúló óriás jégnyelv végénél nagyszerű kilátóból, biztonságos helyről 

gyönyörködhetünk a hatalmas jégfalakban. A 60 méter magasságot is elérő, rendszeresen omló, 

a szemünk előtt borjadzó jégperemek időnként mennydörgésszerű robajjal zuhannak a vízbe. 

Programunk után a reptérre megyünk, majd elutazunk Buenos Airesbe. 

 

Szállás: Buenos Aires (3 éj) 

 
 

13.nap Buenos Aires 

Buenos Airesben igazi európai hangulatba csöppenünk! Argentína fővárosát nem véletlenül 

nevezik Dél-Amerika Párizsának! Széles sugárutak, sakktábla szerűen megtervezett utcák, 

hatalmas parkok, elegáns negyedek és bohém városrészek izgalmas keveréke a tangó hazája. 

Városnézésünk során megtekintjük a nyüzsgő metropoliszt: Elnöki Palota, katedrális, La Boca-

negyed, Recoleta-negyed, melynek híres temetőjében található Eva Perón sírja is. Este 

fakultatív programként kihagyhatatlan élményt jelent a vacsorával egybekötött tangó show. 

 

Szállás: Buenos Aires 
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14.nap Colonia del Sacramento 

Egész napos fakultatív kirándulás hajóval Uruguay legszebb koloniális városába. Colonia del 

Sacramento város a Río de la Plata mellett fekszik, szemben Buenos Airesszel.  

Az ország legidősebb városa, amelynek erődjét a portugálok építették 1680-ban, de nemsokkal 

ezután a spanyolok kezére került, és még sokáig a két hatalom viszályainak középpontjában 

állt. Legfőbb látnivalója a San Gabriel-félsziget csúcsán fekvő óváros. Erődje, a Fortazela de 

San Gabriel az idők folyamán elpusztult, de sikerült helyreállítani a védőfal egy részét és a 

főkaput. Az óvárosban nincsenek csillogó paloták, csak keskeny, kanyargós utcák alacsony, 

általában földszintes házakkal. Az épületek legjavát a spanyolok építették, de vannak 

portugálok által építettek is, amelyek kb. 300 évesek. Itt található Uruguay egyik legrégibb 

temploma is. 

 

Szállás: Buenos Aires 

 

15.nap Buenos Aires > Budapest 

Ma elköszönünk Argentínától, és átszállással Budapestre indulunk. 

 

16.nap Budapest 

Érkezés Budapestre a délutáni órákban. 

 

Részvételi díj *  879.000 Ft/fő 

Egyágyas felár 199.000 Ft/fő 
 

*A részvételi díj minimum 10 fő esetén érvényes.  

8 fő esetén +50.000 Ft/fő felár! 

*A programban feltüntetett árak 1 USD = 290 FT árfolyamig érvényesek 

 

A részvételi díj tartalmazza 

transzferek, mikrobuszok a körutazás során 

elhelyezés 3-4* szállodákban, reggelivel 

   belépők a programban meghirdetett látnivalókhoz 

magyar nyelvű idegenvezető, csoportkísérő  

 
A részvételi díj nem tartalmazza/fő 

repülőjegyek+illetékek kb.550.000 Ft 

Húsvét-szigeti repülőjegy+illeték kb.250.000 Ft 

vacsorák kb.15 Usd/nap 

Hajózás az Argentino-tavon 200 Usd 

Tango show 70 Usd 

Uruguayi kirándulás hajóval 160 Usd 

storno+BBP biztosítás  

egyéni kiadások, borravaló  

 

 

 


