
Cestovat znamená přesvědčit se, že všichni se mýlí v tom, co si myslí o jiných zemích.                                                                           

                                                                                            Aldous Huxley (1894-1963) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ ČESKÁ LÍPA 

       OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY                           
          (s námi výlety pro turisty od 5-ti do 85-ti let věku…) 
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S OVýTem AŽ NA KONEC SVĚTA… 
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„Proč mi tedy ta pustá země, a zřejmě nejen mně, pořád nejde z hlavy? Těžko se to vy-

světluje…, ale mohlo by to zčásti být tím, že povznáší obzory mé představivosti.“ 

                                                                                                                      Charles Darwin 

 

    Země dobrodružství a dobrodruhů, mýtů a pohádkové skutečnosti, to je Patagonie, 

krajina takových rozměrů a extrémů, že se jí může rovnat snad jen její slavná pověst. 

Tato oblast kontrastů a extrémů na světě nemá téměř obdoby: na jedné straně kvílející 

ledové větry ženoucí se od Hielo Continental Sur (ledovce jižní Patagonie), na druhé 

útulné krbové teplo podbarvené starosvětskou patagonskou pohostinností, nebo nejjiž-

nější bod jihoamerického kontinentu, Gran Bajo de San Julián, versus rozeklané štíty 

masivu Fitz Roy, neúrodné pobřežní pláně versus neuvěřitelně plodné líhně v moři, kte-

ré se táhne podél nich – nejnádhernějším příkladem je v tomto směru Peninsula Valdés. 

A to vše spojují stovky kilometrů polopouštní stepní krajiny, obrovská rozloha, která 

jako by nebrala konce. 
 



      sraz účastníků   
v úterý 12.listopadu 2019 ve 4.00 hodiny ráno na Letišti Václava Havla v Praze v terminálu 2 – odletová hala, 

u stánku ČSA (v horním patře termínálu, po vstupu do terminálu napravo).   
 

 

      program akce   
1.den – úterý 12.listopadu 2019:  odlet z Prahy s leteckou společností KLM  v 6.00 hodin, přílet do Amsterda-

mu  ve 7.35 hodin (doba letu 1:35 hodin), přestup do letadla stejné letecké společnosti a v 10.45 hodin odlet do 

Rio de Janeira /Brazílie/, přílet sem v 18.40 hodin místního času (doba letu: 10:55 hodin). V Riu přestup do 

letadla letecké společnosti GOL LINHAS AEREAS, odlet z Ria v 21.20 hodin, přílet na letiště Iguazu týž den 

ve 23.40 hodin (doba letu: 2:20 hodin)., po příletu odbavení na letišti, přesun do místa ubytování službou taxi a 

nocleh v penzionu v brazilské části u vodopádů Iguazu., 

2.den – středa 13.listopadu 2019: snídaně a po snídani poznávání  

VODOPÁDŮ IGUAZU z jejich brazilské strany. Před polednem 
přejezd brazilsko-argentinských hranic zdejší hromadnou dopravou 

nebo službou taxi a v odpoledních hodinách návštěva  VODOPÁDŮ 

IGUAZU z jejich argentinské strany. V podvečer cesta na letiště 

Iguazu v Argentině, v 19.55 hodin odlet s leteckou společností 

Norwegian Air Argentina a přelet do Buenos Aires., přílet ve 21.50 

hodin., přesun do centra města, ubytování v hotelu a nocleh.,   

3.den – čtvrtek 14.listopadu 2019: snídaně celodenní prohlídka 

hlavního města Argentiny BUENOS AIRES (náměstí Plaza de Ma-

yo s vládní budovou Casa Rosada a metropolitní katedrálou, bulvár 

Avenida 9 de Julio s obeliskem postaveným k 400.výročí založení 

města, Teatro Colón - nejslavnější  opera v Jižní Americe, pestroba-

revná čtvrť umělců La Boca, kde uvidíte barevné malebné do-
my., večer návštěva čtvrti San Telmo s tradičními bary a restau-

racemi, kde se tančí tango...., nocleh ve stejném hotelu.,  

4.den – pátek 15.listopadu 2019: snídaně, po snídani dokonče-

ní prohlídky BUENOS AIRES s návštěvou  exkluzivní čtvrti La 

Recoleta se známým hřbitovem, kde je pohřbena mj. Evita 

Perón a s návštěvou čtvrti Palermo, zde se zelenou oázou klidu, 

plnou parků a zahrad., odpoledne 

odpočinek a volný program., večer 

možnost kulturního programu 

„Dinner Show“ v divadle La Natio-

nal spojený s večeří a ukázkami 
živého tanga (viz www.tangoshowbuenosaires.com/mobile/detalle.php?s=&d=93). 

Vstupenka na představení včetně večeře a odvozu a přívozu přímo z hotelu stojí 

49,90 USD, při platbě kartou 54,90 USD., přihlášku o tento program prosím pře-

dem do 31.10.2019, platba na místě., nocleh ve stejném hotelu., 

5.den – sobota 16.listopadu 2019: snídaně, dopoledne volný program v BUENOS AIRES, před polednem 

transfer na letiště a ve 13.00 hodin odlet s leteckou společností Aerolineas Argentinas do Patagonie. V 16.35 

hodin přílet na letiště v Ushuaii (doba letu: 3:35 hodin)., převzetí mikrobusů a přesun do místa ubytování., 

nocleh v Ushuaii., 

6.den – neděle 17.listopadu 2019: snídaně., po snídani odjezd z Ushuaii a přejezd (580 km, 8 hodin) do Rio 

Gallegós. V rámci cesty 2x přejezd argentinsko-chilských hranic a trajektem cesta přes MAGALHÄESŮV 

PRŮLIV. Po příjezdu do RIO GALLEGOS prohlídka města, které příliš zajímavé ovšem není. Zastávka na 

atraktivním hlavním náměstí Plaza San Martín se zelenobílou salesiánskou katedrálou Nuestra Seňora de Luján 
či jednoho útulného měšťanského domu (nejstaršího ve 

městě), ve kterém sídlí Museo de Los Pioneros. Ubytová-

ní a nocleh.,   

7.den – pondělí 18.listopadu 2019: snídaně., dopoledne 

možnost návštěvy druhé největší tučňáčí kolonie 

v Patagonii na CABO VIRGENES, odpoledne pak pře-

jezd do El Calafate (300 km, 4 hodiny). V podvečer pro-

hlídka EL CALAFATE (projdeme po rušné hlavní třídě i 

podél jezera, možnost návštěvy moderního Glaciara - 

jednoho z nejlepších muzeí světa věnovaných ledov-

cům)., ubytování a nocleh., 
8.den – úterý 19.listopadu 2019: snídaně, celodenní výlet do NÁRODNÍHO PARKU LOS GLACIARES, 

kde se vydáme k ledovci PERITO MORENO. Z našeho hotelu vyjedeme brzy ráno, abychom se vyhnuli da-

vům turistů, navštěvujících tento park. Tento ledovec je jeden z mála narůstajících ledovců na světě, který nabízí  

neskutečnou podívanou, při které se až 60 metrů vysoké kusy ledu řítí do vod jezera Argentino.  

 

http://www.tangoshowbuenosaires.com/mobile/detalle.php?s=&d=93


 

Fakultativně plavba lodí k ledovci (všichni máme výlet zaplacen a zajištěn)., v podvečer cesta zpět do El Cala-

fate přes typickou patagonskou step se zastávkou ve vesnici ANITA, která se stala dějištěm jedné z nejstrašněj-

ších událostí v dějinách Patagonie: v roce 1921 tu bylo zastřeleno 121 mužů, jež popravil armádní prapor, který 

měl za úkol potlačit venkovskou stávku. Nocleh.,                                                                                                  
9.den – středa 20.listopadu 2019: snídaně, dopoledne přejezd 

do městečka EL CHALTÉN, výchozího místa pro jedny z nej-

krásnějších scenérií Jižní Ameriky. Odpoledne možnost pěšího 

výšlapu k vodopádu CHORILLO DEL SALTO se zastávkou u 

jezera LAGO VIEDMA. Nocleh v El Chaltén., 

10.den – čtvrtek 21.listopadu 2019: snídaně, možnost celoden-

ní pěší túry  v severní části NÁRODNÍHO PARKU LOS 

GLACIARES: trasa povede k LAGUNĚ DE LOS TRES a k 

úpatí majestátní skalnaté špici FITZ ROY (3405 mn.m.). Celá 

túra je cca na 7-8 hodin, převýšení 750 m. Méně zdatní účastníci 

se dostanou od našeho hotelu již za 2 hodiny pěšího pochodu k 
velmi krásným výhledům, a to s převýšením jen 200 metrů. 

Nocleh ve stejném hotelu.,                                                             

11.den – pátek 22.listopadu 2019: snídaně, možnost celodenní pěší túry v severní části NÁRODNÍHO 

PARKU LOS GLACIARES: dnešní cesta je vůbec nejpůsobivější trasou, která vede z El Chalténu k jezeru, v 

jehož hladině se za pěkného počasí odráží impozantní štít CERRO TORRE (3102 mn.m.). Celá túra je cca 6-

hodinová s převýšením 250 metrů. Naším cílem bude LAGUNA TORRE, odkud, z vrcholu morény, se budeme 

kochat pohledy na žulové jehlice Cerro Torre. Pro zdatnější se naskýtá možnost prodloužení trasy o cca 40 minut 

pěšího pochodu k vyhlídce MIRADOR MAESTRI, která 

skýtá úžasné výhledy ba Cerro Torre a Cerro Grande i na 

celý hřeben štítů táhnoucí se mezi oběma horami., nocleh 

ve stejném hotelu.,                                                                                  

12.den – sobota 23.listopadu 2019: snídaně, po snídani 
přejezd nedotčenou krajinou Patagonie do Chile, v podve-

čer dojezd do rybářského města PUERTO NATALES, 

kde se ubytujeme v hotelu na další noc., 

13.den – neděle 24.listopadu 2019: snídaně., celodenní 

pobyt v NÁRODNÍM PARKU TORRES DEL PAINE, 

který je považován za skvost celého Chile! Pěší túra (4 

hodiny) nás dovede od blankytně modré LAGUNY 

AMARGO na vyhlídku k monumentálním skalním věžím TORRES. Nocleh v Puerto Natales, v jiném ubyto-

vacím zařízení než předchozí noc., 

14.den – pondělí 25.listopadu 2019: snídaně., snídaně, celý den v NÁRODNÍM PARKU TORRES DEL 

PAINE, pěší výlet* k jezeru LAGO PAHOÉ a zde odpolední plavba katamaránem po jezeru., jízdné katamará-
nem vzhledem k měnícím se cenám není zahrnuto ve startovném (cca 30.-USD zpáteční jízdenka)., 

nocleh ve stejném ubytování v Puerto Natales., 

15.den – úterý 26.listopadu 2019: snídaně., po snídani návrat do NÁRODNÍHO PARKU TORRES DEL 

PAINE a možnost pěšího výletu* k vodopádu SALDO GRANDE a k vyhlídce MIRADOR 

NORDENSKFJÖLD mezi jezery Nordenskfjöld a Pahoé (celkem pěšky 4-5 hodin, nenáročné). V podvečer 

návrat mikrobusem do Puerto Natales, nocleh., 

*pěší výlety mohou být změněny na základě momentál-

ního počasí a vzhledem k možnosti nástupů na túry (v 

jiném případě mohou být jejich trasy pozměněny)., 

16.den – středa 27.listopadu 2019: snídaně., dopoledne 

přejezd do chilského města Punta Arenas. Ještě před 

příjezdem zastávka v SENO OTWAY PINGÜINERA, 
což je kolonie tučňáků magellanských, kterých právě 

tady žije asi 6000 párů. Vstupné do rezervace je jen cca 

8.-USD. Po příjezdu do PUNTA ARENAS prohlídka 

města ležícího na okraji Magalhäesova průlivu. Prohléd-

neme si náměstí Plaza Muňoz Gamero ,známější pod názvem Plaza de Armas, či Námořní muzeum s replikou 

lodi zachraňující sira Ernesta Shackletona a jeho muže z Antarktidy. Ubytování a nocleh., 

17.den – čtvrtek 28.listopadu 2019: snídaně., celodenní přejezd přes MAGALHÄESŮV (MAGELLANŮV) 

PRŮLIV do Argentiny a do oblasti OHŇOVÉ ZEMĚ (Tierra del Fuego). V podvečer prohlídka nejjižnějšího 

města světa, města USHUAIA. Toto místo je nejblíž Antarktidě a ze zdejšího přístavu tam vyplouvají ledoborce. 

Prohlídku města začneme u mola zvaného Muelle Turistico, kde obelisk připomíná vyhlášení argentinské suve-

renity v této části světa. Můžete navštívit i původní věznici, dnes muzeum, které vystavuje pestrou sbírku expo-
nátů. Hlavní atrakcí je ovšem budova samotné věznice, kde se k holým celám pojí krvavé detaily ze života ne-

chvalně známých zločinců, kteří je obývali. Zdáli také uvidíme maják na Isle de los Estados, jenž inspiroval 

Julesa Verne při psaní knihy Maják na konci světa. Ubytování a nocleh v Ushuaia., 

 



 

18.den – pátek 29.listopadu 2019: snídaně. , celodenní výlet po OHŇOVÉ ZEMI (Tierra del Fuego). Pojede-

me nejprve přes průsmyk PASO GARIBALDI k jezeru LAGO ESCONDIDO a podél jižního břehu jezera 

LAGA FAGNANO. Toto působivé jezero je lemované hřebeny hor. Od východního konce pojedeme po staré, 

malebné, hrázové silnici na sever do TOLHUINU, nejpodivnějšího městečka v regionu. Po vyhlídkové silnici 
pak přejedeme k vyboulenému výběžku CABO SAN PABLO , kde se otevírají panoramatické výhledy, mimo 

jiné na vrak lodi Desdémona, která tu na počátku 80.let uvízla na měl-

čině uprostřed bouře. Večer návrat do Ushuaia a nocleh., 

19.den – sobota 30.listopadu 2019: snídaně., celodenní návštěva 

NÁRODNÍHO PARKU TIERRA DEL FUEGO. Navštívíme park 

"na konci světa", kde mj. končí i Panamerická dálnice. dlouhá neuvěři-

telných 17000 km a táhnoucí se odtud až na Aljašku. Podél jezera 

LAGO ROCA a LAGUNY VERDE dojedeme do LAPATAIE, 

odkud se vydáme na pěší výlet přes souostroví kormoránů s okružní 

cestou Paseo de la Isla k Laguně Verde, která vás kouzelných hrbatých 

ostrůvcích. Další okružní stezka se nazývá Sendy Laguna Negra, podí-
váme se na vyhlídku Paseo Mirador a projdeme se po chodníku rašeliništěm Paseo del Turbal (vše cca 6 km). 

Přejedeme a přejdeme také k bobří přehradě, kde kanadští bobři byli vysazeni ve 40.letech  i k často fotografo-

vané ceduli v Lapatai u zálivu BAHIA LAPATAIA, což je krásný poklidný záliv. Nocleh v Ushuaia., 

20.den – neděle 1.prosince 2019: snídaně, volný den v USHUAIA s 

možností prohlídky muzea původních indiánských kultur nebo výlet ke 

KANÁLU BEAGLE. Při fakultativní plavbě lodí (cena cca 20.-USD) 

po tomto kanálu, můžete zblízka pozorovat kolonie tučňáků magallan-

ských, albatrosy, rybáky, kormorány, lachtany hřivnaté (lvouny) a při 

troše štěstí i velryby... Poslední nocleh v Ushuaia., 

21.den – pondělí 2.prosince 2019: snídaně., po snídani přesun na 

letiště v Ushuaii a v 8.25 hodin odlet letadlem společnosti Aerolineas 

Argentinas do Buenos Aires., přílet do hlavního města Argentiny 
v 11.55 hodin (doba letu: 3:30 hodin)., další program je rozdělen na 

dvě skupiny: 

skupina se standardním programem: přesun do hotelu v BUENOS AIRES, volný program, možnost návštěvy 

některého z muzeí., nocleh., 

skupina se zkráceným programem: v Buenos Aires přestup do letadla společnosti KLM a v 16.30 hodin odlet 

z Buenos Aires do Amsterdamu., noční přelet., 

22.den – úterý 3.prosince 2019: skupina se standardním programem: po snídani časně ráno přesun do přístavu 

(6.30 h) a v 8.15 hodin odplutí lodi společnosti Colonia express do Uruguaye., v přístavu  Colonia přestup do 

autobusu a transfer z Colonie do hlavního města Uruguaye – MONTEVIDEA (příjezd ve 13.00 hodin). Archi-

tektura Montevidea je směsicí historických a moderních budov – tou nejvyšší v celé zemi je 158 metrů vysoká 

telekomunikační věž ANTEL. Nejstarší koloniální stavby najdete ve Starém městě, kde se nachází také několik 
muzeí a uměleckých galerií. Na Náměstí ústavy (Plaza de la Constitución) stojí nádherná Metropolitní katedrála 

(Catedral Metropolitana), jejíž počátky spadají až do poloviny 18. století. Stará radnice a bývalé vězení (El Ca-

bildo) dnes hostí zajímavé muzeum. Moderní Náměstí nezávislosti 

(Plaza Independencia) dříve bývalo citadelou a dodnes tady najdete 

starou městskou bránu Puerta de Alcalá. Nejvyšší stavbou Starého 

města je palác Salvo (Palacio Salvo), 95 metrů vysoký mrakodrap 

vystavěný v roce 1925. Z roku 1856 pochází nejstarší divadlo města, 

Teatro Solís. Ubytování v hotelu v Montevideu, nocleh., 

    skupina se zkráceným programem: v 9.45 hodin přílet do Amster-

damu (doba letu: 13:15 hodin) a volný program (možnost cesty 

vlakem z letiště do centra města, jízdné cca 13.-€)., v 19.45 hodin 

odlet z Amsterdamu letadlem ČSA do Prahy., pravidelný přílet na 
Letiště Václava Havla je v 21.20 hodin., 

23.den – středa 4.prosince 2019: snídaně., dokončení prohlídky MONTEVIDEA (na vrcholku 134 metrů vy-

soké hory Cerro de Montevideo se rozkládá pevnost Fortaleza del Cerro, vybudována mezi lety 1809-39, a podél 

pobřeží se táhne 27 kilometrů dlouhá promenáda Rambla, jedna z nejdelších na světě. Ideální pro nákupy je ulice 

Avenida 18 de Julio se spoustou obchodů, ale také nádhernými art deco budovami. Chcete-li ochutnat některé 

z místních specialit, vyrazte na Městskou tržnici (Mercado de Puerto), a ujít si nenechte ani ochutnávky vynika-

jících uruguayských vín v některém z nedalekých vinařství. Po poledni nástup do autobusu a ve 13.00 hodin 

odjezd autobusem z Montevidea do města Colonia a ze zdejšího přístavu plavba lodí společnosti Colonia express 

do Buenos Aires., po příjezdu cca v 17.30 hodin ubytování v hotelu a nocleh., 24.den – čtvrtek 5.prosince 

2019: snídaně., dopoledne volný program v BUENOS AIRES, po poledni transfer na letiště, odbavení a v 16.30 

hodin* odlet letadlem společnosti KLM do Amsterdamu., noční přelet., 

 



25.den – pátek 6.prosince 2019: snídaně., v 9.45 hodin přílet do Amsterdamu (doba letu: 13:15 hodin) a volný 

program (možnost cesty vlakem z letiště do centra města, jízdné cca 13.-€)., v 19.45 hodin odlet z Amsterdamu 

letadlem ČSA do Prahy., pravidelný přílet na Letiště Václava Havla je v 21.20 hodin. 

*Milan Radvan má zpáteční cestu z Buenos Aires do Amsterdamu jinak 
 

   cestovní formality, vízové podmínky 
Každý účastník akce musí mít platný cestovní pas s platností minimálně do 6.června 2020! 
Víza do Brazílie, Argentiny, Chile ani do Uruguaye nejsou v případě cest do 90-ti dnů třeba. 

DO 31.10.2019 VÁS PROSÍM, POKUD JSTE TAK JIŽ NEUČINILI, O ZASLÁNÍ DATA VAŠEHO 

NAROZENÍ, ČÍSLA CESTOVNÍHO PASU A O JEHO PLATNOST. 

 

     ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování v rámci akce je zajištěno 17x v hotelech střední kategorie (** nebo ***) nebo penzionech ve 2-

lůžkových pokojích  s příslušenstvím (sprcha, WC) a 6x v apartmánech (vždy apartmány se 2 ložnicemi, v každé 

ložnici 2 lůžka). Součástí vybavení jsou vždy také ručníky a povlečení. 

Stravování: strava formou snídaní po každém noclehu (celkem 23x). V případě časných ranních odjezdů (přelety 

nebo plavby lodí) bez záruky (záleží na ubytovacím zařízení a časech podávání snídaní). 

Minimálně každý druhý den bude možnost zakoupit potraviny v obchodě a v průběhu dne i možnost občerstvení 

v levnějších restauracích (doporučované levnější polední jídlo – žádejte menú ejecutivo) a bufetech po cestě 

(existují zde rychlá občerstvení mezinárodních řetězců, ale lepší než tyto jsou místní obdoby). 

Ceny potravin a stravy v bufetech jsou dražší než u nás, srovnatelné s cenami v celé západní Evropě. Ale: stra-
vování ve většině restaurací  je finančně mimořádně výhodné, neboť množství jídla je štědré a kvalita spolehlivá. 

Voda z vodovodní sítě je sice většinou pitná, ale např. v Chile má vysoký obsah minerálů, které mohou způsobit 

žaludeční nevolnosti. 

V restauracích se dává malé spropitné. Prosím, počítejte s tímto poplatkem již při výběru jídla. Spropitné pro 

obsluhu  je součástí etikety. Toto spropitné se neplatí v případě občerstvení bez obsluhy.  

V případě, že jste s poskytovanými službami spokojeni, je běžné dávat spropitné také nosičům zavazadel, taxiká-

řům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích stanic. 
  

      čas 
V Brazílii, Argentině i v Chile, stejně jako v Uruguai platí stejný čas. Ten je oproti České republice posunut o 4 

hodiny pozadu. Tzn., že je-li v těchto zemích 12.00 hodin v poledne, je v Česku již 16.00 hodin odpoledne. 
 

 

       jaké bude počasí? 
V navštíveném období bývají v Patagonii dny střídající slunečné počasí s deštivým. Převažuje to, které je pro nás 

příznivější, srážky jsou v tomto období z celého roku téměř nejnižší.   Průměrné DENNÍ teploty se pohybují 

okolo 12 st.C. V oblasti Buenos Aires, Iguazu a Montevidea pak jsou průměrné teploty kolem 24 st.C. s naprosto 

minimálními srážkami.  
 

    lékařská péče, pojištění, očkování 
Lékařská péče je snadno dostupná a vysoce kvalitní. Naléhavě doporučujeme uzavřít před cestou kvalitní 

cestovní pojištění. Doporučujeme Vám také vzít si s sebou dostatečné zásoby speciálních léků, pokud je užívá-

te, nebo lékařský předpis na ně.  

OČKOVÁNÍ NENÍ  POVINNÉ A ANI DOPORUČENÉ. 
 

    měna, doporučené kapesné  
  Oficiální měnou je v Brazílii brazilský real (BRL), v Argentině argentinské peso (ARS), v Chile chilské peso 

(CLP) a v Uruguayi uruguayjské peso (UYU).  

Momentální kurzy: 

1.-USD = cca 4.-BRL, resp. 52.-ARS, resp. 700.-

CLP, resp. 32.-UYU., 

1.-USD = cca 24.-Kč 

Bankovky a cestovní šeky všech jiných hlavních 

světových měn lze směnit v kterékoli komerční 
bance. Bankovní směnárny jsou i na letištích. Přijí-

mají se všechny mezinárodně uznávané kreditní 

karty.  

Banky jsou otevřeny pondělí-pátek 10.00-16.00 hodin  

KAPESNÉ: na vstupenky a jízdné ve městech doporučujeme cca 200.-USD + příp. „Dinner show“ (Večer 

s tangem a večeří v Buenos Aires)  50.-USD., na stravu  cca 300.- až 450.-USD (předpokládám 12,50 až 20.-

USD na den)  a  na suvenýry částku podle Vašeho uvážení.  



 

        nákupy, clo 
Ve větších městech jsou obchodní centra, která mají vysoký standard a kde lze koupit prakticky vše potřebné. 

Jejich součástí jsou i potravinové supermarkety. Otevírací doba supermarketů je minimálně pondělí-pátek 09.00-

20.00 hodin a v sobotu 09.00-16.00 hodin. Ostatní obchody bývají otevřeny pondělí až pátek 9.00-19.00 a a 

v sobotu 09.00-14.00 hodin. 

Neměli byste dovážet ani vyvážet masné a mléčné výrobky, ovoce, zeleninu, koření, ořechy, doutníky, 

biovýrobky. Při porušení a dovozu tohoto zboží hrozí vysoké pokuty! POZOR! Toto platí i při několike-

rém překročení hranic mezi Argentinou a Chile, stejně jako při překročení hranic s Uruguyí a Brazílií!  

 

        oblečení 
Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Důležité jsou pokrývka 

hlavy, dlouhé kalhoty a dlouhé rukávy pro návštěvu církevních pamětihodností a pevná obuv pro pěší výšlapy i 

procházky po městech. Nezapomeňte teplejší oděv pro případné chladnější večery. Pro případ deště vezměte 

s sebou již z domova pláštěnky nebo skládací deštníky. Nezapomeňte ani na ochranu kůže (krém na opalování) a 

na ochranu hlavy proti slunečnímu záření (kšiltovku). 
 

     bezpečnost 
V centrech velkých měst, choďte spíše ve skupinách, nezacházejte na opuštěna místa, nechoďte po setmění sami 

vylidněnými ulicemi, neupozorňujte na peníze, nenoste nápadně šperky, fotoaparáty apod.  

Obavy, které možná chováte, je nutno zasadit do správné perspektivy – pravděpodobnost, že se stanete obětí 

zločinu, je ve skutečnosti velmi malá. 

Policie je vstřícná a lze ji kontaktovat 24 hodin denně v Argentině na telefonním čísle 101, v Chile na telefonním 

čísle 133.  
 

         důležitá telefonní čísla 
Argentina – policie 101, hasiči 100, záchranná služba 107 

Chile – policie 133, pohotovost 131 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doprava do Jižní Ameriky, po Iguazu, Buenos Aires a Montevideu 
V rámci této akce budeme mít několik přeletů. Zde je jejich výčet: 

Praha – Amsterdam, Amsterdam – Rio de Janeiro, Rio de Janeiro – Iguazu, Iguazu – Buenos Aires, Buenos 

Aires – Ushuaia, Ushuaia – Buenos Aires, Buenos Aires – Amsterdam, Amsterdam – Praha 

Lodní trajekty: přes Magalhäesův průliv v Chile (2x), Buenos Aires-Colonia a Colonia-Buenos Aires    

Transfery mezi letišti a hotely, stejně jako doprava v Iguazu u vodopádů z brazilské strany na argentinskou, a 

také doprava ve velkých městech (Buenos Aires a Montevideo) bude uskutečněna hromadnými prostředky (jízd-

né celkem cca 30.-USD). 
 

     doprava po Patagonii, zavazadla do letadla 
    Přeprava bude uskutečněna  dvěma klimatizovanými mikrobusy pro 7 osob. Vzhledem k poměrně malému 

úložnému prostoru Vás žádáme o menší zavazadla. Pro naší cestu budeme mít 2 mikrobusy a 1 doprovodné 

auto na zavazadla. 

Do letadla bez příplatku je dovoleno pouze palubní zavazadlo o maximálních rozměrech 55x35x25 cm a menší 
druhé palubní zavazadlo (notebook, kabelka apod. o max. rozměrech 40x30x15 cm (max.váha za obě zavazadla 

12 kg). Na palubu nesmíte mít s sebou žádné ostré předměty a tekutiny a maximálním objemem 100 ml.  

Zavazadla k odbavení jsou za poplatek: zavazadlo do 15 kg – cca 3000.-Kč (bude upřesněno později). 

POZOR! Naprosto nevhodné jsou plastové kufry (skořepinové).. 
 

 

 



  

 

 

        elektřina  

Do sítě je dodáván proud o napětí 220/230 voltů, AC – střídavý proud 50Hz. Pro použití budete potřebovat vět-
šinou adaptér, který můžete zakoupit u nás před odletem nebo na letištích, příp. v obchodech po příletu do Bue-

nos Aires. 
 

         telekomunikace a pošta 
Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizovány a mají velmi dobrou úroveň. Telefonní spojení 

z Jižní Ameriky do České republiky: 00420 (nebo jen +420) + účastnické číslo. Pracovní doba na poštách je od 

09.00 do 18.00 hodin a od 09.00 do 12.00 hodin v sobotu. Pošta do České republiky jde přibližně 2 týdny. Do 
adresy se doporučuje uvádět „CZECH REPUBLIC“. Cena poštovních známek: Argentina – 11.-ARS, Chile – 

120.-CLP 
 

      zastupitelské úřady    
Velvyslanectví České republiky v Argentině: 1113 Buenos Aires, Junín 1461 (tel.: 00541148073107) 

Velvyslanectví České republiky v Chile: Santiago, Avenida El Golf 254 (tel.: +56222321066) 

Argentinské velvyslanectví v ČR: 110 00 Praha 1, Panská 6, telefon 224212448 

Velvyslanectví Chilské republiky v ČR: 160 00 Praha 6 – Bubeneč, U Vorlíků 4/623, tel.: 224315064 

 

        doplatek startovného 
Kdo nemá doplaceno startovné prosíme o platbu do 20.října 2019. Účet č. 084136-2028710214/0800,  současně 

pošlete zprávu o zaplacení e-mailem. Děkujeme. 
 

  

   Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší společné akce 

                       přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

                       Jaroslav Svoboda, telefon 702444925  

 

 

 
 

 


