Gruppereise

Eskpedisjon til Patagonia og
Magellanstredet 18 Dager
I løpet av denne 18-dagers ekspedisjonen til Patagonia og Magellanstredet
besøker vi, sammen med en norsk reiseleder, noen av Sør-Amerikas mest
uberørte og vakre naturscener.
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Velkommen til Machete Tours Norge
Machete Tours Norge

arrangerer reiser til mange land i Sør-Amerika. Vi har rundreiser i Peru, Bolivia, på Machu Picchu og Galapagosøyene (Ecuador). Vi har også større rundreiser som dekker store deler av
Sør-Amerika. I tillegg arrangerer vi også gruppereiser til Peru, Machu Picchu og Galapagosøyene med skandinavisk reiseleder.
I tillegg til rundreiser og gruppereiser tilbyr vi også pakkereiser og skreddersydde turer for store og små grupper.
Alle turene vi tilbyr i Sør-Amerika er spennende og berikende reiser med mange innslag av kulturelle aktiviteter,
og naturopplevelser i form av fotturer og trekking. Alle reiser som Machete Tours arrangerer er basert på bærekraftige, rettferdige og økologiske verdier, noe alle kundene våre setter pris på.
Hos oss får du alle slags opplevelser, i ett eller flere land i Sør-Amerika. Hvis du har noen spesielle ønsker så tar
vi også hånd om det. Vi skreddersyr turen for deg – så du får turen du drømmer om. Visjonen vår er ambisiøs
og enkel: bli en av Nordens største reisearrangører ved å ha fullt fokus på deg som kunde, og på økologisk og
bærekraftig turisme.

Reiser du med oss, opplever du noe som vi ønsker at dine
barn og barnebarn også i fremtiden kan få oppleve!

Ekspedisjon til Patagonia
og Magellanstredet
Reisen begynner i den travle storbyen Buenos Aires, også kalt Sør-Amerikas Paris. Vi fortsetter deretter sørover til verdens sørligste by Ushuaia, som ligger i Ildlandet (Tierra del Fuego), hvor vi også skal besøke nasjonalparken. Derfra drar vi videre på et minneverdig 4-dagers cruise gjennom Magellanstredet til byen Punta
Arenas i Chile. Her blir vi én natt, før vi drar videre til en av de utvilsomt mest spektakulære nasjonalparkene
i verden, Torres del Paine. Landskapet er mystisk og uendelig vakker med isbreer, snøkledde fjell, klare blå
innsjøer og et fantastisk dyreliv. Vi får rikelig med tid til å vandre rundt i Torres del Paine.
Vi drar tilbake til Argentina for å besøke imponerende isbreer, som blant annet Perito Moreno, verdens største
isbre i nasjonalparken Los Glaciares. Herfra fortsetter turen videre til verdens største foss Iguazú, 4000 km
lenger nord, hvor Argentina og Brasil møter Paraguay.
Når du reiser i Argentina befinner du deg i et land fult av kontraster, med sin varierte og imponerende natur.
Fra de kjølige Andesfjellene i vest strekker landet seg til den fruktbare «pampas», og ut i Atlanterhavskysten.
Argentina stekker seg fra varme og subtropiske skoger i nord, til de kalde og store områdene i sør, hele veien
ned til Ildlandet og Kapp Horn, hvor neste stopp er Antarktis.

Patagonias landskap og natur vil utfordre og trollbinde deg i løpet av reisen!
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Dag 1: Skandinavia til Buenos Aires

Når vi ankommer flyplassen i Buenos Aires møter vi reiselederen vår og blir deretter kjørt videre til hotellet vårt.
Her bor vi i to netter.

Dag 2: Buenos Aires

I dag skal vi på en bytur i Buenos Aires. Turen begynner
med et besøk på den legendariske Plaza de Mayo (Maiplassen), hvor vi også finner regjeringspalasset Casa Rosada (Det rosa huset). Vi ser også rådhuset (1754) og
katedralen med et minimuseum for pave Frans I, som i
mange år var erkebiskop i Buenos Aires. Vi går også forbi
9 Julio, en av verdens bredeste gater, med det argentinske landemerket El Obelisco. Deretter går turen videre
til det fargerike La Boca-området med en stil og historie
fra den store innvandrerbølgen til Argentina på slutten av
1800-tallet. Vi besøker også byens eldste bydel San Telmo, og det nylig renoverte havnedistriktet Puerto Madero.
På den samme turen passerer vi også bydelen Palermo,
den botaniske hagen, dyrehagen og hesteveddeløpsbanen, før vi kommer til sluttpunktet for turen Recoleta.
Dette er en av byens mest eksklusive nabolag og på
den tilstøtende kirkegården ligger den legendariske Eva
Perón (Evita) begravet. Vi drar så tilbake til hotellet. På
kvelden drar vi og ser på et tangoshow hvor vi får middag
og drikke servert. (F, M)

Dag 3: Buenos Aires til Ushuaia

Vi kjører til flyplassen for å fly til Ushuaia. Og når vi ankommer Ushuaia blir vi kjørt til hotellet vårt. (F)

Dag 4: Ushuaia

Vi kjører vest for byen til Ildlandets vakre nasjonalpark. Naturen i dette området er svært variert med utsikt over Andesfjellene og Beaglekanalen som forbinder Atlanterhavet
og Stillehavet. I den frodige patagoniske skogen vokser en
rekke trær som Lengas, Guindos, Ñires og Notros. I tillegg
finner vi blomster som orkideer, fioler, tusenfryd, strandnellik og fuegisk edelweiss! Vi kjører forbi torvmyrer og beverdemninger mot Lapataia-bukten og den grønne lagunen.
Her kan du se spor etter de første bosetterne i området.
Disse kalles «concheros» og har stor arkeologisk verdi, og
man får et interessant innblikk i bosetternes hverdag. På
vei tilbake til Ushuaia stopper vi ved Roca-innsjøen hvor vi
kan beundre hvordan vannet skifter farge etter været. Vi
drar så tilbake til hotellet, hvor vi overnatter. (F)
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Dag 5: Ushuaia - Australis-cruise

I dag drar vi fra Ushuaia med cruiset M/V Via Australis. Når
vi kommer om bord tar vi en velkomstdrink med kapteinen
og mannskapet. De neste fire dagene skal vi seile i oppdagelsesreisenes kjølevann gjennom Beaglekanalen og Magellanstredet. (F, L, M)

Dag 6: Australis-cruise (Kapp Horn)

I dag seiler vi gjennom Murray-kanalen og Nassau-kanalen
for å komme til Kapp Horn nasjonalpark. Hvis været tillater
det, går vi i land for å utforske dette området. Kapp Horn
ble oppdaget i 1616 av den nederlandske Hoorn-ekspedisjonen. Kapp Horn var i århundrer en nødvendig og betydelig
milepæl for skipstrafikken mellom Atlanterhavet og Stillehavet, og ble regnet som verdens ende. Erklært UNESCO
biosfærereservat i 2005.
I løpet av ettermiddagen går vi i land for å utforske den
historiske Wulaia-bukten. Dette var en gang en av regionens største bosetninger for lokale Yamana-indianere.
Det var disse som ga Ildlandet navnet sitt, fordi de brakte
ilden med seg overalt, selv i kanoene sine. Charles Darwin
besøkte stedet i 1833 under sin reise med skipet HMS Beagle. Området er kjent for sin vakre vindblåste vegetasjon
og geografi.
Vi seiler gjennom vakre landskap som nesten vokser horisontalt på grunn av vinden. (F, L, M)

Dag 7: Australis-cruise
(Agostini Fjord og Aguila Glacier)

Etter mørkets frembrudd seiler vi igjen inn i Beaglekanalen. Vi navigere i sikksakkrute gjennom Cockburn-kanalen, Magdalena-kanalen og Keats Fjord for å nå den naturskjønne Agostini Fjord.
Agostini Fjord er oppkalt etter en italiensk salesianerprest
som arbeidet blant regionens urfolk i første halvdel av det
20. århundre, og her kan du se isbreer som strekker seg
ned fjellsidene, helt ned i vannet. Utflukten vår denne morgenen går til Águila («Eagle») Glacier, som svever over en
fredelig isete lagune omkranset av urskog. Vi vandrende
rundt kanten av lagunen til et sted nær bunnen av den frosne fasaden. Man kan ofte se kondorer fly høyt over lagunen og det er alltid rikelig med fugleliv her. Dette stedet er
en perfekt mulighet til å oppleve skjønnheten i Patagonias
sub-Antarktis regnskog og se hvordan naturkreftene har
formet den spektakulære naturen. (F, L, M)
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Dag 8: Australis-cruise - Punta Arenas

Hvis været tillater det, tar vi et tidlig stopp på Magdalena-øya i midten av Magellanstredet. Øya pleide å være et viktig punkt
i navigasjonssystemer, men i dag er de eneste innbyggerne en stor koloni av Magellan-pingviner. Vi tar en titt på de på vei til
fyret. I september til april erstattes denne turen av et besøk til Marta-øyen hvor vi kan se sjøløver. Utpå formiddagen legger
vi til land i Punta Arenas og sier farvel til cruisebåten. Vi ta bussen til Torres del Paine nasjonalpark, hvor vi skal tilbringe de
neste to nettene. (F)

Dag 9: Torres del Paine

I dag bruker vi hele dagen i Torres del Paine nasjonalpark. Den ble etablert i 1959, og har vært erklært UNESCO biosfærereservat siden 1978. Skjønnheten her er nesten utenkelig, med brusende elver og turkise smeltevanns- og bresjøer. Man kan
velge mellom utallige kortere eller lengre gåturer gjennom sletter, fjell, tempererte regnskoger eller mellom klippebergene.
Alt dette er omgitt av fjellene Cuernos del Paine – Paine Horn. I løpet av dagen besøker vi også Grey Lake-området, fossen
Salto Grande og innsjøene Nordenskjöld og Pehoe. Her har vi muligheten til å se rever, kondorer og lamaer, og med litt flaks
kan vi også se fjelløver. (F, L, M)

6 side

www.machetetours.no

Dag 10: Torres del Paine til El Calafate

I dag kjører vi tilbake til Argentina, til byen El Calafate
og sjekker inn på hotellet vårt.
På ettermiddagen drar vi til Los Glaciares nasjonalpark
og den berømte Perito Moreno-breen. I løpet av turen
får vi se Argentinosjøen og Bahía Redonda (den runde
bukten) med sine mange spennende fuglearter. Naturen vi opplever her er typisk for Patagonia og vi vil se
mange arter av de spesifikke «broom sedges» – som er
et hardt horn-lignende gress, og calafates’ – en buskete
plante med gule blomster og Violeta-frukter.
Det er et landskap som er preget av siste istid, hvor de
smeltende isbreene trakk seg tilbake og formet morenelandskap overalt. Vi skal gå helt til Perito Moreno-isbreen som strekker seg over et område på 195 km2, og
er 30 km langt og 5 km bredt. Vi stopper opp 50 meter
fra breen – som knaker og braker, fordi den som en
av de eneste isbreene i verden, beveger seg fremover,
og ikke tilbake. Den kavler regelmessig. På grunn av
sin fantastiske skjønnhet ble den oppført på UNESCOs
verdensarvliste. En gåtur gjennom stiene på den vestlige veggen gir en mulighet for å virkelig beundre dette
imponerende naturvidunderet. (F, L)

Dag 11: El Calafate - Balkon

Dagen begynner kl. 09:00 med en tur til en av El Calafates mest unike severdigheter – Balkon. Balkon er et
transportmidlene i form av en stolheis som har 55 seter,
og opereres av sikkerhetskvalifisert personell. Fra stolheisen kan vi nyte en 360-graders panoramautsikt over
El Calafates beste attraksjoner, og man får også utrolig
utsikt over Andesfjellene og isbreer. Hvis været tillater
det kan vi se Monte Fitzroy og Cerro Torre i El Chalten.
Vi vil også få muligheten til å se flyvende kondorer. Etter
turen blir vi fraktet tilbake til hotellet. (F)
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Dag 12: El Calafate

Dagen kan du legge opp slik du selv ønsker. Hvis man
ønsker, kan man ta en utflukt til Upsala- eller Onelli-isbreen. (F)

Dag 13: El Calafate til Buenos Aires

I dag flyr vi fra El Calafate til Buenos Aires. Når vi kommer frem blir vi kjørt til hotellet vårt. (F)

Dag 14: Buenos Aires til Iguazu

Vi kjører til flyplassen og flyr til verdens største
foss, Iguazú, i det nord-østlige Argentina på grensen til
Brasil og Paraguay. Vi blir kjørt til hotellet vårt når vi lander på flyplassen.
På ettermiddagen går turen til den brasilianske siden av
fossen. Vi skal også gå over Juan D. Peron- og Tancredo Neves-broen mellom Argentina og Brasil, og fortsetter
turen i nasjonalparken på den brasilianske siden. Gåturen er en panoramatur med utsikt over 275 fossefall som
primært ligger på den argentinske siden. Vi ser blant annet fossene Two Sisters, San Martin og de tre musketerer, som vi skal se på nært hold i morgen. Vi ender opp
på et utkikkspunkt hvor vi kan høre, men ikke se den store fossen, som vi skal se i morgen, på den argentinske
siden. Etter lunsj (man betaler selv i nasjonalparken) drar
vi tilbake til hotellet i Argentina. (F)
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Dag 15: Iguazu

I dag utforsker vi den argentinske siden av
Iguazúfallene, som er den eldste nasjonalparken
i Sør-Amerika. Vi tar en kort tur i et åpent, lite tog
i nasjonalparken og tar så turen ut mot de 275
fossefallene i 70 meters høyde. På veien ser vi
orkideer, begonier, fugler og sommerfugler. Vi ser
kanskje også de spesielle nesebjørnene som er
i familie med vaskebjørner fra den nordlige halvkule. Etterpå tar vi toget videre til endestasjonen
og går litt over en kilometer til fossen Djevelens
hals for å få en ubeskrivelig opplevelse! Etterpå
tar vi toget tilbake og blir transportert tilbake til
hotellet. (F, L)

Dag 16: Iguazu til Buenos Aires

Vi flyr tilbake til Buenos Aires. Vi blir kjørt til hotellet vårt når vi lander på flyplassen. Resten av
dagen kan brukes til egne aktiviteter. (F)

Dag 17: Buenos Aires - hjemreise

Like etter middag kjører vi til flyplassen for å ta fly
tilbake til Norge. (F)

Dag 18: Ankomst til Norge

Takk for en hyggelig 18 dagers Patagonia og
Magellanstredet-ekspedisjon!

Avreisedatoer 2020:

Prisinformasjon

• 14. okt. til 31 okt.

• Pris per person i dobbeltrom inkl. flyreiser fra: 79 400 kr.
• Enkeltromstillegg: 12 800 kr. (ikke på cruise)

Min. 12 personer
Maks. 24 personer

• Prisen inkluderer internasjonalt fly tur og retur fra Oslo, Bergen, Stavanger eller Göteborg til Buenos Aires i
Argentina med KLM eller Air France.
• Ekstra netter på hotell i Buenos Aires er lett å bestille, eller hvis du ønsker å forlenge reisen med en ekstra tur.
Kontakt oss og så tar vi en snakk om hva dere ønsker.
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Inkluderet
Personale
• Skandinavisktalande reiseleder.
• Lokale baserade Engelsktalende guide på hvert destinasjon.
• Lokale profesjonelle buss- og båtførere.
Overnattning: Alle hotellene vi bruker er minst 4-stjerners, eller tilsvarende. Hvis noen av hotellene ikke er tilgjengelige på avreisetidspunktet finner vi et annet hotell med samme standard.
4-stjernes hoteller (komfortklasse)
4 netter i Buenos Aires på Hotel Broadway Suites 4*		
2 netter i Ushuaia på Hotel Cilene del Faro 4*			
3 nætter på Australis Cruise, Australis Cruise 			
2 netter i Torres del Paine på Hotel Rio Serrano 4* 		
3 netter i El Calafate på Hotel Kosten Aike 4*			
2 netter i Iguazu på Hotel La Aldea de la Selva 4*		

www.broadway-suites.com.ar
www.cilenedelfaro.com
www.australis.com
www.hotelrioserrano.cl
www.kostenaike.com.ar
www.laaldeadelaselva.com

Aktiviteter og Ture
• Bytur i Buenos Aires
• Tangoshow med middag i Buenos Aires
• Tur til Ildlandet nasjonalpark
• 3 netters cruise med «Australis Cruise» fra Ushuaia til Punta Arenas i Chile (B-lugar)
• Heldagstur til Torres del Paine nasjonalpark
• Privat tur til Perito Moreno-isbreen
• Halvdagstur til den brasilianske siden av Iguazúfallene
• Halvdagstur til den argentinske siden av Iguazúfallene
Fly & Transport
• Internasjonal flyvning, tur/retur til Buenos Aires fra Oslo, København, Billund eller Aalborg
• Innenlandsflyvninger: Buenos Aires til Ushuaia, El Calafate til Buenos Aires, Buenos Aires til Iguazu og Iguazu til Buenos Aires
• Privat transport mellom flyplassen og hotellet med engelsktalende guide
• Transport til Australis Cruise sine kontorer
• Privat transport fra Punta Arenas til Torres del Paine med engelsktalende guide
• Privat transport fra Torres del Paine i Chile til El Calafate i Argentina med engelsktalende guide
Måltider: Dersom du har spesielle behov eller foretrekker vegetarmat, ber vi deg oppgi dette når du bestiller turen.
• 16 x overnattinger inkl. frokost
• 6 lunsjer
• 5 middager
På Australis-cruiset er det helpensjon og fri bar.
Reisegaranti: Reisegaranti gitt gjennom reisegarantifondet, er inkludert.

Pakkeliste
På denne turen vil du besøke både et kaldt og vindfullt klima og et subtropisk område. Vi anbefaler at du kler på deg flere lag
med tøy, hvor det plagget du har på innerst er laget av bomull. Det neste laget bør bestå av en varm jakke eller fleecejakke, og
det tredje og siste laget bør være en vind- og vanntett jakke. På denne måten kan du enkelt bytte og justere hva du har på deg
med tanke på temperaturendringer. Bukser bør være vindtette og i et materiale som tørker raskt.
• Gode sko å gå i
• Sko du kan slappe av i om kvelden
• Vind- og vanntett jakke (Gore-Tex er et godt alternativ)
• Vannflaske. Vannrensetabletter
• Kamera (vanntett etui er en god idé)
• Ekstra batterier til kameraet
• Ekstra penger til egne utgifter – dollar er lett å veksle, og det finnes minibanker i de store byene
• En kopi av pass, reisedokumenter forsikringspapirer
• Myggmiddel (DEET er et godt alternativ)
• Solkrem • Solbriller • Solhatt
• Lommelykt med ekstra batterier
• Badetøy
• Kikkert for å se på dyrelivet
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Ikke Inkludert
•
•
•
•
•
•
•

Reiseforsikring – anbefales at den dekker alle aktiviteter og medisinske nødsituasjoner. Dette bør prioriteres!
Måltider som ikke er nevnt i programmet.
Tipspenger. Det er vanlig å gi tips i Argentina, men det er opp til deg om du ønsker det.
Tjenester som ikke er nevnt i programmet.
Tidlig innsjekking eller sen utsjekking på hotellene.
Personlige utgifter.
Alkoholholdige drikkevarer og drikk til måltidene.

Informasjon om landet
Vær, temperatur, høyde og geografi
Argentina blir ofte beskrevet som et land av kontraster, med en variert natur og geografi. I vest finner man de høye Andesfjellene med topper som når hele 5959 meter over havet (Mount Aconcagua). Denne fjellkjeden går fra nord til sør på grensen til
Chile. Landet har også fuktige sletter som Pampas, kystlinje mot Atlanterhavet, åser, skoger, regnskoger, ørkenlandskap og
tørre områder. Det er også brelandskaper i det sørlige Argentina. Det er også et bredt utvalg av flora og fauna, samt mange
nasjonalparker og reservater som står på UNESCOs verdensarvliste.
Forskjellige årstider å besøke landet:
Lavsesong (juni-august): Dette er en bra tid å besøke det nordlige Argentina. På dette tidspunktet er mange strandresorter
stengt og fjelloverganger er blokkert av snø. Juli er en vintermåned og det kan bli veldig travelt på populære destinasjoner.
Mellomsesong (fra september til november og mars til mai): I denne perioden passer temperaturen best til å besøke Buenos
Aires. Selv Lake District er vakker på denne tiden av året, med mye grønt. I Mendoza-regionen høstes druer, og det arrangeres
en vinfestival.
Høysesong (november til februar, og juli): På denne tiden, desember til mars, er det best å besøke Patagonia, men det er også
da det er dyreste. Strendene er fullpakket med folk fra desember til januar, og det er best å ta turen til skianlegg i løpet av juni
til august.
Kultur / språk
Argentina er et flerkulturelt land med mennesker fra mange forskjellige bakgrunner. Innfødte og mestiser har fått selskap av
mange innvandrere de siste fem århundrene. Argentina ble regnet som det landet i verden som har mottatt det nest høyeste
antallet innvandrere, hele 6,6 millioner. Bare innvandring til USA var større med sine 27 millioner.
Argentinere er vennlige og morsomme mennesker som elsker mat, kortspillet Truco og friluftsliv.
Folk har to lidenskaper. Fotball og Tango!
Spansk er det universelle språket i Argentina, mens andre urfolksspråk er mindre vanlig, for eksempel: Quechua og Guarani.
Mat
I Argentina er pizzaen guddommelig. Innbyggerne i Buenos Aires spiser ofte pizza. En annen lidenskap er landets vin og det
finnes mange vinprodusenter og vingårder. Du kan besøke en vingård for å lære om dette. Det argentinske kjøkkenet er kjent
for kjøtt, og spesielt biff. Nasjonalretten i landet heter: Asado. Denne består av kjøtt tilberedt på en grill (parrilla) eller over åpen
ild. Og blir servert med frisk salat og rødvin.
Helse / sikkerhet.
Ikke drikk vann fra springen, men kjøp flaskevann. Spør legen din om de nyeste rådene om lokale helserisikoer.
Landene er stort sett trygge land, men var alltid klar over risikoen for ran. Spør din lokale guide for mer informasjon.
Vi anbefaler at man unngår områder i utkanten av Buenos Aires og Cordoba, Rosario og Mendoza. Et stort antall falske penger,
Pesos er i omløp i landet. Disse både føles og ser rare ut ved nærmere ettersyn. Besøkende bør holde opp mistenkelige pengesedler mot lyset for å se etter vannmerker.
Tips
I Argentina og Sør-Amerika er tips vanlig praksis i turistnæringen. Det er en måte å vise at man er fornøyd med servicen på.
Det er vanlig at alle passasjerer betale tips til bussjåfører, lokale guider, kokker, osv. Det bør understrekes at selv om tips er
vanlig praksis, er det selvsagt frivillig betale.
For mer informasjon om Argentina, besøk: www.argentina.travel
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“We believe that love and understanding for nature comes through living amidst it”

Machete Tours kontaktinfo / nødnummer.
Norge kontoret: tlf. (+47) 469 13 553 - 469 51 502
Cuzco kontoret: tlf. (+51) 84 224829
Lima kontoret: tlf. (+511) 310 5209 - 964150238
24 timers nødnummer:
Peru: +51 964150238 (Lima),
Sweden: +46 (0) 760461860
reise@machetetours.no			
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