
Argentina Xpress

Program po dnevih

A. Argentina xpress, opisni program

Trasa poti: Slapovi Iguacu - Buenos Aires - Calafate - El Chalten - Cerro Torre - Fitzroy - ledenik
Perito Moreno -  Ognjena zemlja (Tierra del Fuego)

Za začetek si ogledamo najbolj veličastne slapove na svetu, Iguacu. Slapove se ogleda z
argentinske in brazilske strani, ter se pod njih z motornim čolnom tudi zapelje (fakultativa), ali pa
jih preleti s helikopterjem (fakultativa).

Do glavnega mesta Argentine letimo. V Buenos Airesu preživimo dva zanimiva dneva in si
ogledamo: San Telmo (tango in bolšjak - slednji samo na nedeljo), Boca (stari romantični
pristaniški del), Recoleta (pokopališče znanih). Vsakič gremo tudi ven - nočni Buenos Aires je
top. Tako za jest kot za žurat ali odplesat kak tango, salso, valcer...

Let v Calafate, na jug Argentine (Patagonija). Takoj naprej v El Chalten, ki je izhodišče za dva
dnevna treka pod za mnoge najlepša vrhova na svetu, Cerro Torre in FitzRoy. 

V Calafateju ogled naravnega čudesa, enega redkih napredujočih ledenikov, Perita Morena.
Možnost hoje po ledeniku (mini treking, fakultativa).

Iz Calafateja se lahko vrneš domov, ali pa letiš v Ushuaio, na Ognjeno zemljo. Tu si ogledamo
kolonijo pingvinov, gremo na sprehod v nacionalni park Tierra del Fuego (Ognjena zemlja) in
smo na koncu sveta ;-)

Nočitve: Spi se v  hotelih/hostlih brez lokalne kategorizacije (v kolikor bi radi imeli privat sobe,
stane ena noč poprečno 15 EUR na osebo več in je to potrebno povedati ob prijavi; skupaj
računajte 120 EUR dražje potovanje v sobah za dva. 

Prevozi: Kjer piše po programu letimo, drugače pa z javnimi prevoznimi sredstvi (avtobusi), brez
lokalne kategorizacije.

Program priporočamo tistim, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta in imajo radi
sprehode v hribe.

 

B. Argentina xpress, program po dnevih
 

11 dni (14 dni z Ognjeno zemljo)

1. let proti Foz de Iguacuju
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2. prihod na brazilsko stran slapov Iguacu, ki si jih popoldne že pogledamo, nočitev na
brazilski strani

3. ogled slapov z argentinske strani, nočitev na argentinski strani v kraju Puerto Iguacu
4. let v Buenos Aires in popoldanski sprehod po okrožju, kjer je doma tango, po San

Telmu, ter ogled centra mesta (Plaza de Mayo, obelisk), nočitev
5. Buenos Aires: Boca, Recoletta, tango show (doplačilo), nočitev
6. let na jug v Calafate in popoldnaski bus v El Chalten (3 ure), ki je izhod za naša dva mini

trekinga do baznih taborov patagonskih gora, nočitev v El Chaltenu
7. trek do baznega tabora in jezera pod Cero Torrejem (6 ur hoje tja in nazaj, relativno

raven teren, ni daljših ali strmejših vzponov), nočitev v El Chaltenu
8. trek do tabora pod FitzRoyem (6 ur hoje, lahek treking, a vseeno malo bolj zahtevni

sprehod kot do pod Cero Torre, saj se malenkost više vzpnemo), popoldanski bus do
Calafateja, nočitev v Calafateju

9. izlet na ledenik Perito Moreno, kjer je toplo priporočljiva opcija mini treking oz. hoja po
ledeniku (mini treking je fakultativa), kjer imate tudi na voljo eno uro časa na razglednih
balkonih pred Peritom Morenom, povratek v Calafate in nočitev

10. dopoldanski let preko Buenos Airesa proti domu
11. smo doma

Podaljšek z Ognjeno zemljo pa izgleda takole:
10. let na Ognjeno zemljo, v Ushuaio, sprehod po mestu na koncu sveta, nočitev Ushuaia
11. izlet v nacionalni park Tierra del Fuego (Ognjena zemlja), nočitev Ushuaia
12. izlet do kolonije pingvinov, nočitev Ushusaia
13. let proti domu
14. smo doma

 

Lista stvari

Lista stvari, ki jih je priporočljivo vzeti s seboj na potovanje v Argentino,
xpress

Na letalu je prostora za največ 20 kilogramov prtljage na osebo. Na notranjih letih včasih še
manj (15 kg; za vse kar je več, so potrebna doplačila). Zato skrbna priprava le najnujnejšega ni
odveč. V pomoč vam podajamo listo potrebnih stvari, ki naj se znajdejo v vašem nahrbtniku.

Vreme v Patagoniji je pregovorno nepredvidljivo, čeprav v letnih časih, ko mi hodimo, najbolj
stabilno. Tam lahko pričakujemo noči okoli 5 nad ničlo, čez dan pa nekje okoli 10-25 stopinj. In
pa vse štiri letne čase, lahko tudi v enem dnevu.

Zlato pravilo: Spokamo za 3 dni, vmes v civilizaciji peremo, potem pa to nosimo en teden!

V nahrbtniku naj se znajdejo (nekaj od tega daj tudi nase):

https://www.shappa.si/potovanja/shappa-xpress/potovanje-xpress-argentina.html stran 2/3



Argentina Xpress

potni list (veljaven vsaj še 6 mesecev od datuma izstopa iz zadnje države)
keš v USD, ker bolje menjajo kot EURe; prav pride tudi bančna kartica Cirrus/Maestro ali
Visa Electron, za dvig z bančnih avtomatov (izhod v sili, za plačila v trgovini)
pohodne palice, kdor je navajen hoditi z njimi
mala svetilka za na glavo
treking čevlji (uhodite jih preden se odpravimo, da ne bo problemov z žulji!) in čevlji za
preobutev (lahko tudi Teve), japanke za pod tuš (če ne morete brez tega)
pohodniške hlače (lahko tudi gore tex), gore tex jakna (naj bo res dobra, ne nek
ponaredek, ki vleče vlago nase, ker če bo scalo, ne bo fajn stalno biti moker; puhovka ni
najbolj smiselna, ker ne pride prav, če ščije), topel termo velur (flis), toplo dolgo termo
perilo, dolge spodnje gate ali debele žabe (punce, najlonke so baje tople, pa skoraj nic
jih ni skupaj)
1 x puli ali lahek pulover (lahko tudi bombažni)
2 x bombažna majica z dolgimi rokavi (lahko tudi kako švic perilo)
švic perilo s kratkimi rokavi (1x), 7x navadne majčke s kratkimi rokavi
kapa, šal, rokavice
nogavice
spodnje perilo (11×), kopalke (morda pademo s slapov ;-) in kratke hlače
sončna očala (po možnosti gorska)
brisača (tiste ta lahke popotniške so zakon – dobiš jih v trgovinah kot so Anapurna, K2,
Iglu, Kibuba,...) in vlažilni robčki (pridejo prav namesto tuša včasih)
toaleta: milo, zobna ščetka, pasta, krema za sončenje, krema za ustnice,...
medicinski paket (razdeliti na dve osebi): spitaderm sprej ali podobno za razkuževanje
rok, antibiotiki ciprobay ali podbno, aspirin, tablete proti diareji (linex), proti zaprtju,
vitaminski tableti, obliži, povoj, gaza, bivacin, tablete proti slabosti,…
knjiga, karte, i-pod...
še kaj, na kar smo morda pozabil in brez katerega ne moreš živeti

Pusti doma predsodke, slabo voljo, uhane, zlate ogrlice, tečne partnerje, dragocene ure, lepe
čeveljce (v Buenos Airesu so zelo poceni!), hlače zlikane na rob in ostale nepomembne reči. Ne
pozabi pa na kup dobre volje in jeklene živce!
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