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Útvonal ide: RN 237
188 km – körülbelül 3 óra 57 perc

Betöltés...

©2013 Google - Térképadatok ©2013 Inav/Geosistemas SRL -

https://maps.google.com/maps?ct=reset


2013.01.11. Kiindulás: San Martín de los Andes, Neuquén Province, Argentína Cél: RN 237 - Google Térkép

2/2https://maps.google.com/maps?f=d&source=s_d&saddr=San+Martín+de+los+Andes,+Neuquén+Pro…

Összesen: 108 km – körülbelül 2 óra 56 perc

Összesen: 37,6 km – körülbelül 27 perc

Összesen: 23,9 km – körülbelül 17 perc

Összesen: 18,4 km – körülbelül 17 perc

Ezek az útvonalak csak tervezési célokat szolgálnak. Előfordulhat, hogy építkezések, közlekedési vagy időjárási körülmények, illetve egyéb okok

miatt a valóság nem egyezik meg a térkép eredményeivel. Az útvonal tervezésekor legyen tekintettel ezekre az eshetőségekre is. Az út során

vegye f igyelembe az összes jelzőtáblát és tájékoztatót.
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San Martín de los Andes, Neuquén Province, Argentína

1. Haladjon tovább dél felé itt: Tte. Cnel. Pérez, Perito Moreno irányába menjen 200 m
összesen 200 m

2. Forduljon jobbra, a következő útra: Gral. Roca
Kb. 1 perc

menjen 700 m
összesen 900 m

3. Forduljon balra, a következő útra: Federico Gesiuff
Kb. 2 perc

menjen 240 m
összesen 1,2 km

4. Hajtson tovább ezen: Av Costanera
Kb. 1 perc

menjen 350 m
összesen 1,5 km

5. Hajtson tovább ezen: RN 234
Kb. 2 óra 44 perc

menjen 96,3 km
összesen 97,8 km

6. Hajtson tovább ezen: RN 231
Kb. 7 perc

menjen 10,5 km
összesen 108 km

7. Enyhén jobbra menjen 150 m
összesen 108 km

Villa La Angostura, Neuquén Province, Argentína összesen 0,0 km

8. Haladjon észak felé RN 231 irányába menjen 150 m
összesen 150 m

9. Forduljon a(z) 1. útra jobbra a(z) RN 231 útra
Kb. 27 perc

menjen 37,5 km
összesen 37,6 km

RN 231 összesen 0,0 km

10. Haladjon tovább dél felé itt: RN 231, RN 40 irányába
Kb. 17 perc

menjen 23,9 km
összesen 23,9 km

RN 231 összesen 0,0 km

11. Haladjon tovább kelet felé itt: RN 231, RN 40 irányába menjen 500 m
összesen 500 m

12. Forduljon jobbra, a következő útra: RN 40
Kb. 11 perc

menjen 13,0 km
összesen 13,6 km

13. Hajtson tovább ezen: RN 237
Kb. 6 perc

menjen 4,9 km
összesen 18,4 km

RN 237

Viki
Öntapadó jegyzet
Itt kezdődik a Hét-tó elnevezésű autóút, amely San Martin és Villa La Angostura városokat köti össze. Az ország egyik leglátványosabb panorámaútja ez, amelynek hossza nem több 110 kilométernél, mi mégis egy egész napot szánunk a végigjárására. Ennek oka a számtalan látnivaló – kilátópontok, vízesések, homokos tópartok –, amik mellett gyakran megállunk utazásunk során; sőt arra is van lehetőség, hogy megmártózzunk a tavak egyikében. Lenyűgöző természetvédelmi területek és nemzeti parkok kanyargós útjain haladunk keresztül expedíciós járművünkkel, miközben kristálytiszta vízű gleccsertavakban, cipruserőkben és távoli, hóval borított hegycsúcsokban gyönyörködhetünk. Késő délután érkezünk Villa La Angostura üdülővárosába, amely a legnagyobb gleccsertó, a Nahuel Huapi északi partján helyezkedik el. Az éjszakát egy hostelben tötjük.

Viki
Öntapadó jegyzet
Barichole az ország csokoládé-fővárosa is egyben; egymást érik a cukrászdák, a pultokon halmokban állnak a különféle tradicionális édességek, helyben készült fagylaltok és sütemények.

Viki
Öntapadó jegyzet
Itt meg kell találnunk a a közeli Campanario-hegy lábánál lévő felvonót amivel néhány perc alatt elérjük azt a kilátópontot, ahonnan a National Geographic összesített toplistája szerint a földkerekség tíz legszebb panorámájának egyike látható. Az elénk táruló látvány valóban páratlan, előttünk tavak, szigetek és félszigetek sorakoznak, a háttérben pedig Észak-Patagónia csipkés, hóval borított hegyei tornyosulnak


