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Útvonal ide: Av Jorge Newbery
459 km – körülbelül 5 óra 28 perc
Hotel El Oin_ El Calafate
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Összesen: 67,2 km – körülbelül 45 perc

Összesen: 115 km – körülbelül 1 óra 17 perc

Összesen: 36,6 km – körülbelül 25 perc

Összesen: 82,5 km – körülbelül 55 perc

Összesen: 158 km – körülbelül 2 óra 6 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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RN 40

1. Haladjon tovább dél felé itt: RN 40, RP 37 irányába
Kb. 45 perc

menjen 67,2 km
összesen 67,2 km

RN 40 összesen 0,0 km

2. Haladjon tovább dél felé itt: RN 40, RP 25 irányába
Kb. 1 óra 17 perc

menjen 115 km
összesen 115 km

RN 40 összesen 0,0 km

3. Haladjon tovább délnyugat felé itt: RN 40, RP 29 irányába
Kb. 25 perc

menjen 36,6 km
összesen 36,6 km

RN 40 összesen 0,0 km

4. Haladjon tovább délnyugat felé itt: RN 40, RN 288 irányába
Kb. 55 perc

menjen 82,5 km
összesen 82,5 km

RN 40 összesen 0,0 km

5. Haladjon tovább délnyugat felé itt: RN 40, RN 288 irányába menjen 260 m
összesen 260 m

6. Hajtson tovább ezen: Ruta Provincial
Kb. 9 perc

menjen 13,8 km
összesen 14,0 km

7. Hajtson tovább ezen: RN 40
Kb. 1 óra 16 perc

menjen 114 km
összesen 128 km

8. Forduljon jobbra, a következő útra: RP 11
Kb. 38 perc

menjen 28,2 km
összesen 156 km

9. Enyhén jobbra, a következő útra: Av Jorge Newbery
Kb. 2 perc

menjen 1,3 km
összesen 158 km

Av Jorge Newbery

Viki
Öntapadó jegyzet
El Calafate kisvárosát a Los Glaciares Nemzeti Park mellett találjuk, amelyik nemcsak Argentína, de egész Dél-Amerika egyik legnépszerűbb kirándulóhelye. Így nem véletlen, hogy El Calafate a kiindulópontja a nemzeti parkba induló túrák többségének. A délelőttöt ebben a remek városkában töltjük, amelynek központjában hangulatos éttermek és üzletek várják látogatóikat. De érdemes elsétálnunk a Lago Argentino tó partjára is, ahol flamingókat és vadludakat láthatunk. A délelőtti pihentető városnézés után egy félnapos kirándulásra indulunk a Los Glaciares Nemzeti Park területén. Elutazunk az Abajo de Las Sombras öbölbe, ahol egy kis kikötőben hajóra szállunk. Közel egy órát hajózunk a Lago Rico tó víztükrén, amely közvetlenül a Perito Moreno gleccser 60 m magas, gigantikus jégfala előtt terül el. A Moreno gleccser méretei átláthatatlanok, csak a szélessége 4 km, a hossza legalább 250 km. Ennek ellenére ez a hatalmas jégfolyam csupán egy abból a 47 óriási gleccserből, amik a Patagóniai Kontinentális-jégmezőből indulnak el. A Moreno gleccser a világon egyedüliként dacol a globális felmelegedéssel és kiterjedése ma is növekszik, naponta mintegy 30 centiméterrel. A hajókirándulás során egészen közelről láthatjuk a gleccsert, de felkeresünk egy látogatóközpontot is, ahol kiépített sétautakról, közvetlen közelről is megcsodálhatjuk a Moreno gleccser hatalmas jégfalát. A délutáni órákban az erős napsugárázás hatására menetrendszerűen háztömbnyi, átlagosan 60 méter magas jégtömbök szakadnak le óriási robajjal a gleccser előtti tóba; a jelenség nem mindennapi látvánnyal bír.

Viki
Öntapadó jegyzet
A Perito Moreno miatt terveztem +1 napot.


