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Útvonal ide: 18 de Septiembre
210 km – körülbelül 2 óra 31 perc

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


2013.01.11. Kiindulás: Sta Fe Cél: 18 de Septiembre - Google Térkép

2/2https://maps.google.hu/maps?f=d&source=s_d&saddr=Sta+Fe&daddr=18+de+Septiembre&geocode…

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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Sta Fe

1. Haladjon tovább nyugat felé itt: Sta Fe/RN 3, Av San Martín irányába
Haladjon tovább itt: RN 3
Menjen keresztül 1 körforgalmon
Kb. 2 perc

menjen 1,2 km
összesen 1,2 km

2. Forduljon balra ezen maradva: RN 3
Kb. 2 óra 28 perc

menjen 208 km
összesen 210 km

3. Forduljon balra, a következő útra: 18 de Septiembre
Kb. 1 perc

menjen 79 m
összesen 210 km

18 de Septiembre

Viki
Öntapadó jegyzet
A Plusz napra program:Délelőtt egy látványos hajókirándulásra indulunk a keskeny Beagle-csatorna vizén, amely kettéválasztja egymástól Tűzföld Chiléhez és Argentínához tartozó részét. A tengerszoros déli oldalán a vad Navarino-hegységet láthatjuk, amely lényegében a legdélebbi jégmentes magashegység, mivel ettől délebbre már csak az Antarktisz található. A hajókirándulás során elsősorban az itt élő állatvilágot figyelhetjük meg. A partokon ugyanis rengeteg pingvin és fóka él, továbbá számos más madárfaj is fészkel. Délután a Tűzföld Nemzeti Park területén teszünk egy könnyű, ám annál látványosabb gyalogtúrát. Expedíciós járművünkkel az Esmeralda-öbölig utazunk, ahonnan gyalogszerrel folytatjuk utunkat a Beagle-csatorna partján. A szoros itt már teljesen összeszűkül, a víz felszínét apró szigetek tarkítják. Alacsony növésű fák, buja növényzet és ritka virágok borítják a tájat. Táv: 5 km, szint: fel 50 m, le 50 m. (*) A délután folyamán felkeressük a „Világvége kisvasút” múzeumát, majd visszautazunk Ushuaia kisvárosába. 


