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266 km Punta Arenas-Puerto Natales
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Punta Arenas Puerto Natales

I szakasz

Nem nyilvános · 0 megtekintés

Készítés dátuma: nov. 25 · Szerző: András · < 1 perccel ezelőtt frissítve

Honnan: Punta Arenas, Punta Arenas, Chile

Autós útvonalterv erre a helyre: -52.80079,-71.003879

Cél: -52.80079,-71.003879

Autós útvonalterv erre a helyre: Lila, Natales, Chile

Cél: Lila, Natales, Chile

Autós útvonalterv erre a helyre: Vaquería, Natales, Chile

https://maps.google.com/maps/user?uid=212709673456006788223&hl=hu
https://maps.google.com/maps?ct=reset
Viki
Öntapadó jegyzet
Punta Arenas-PorvenirDecember második felébenDátumPunta Arenas-PorvenirPorvenir-Punta ArenasJövő    15, szombat09:00 óra.14:00 óra.    16, vasárnap09:30 Hrs.17:00 Hrs.    18., kedd09:00 óra.14:00 óra.    Szerda 1915:00 óra.Hrs.    20, csütörtökHrs.08:00 Hrs.    20, csütörtök16:00 óra.19:00 óra.    21, péntek09:00 óra.14:00 óra.    Szombat 2209:00 óra.14:00 óra.    23, vasárnap09:30 Hrs.17:00 Hrs.    25., kedd09:00 óra.14:00 óra.    26., szerda09:00 óra.14:00 óra.    27., csütörtök15:30 Hrs.19:00 óra.    28, péntek09:00 óra.14:00 óra.    29, szombat09:00 óra.14:00 óra.    30., vasárnap09:30 Hrs.17:00 Hrs.    31, hétfő    LeírásÉrték $  	Gépkocsik, teherautók vagy hasonló	34.900   	Utasok	5500 További információ ezen vagy más vonatkozó árak szolgáltatásainkat, lépjen kapcsolatba velünk.R eservations   Transbordadora Austral Broom SA, megadja a lehetőséget, foglaláskor kontingens utasokat és járműveket előre. Ahhoz, hogy a foglalás kérjük kattintson ide , vagy contátenos irodáinkat:Juan Williams 06450 Telefon: (56) 61 728 100 2218 mellékletben hétfőtől péntekig 8:30 óra. A 12:15 óra. és 14:00 óra. A 18:15 óra. Punta ArenasSeñoret utca s / n, a parti Phone: 580 089 , hétfőtől péntekig 9:00 óra. és 12:00 óra. és 14:00 óra. és 18.30 óra. Porvenir
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Cél: Vaquería, Natales, Chile

Autós útvonalterv erre a helyre: Y-460

Cél: Y-460

Autós útvonalterv erre a helyre: Y-460

Cél: Y-460

Autós útvonalterv erre a helyre: Y-460

Cél: Y-460

Honnan: Ruta 9 N

Autós útvonalterv erre a helyre: Puerto Natales, Natales,
Chile

Cél: Puerto Natales, Natales, Chile

Viki Hajókázás Ushuaia-ban
Öntapadó jegyzet
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. 

Viki Hajók, kompok, repülők
Öntapadó jegyzet
I.	Járatok CsakHYPERLINK "http://www.victory-cruises.com/fly_antarctica.voyage.html" \l "one" HYPERLINK "http://www.victory-cruises.com/fly_antarctica.voyage.html" \l "one" FFD 2012 - 2013, Full Day King George Island1 napIdőpontok:November 20 - 2012 december 07, 18, 28 - 2012 január 03, 15, 29 - 2013 február 08, 19, 22 - 2013 Mar 02, 12, 22 - 2013Költségek:$ 4.950 USD / utas tartalmazza repülőtéri illetékMinimum és maximum 06 utas King Air síkban. Minimum 33 utast BAE 146 síkban, maximum 70 utast.HYPERLINK "http://www.victory-cruises.com/inquiry.php?cruisename=Full%20Day%20-%20King%20Air"    HYPERLINK "http://www.victory-cruises.com/fly_antarctica.voyage.html" \l "one" HYPERLINK "http://www.victory-cruises.com/fly_antarctica.voyage.html" \l "two" HYPERLINK "http://www.victory-cruises.com/fly_antarctica.voyage.html" \l "two" FON 2012 - 2013, Overnight With "King Air"2 napIdőpontok:November 24 - 2012 december 04, 11, 22 - 2012 január 08, 11, 22 - 2013 február 02, 13, 26 - 2013 márc 07, 19, 26 - 2013Költségek:$ 6.200 USD / utas tartalmazza repülőtéri illetékMinimum és maximum 06 utas King Air síkban.HYPERLINK "http://www.victory-cruises.com/inquiry.php?cruisename=Two%20Days%20-%20King%20Air"    HYPERLINK "http://www.victory-cruises.com/fly_antarctica.voyage.html" \l "two" 




