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Útvonal ide: RN 40
243 km – körülbelül 2 óra 43 perc
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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.

Térképadatok ©2012 Google, Inav/Geosistemas SRL, Mapcity

RN 40

1. Haladjon tovább észak felé itt: RN 40, RP 7 irányába
Kb. 1 óra 12 perc

menjen 108 km
összesen 108 km

2. Forduljon balra ezen maradva: RN 40
Kb. 42 perc

menjen 62,1 km
összesen 170 km

3. Forduljon jobbra ezen maradva: RN 40
Kb. 49 perc

menjen 73,1 km
összesen 243 km

RN 40

Viki
Öntapadó jegyzet
Itt van igazi határ átkelőhely Paso Rio Don Guillermo.La Leona a tó partján fekszik és egy 1910 óta működő fogadó és pub van. Németek alapították Az úton jel mutatja bejelenti, hogy egy  történelmi helyszínen elött áll: "La Leona Pihenőhely és Countryside Hotel, történelmi és kulturális örökség, a Santa Cruz tartományban" La Leona Pihenőhely és Countryside Hotel fekszik 110 km-re El Calafate-tőll a National Route 40 mellett  a La Leona folyó partján pár méterre a Viedma tótól. A több mint 110 éves, ezért már egy tanú, és a főszereplő a legendás Patagonia történelmében.  Történelmi és kulturális öröksége  Santa Cruznak amelyet felújították az elmúlt években. Ma ez  ideális hely, arra hogy egy ebéd, vacsora, egy csésze kávét és egy darab tortát együnk,  pihenni és élvezni a tájat. Szállás is van.La LeonaRuta 40 y Paso La Leona (9405) El Calafate - Santa Cruz - Argentina Telefonszám: +54 2902 (011) 5032-3416  
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