
Itinerář cesty:

Časně ráno odjedeme lodí do Uruguaye, ve které žije necelé 3,5 miliónu obyvatel, ale více 
než 12 milionů kusů dobytka. Nejdříve  si prohlédneme ikonickou metropoli Montevideo a pak 
navštívíme dobytkářskou farmu. Večer návrat do Buenos Aires, nocleh v Buenos Aires.

27.1.2020 Odpoledne odlet z Prahy do Buenos Aires (noční let s jedním přestupem 
v Evropě).

Časně ráno přílet do Buenos Aires, po příletu transfer do hotelu a krátká relaxace 
na pokoji. Po obědě bude následovat prohlídka Buenos Aires. Uvidíte Obelisk, čtvrť 
Recoleta, hrob Evity, prezidentský palác a další zajímavosti města. Večeře bude 
v typickém argentinském steakhousu. Nocleh v Buenos Aires.

Přílet do Prahy.

Ráno navštívíme největší trh s dobytkem v Argentině – Liniers Cattle Market, kde se obchodují 
tisíce kusů dobytka denně. Pak pokračování cesty do argentinské pampy -  farmářské oblasti 
Melinque, kde povečeříme typické grilované maso - asado, nocleh v Melinque.

Celodenní zemědělský program, návštěva farem v jednom ze zemědělsky nejdůležitějších regionů 
Argentiny. Navštívíme farmy převážně s produkcí sóji a kukuřice. Nocleh na stejném místě. 

Transfer na letiště do Buenos Aires a odlet do regionu Patagonie. Přistaneme v jiném světě – ve 
městě Calafate, lemovaném vysokými horami, překrásnými jezery a ledovci. Po příletu transfer do 
hotelu a relaxace v krásné krajině.

Transfer na letiště a odlet do Buenos Aires, po příletu transfer do hotelu 
a večer navštívíme typickou tango show s večeří  ve vyhlášeném podniku 
Tango Porteňo.

Cena na osobu:  
79 980,- Kč

Datum odletu: 
27.1.2020

kód zájezdu: PT 270120

Argentina - Uruguay
cesta pro zemědělce 2020

Doplňující informace 
a odpovědi na případné dotazy 
rádi poskytneme na tel: 605 256 658 
nebo  .e-mailu: info@profitrips.cz  
Pokud bude cesta fakturována na firmu, 
napište prosím do poznámky jméno firmy a IČO.
Přihlášku můžete vyplnit na webu: 
www.profitrips.cz/argentina

28.1.2020

29.1.2020

30.1.202030.1.2020

31.1.2020

1.2.2020

Odjezd do národního parku Los Glaciares, kde si prohlédneme jeden z nejkrásnějších ledovců Perito 
Moreňo, který společně s dalšími 12 ledovci vytváří jednu z největších ledovcových dálnic na světě. 
Budeme pozorovat jak se z více než 60 metrů vysoké ledovcové stěny odlamují kusy ledu. 
Nocleh na stejném místě.

2.2.2020

Dnes vyrazíme z  Calafate po silnici č. 15 k návštěvě typické zemědělské usedlosti – estancie. 
Dnes navštívíme NibepoAike ranch.  Po cestě můžeme spatřit kondory, lišky nebo divoké zajíce. 
Po příjezdu nám hostitelé nabídnou čaj, kávu nebo typické maté a pokocháme se krásným 
výhledem na Andy. Pak bude následovat prohlídka farmy, procházka krajinou a jako fakultativní 
možnost i projížďka na koni patagonskou stepí. Odpoledne ukázka stříhání ovcí (nebo jiné 
aktivitě na farmě). Na závěr návštěvy ochutnáme tradičně připravené skopové a vyslechneme
si historky o osidlování této překrásné krajiny. V podvečer návrat do hotelu v Calafate.

3.2.2020

4.2.2020

Pokračování v prohlídce Buenos Aires, odpoledne transfer na 
letiště a odlet do Prahy.5.2.2020

6.2.2020

Tento zájezd s odborným zemědělským programem Vás seznámí s fungováním zemědělské a živočišné výroby 
v Argentině a Uruguai. V obou zemích navštívíme farmy. V Argentině se seznámíte s fungováním estancie i v odlehlé 
Patagonii. V Buenos Aires navštívíte největší tržiště skotu v Argentině. Navíc poznáte největší atrakce tohoto města, 
včetně vyhlášené tango show. Na vlastní oči spatříte jeden z nejkrásnějších ledovců na světě Perito Moreňo a další 

zajímavosti argentinské Patagonie. V neposlední řadě ochutnáte speciality argentinské kuchyně, zejména grilované maso.



Doplňující informace a odpovědi 
na případné dotazy rádi poskytneme na tel: 605 256 658 
nebo  .e-mailu: info@profitrips.cz  
Pokud bude cesta fakturována na firmu, 
napište prosím do poznámky jméno firmy a IČO.
Přihlášku můžete vyplnit na webu: www.profitrips.cz/argentina

Cena na osobu: 79 980 Kč
Minimální účast: 16 klientů
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 16 400 Kč
Příplatek za pojištění storna zájezdu při stornu ze zdravotních důvodů u cestující osoby - ERV: 2 000 Kč
Příplatek za rozšířené pojištění storna zájezdu při stornu – ERV +: 3 999 Kč

Minimální počet 
účastníků je 16,

počet míst je omezen.

Argentina - Uruguay
cesta pro zemědělce 2020

Cena zahrnuje: 
-  leteckou přepravu v turistické třídě po trase 
  Praha - Buenos Aires - Calafate - Buenos Aires - Praha.
-  ubytování na 8 nocí ve dvoulůžkových pokojích, odpovídajících *** kategorii 
-  všechny vstupy na atrakce, NP a odborný program, vyjmenovaný v programu zájezdu
-  dopravu po trase privátním autobusem s místním řidičem
-  služby místního průvodce po dobu pobytu v Argentině
-  služby průvodce CK Profi Trips po celou dobu zájezdu
-  stravu, 8 snídaní, 4 obědy a 3 večeře. V ceně snídaní je káva nebo čaj, v ceně obědů i večeří  
  nejsou drinky, klienti na místě doplácejí jakékoliv další nápoje
-  pojištění léčebných výloh od ERV, produkt „Sbaleno za poznáním bez spoluúčasti“
-  zákonné pojištění insolvence CK
Cena nezahrnuje: 
-  vše co není vyjmenováno v odstavci „Cena zahrnuje“
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