
ARGENTYNA



DZIEŃ 1.
Przelot samolotem rejsowym na trasie Warszawa - Buenos Aires. 
Powitanie na lotnisku i przejazd do hotelu 5*, zakwaterowanie 
w pokojach i nocleg. 

DZIEŃ 2.
Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie Buenos Aires. 
W  programie m.in. Plaza de Mayo, Casa Rosada - Pałac 
Prezydencki, dzielnica handlowa wraz z najszerszą ulicą świata  - 
9 de Julio Avenues oraz pozostałe miejsca, tj. Avenida Corrientes 
- znana z rozrywki , licznych teatrów i nocnego życia ; Avenida 
Mayo - gdzie rozpoznajemy wpływy hiszpańskie ; Florida 
Street - miejsce, znane z pokazów tanga. W trakcie zwiedzania 
lunch. Buenos Aires zwane jest Paryżem Ameryki Łacińskiej. 
Po południu proponujemy wizytę w  La Recoleta - miejscu, 
w którym znajduje się większość  zabytków i muzeum. Osobom 
zainteresowanym proponujemy przejście do miejsca, gdzie 
pochowana została Evita Peron. Powrót do hotelu, zapraszamy 
na kolację do restauracji w mieście.

DZIEŃ 3.
Po śniadaniu zapraszamy na wycieczkę do północnej części 
miasta, gdzie proponujemy spacer po pięknych ogrodach 
połączony z możliwością podziwiania architektury położonych 
tam budynków. Jest takie miejsce na terenie tych ogrodów, 
z  którego roztacza się niesamowita panorama na Rio de la 
Plata - najszerszą rzekę świata. Następnie proponujemy River 
Plate World Stadium i Uniwersytet Buenos Aires oraz przejazd 
do Tigre city - kolebki wioślarstwa. W  trakcie zwiedzania 
lunch w  lokalnej restauracji.  Po lunchu zapraszamy na rejs 
catamaranem w Delcie Parana. Powrót do hotelu  i odpoczynek. 
Kolacja w restauracji poza obiektem. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 4.
Po śniadaniu zapraszamy na wycieczkę do typowej argentyńskiej 
hacjendy. W  Pampie poznamy dzień z  życia „gauchos”. Jest to 
dom legendarnego gaucho, większość romantycznych historii 
ma miejsce właśnie tu. W trakcie pobytu typowy lunch - „asado”, 
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a  następnie folk show połączony z  tradycyjnymi tańcami 
i śpiewem. Powrót do hotelu i odpoczynek. Kolacja w restauracji 
poza obiektem. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 5.
Po śniadaniu proponujemy wypoczynek na terenie obiektu. 
Lunch w hotelu. Na kolację zapraszamy do restauracji z Tango 
Show. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 6.
Po śniadaniu  zapraszamy do Palermo - największe miasto 
w  sąsiedztwie Buenos Aires, znane z  przepięknych domów 
i dużej ilości zieleni. Palermo podzielone jest na dzielnice : Soho - 
znane z możliwości dokonania zakupów ; Hollywood - stacje TV, 
niezależni producenci filmowi, stacje radiowe itp. ; Barrio Paque 
( pełne przepychu rezydencje wyższych klas ), Chico ; Palermo 
Lakes i Las Canitas - parki zieleni oraz duże jezioro El Planetario 
oraz Japoński Ogród.  W trakcie zwiedzania lunch. Po południu 
powrót do hotelu i  odpoczynek. Na kolację zapraszamy do 
restauracji w centrum miasta. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 7.
Po śniadaniu czas wolny. O  godz. 12:00 wykwaterowanie 
z  hotelu i  przejazd do lokalnej restauracji na lunch. Następnie 
przejazd na lotnisko. Przelot samolotem rejsowym do Polski.

DZIEŃ 8.
Przylot do Warszawy.
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