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Kryssning från Buenos Aires till Valparaiso i Chile
– en fantastisk kryssning via Falklandsöarna och runt Kap Horn
20 februari - 11 mars 2017
Känn dig som en riktig globetrotter och pricka av Kap Horn
på din ”att göra lista”. Vi flyger till Buenos Aires i Argentina
där vi stannar tre dagar på 5-stjärnigt hotell med tango,
utflykter och gemensamma måltider och upplevelser. Sedan börjar vårt kryssningsäventyr som tar oss söderut; först
till Montevideo, till världens sydligaste stad Ushuaia och
sedan till Falklandsöarna och runt Kap Horn.
Sista veckan kryssar
vi norrut utmed Chiles
västra kust och ser alla
fjordar, glaciärer och
höga berg innan vi når
vår slutdestination Valparaiso. Resan avslutas i
pulserande Santiago de
Chile med ett par intressanta dagar innan vi
flyger åter till Skandinavien. Under resan ser vi fantastiska
naturscenerier och ett rikt djurliv.
Vi kryssar med Norwegian Cruise Line och deras stilfulla fartyg Norwegian Sun. Norwegian Cruise Line är ett
innovativt rederi med snart 50 års historia. Man var först
med att ändra mönstret med fasta middagstider och ett fåtal
restauranger till det man nu kalla ”Freestyle Cruising” som
ger gästerna väsentligt fler val på barer och kaféer ombord,
inkluderat i priset. Många gäster uppskattar att man inte

är låst till fasta middagstider utan kan äta när man vill.
På Norwegian Sun finns många restauranger som ingår i
resans pris och ytterligare 6-7 specialrestauranger som man
kan välja på, mot ett tillägg.
Ombord bor vi mycket bekvämt i vald hyttkategori; insides- utsides- eller balkonghytt. Samtliga med mycket god
service. Stilen ombord är ledig och klädseln ”smart casual”
gäller såväl dag- som
kvällstid förutom två aftnar då det är s k ”formal
nights”. Vi klär då upp
oss lite extra innan vi
sätter oss till bords för en
festmiddag. Det mesta
du behöver ombord är
inräknat i priset, även
alla drycker och dricks.
Själva kryssningen varar i totalt 16 dagar. Efter kryssningen
avslutar vi med två nätter i Santiago de Chile, där vi besöker vingårdar och kopplar av innan hemresan.
I vårt paketpris har vi inkluderat det mesta, flyg, transfers, hotell, middagar och utflykter iland. Under kryssningen ingår två gemensamma utflykter, förbetald dricks,
all inclusive dryckespaket, all mat och underhållning.
Det här blir ett äventyr som slår det mesta!

PROGRAM:
20/2 - avresa: Flyg på eftermiddag/
kväll från Stockholm, Göteborg och
Köpenhamn (eller annan ort trafikerad
av Air France) via Paris till Buenos
Aires i Argentina.
21/2: Ankomst Buenos Aires på
morgonen. Rundtur i Buenos Aires och
transfer till vårt 5-stjärniga Recoleta
Grand Hotel, centralt beläget i närheten av stadens historiska del. Vila ut
efter flygresan eller gör egna upptäckter
i staden. På kvällen samlas vi för en
gemensam välkomstmiddag i Puerto
Madero området.
22/2 Buenos Aires: Frukost och därefter följer en heldagstur på landsbygden till distriktet Campana och gården
Estancia Santa Susana, i närheten av
staden Los Cardales. Vi får en typisk
lunch serverad med ”criollas” och en
föreställning med folkmusik och dans.
Vi kommer även att besöka herrgården
i spansk ”casco”-stil och ett museum
över kolonialtiden.

På eftermiddagen går vi ombord på
Norwegian Sun, tar en gemensam
drink och äter tillsammans vår första
middag ombord.
23/2: Bekanta er med fartyget och alla
faciliteter ombord under en gemensam
rundvandring Det blir även tid att gå i
land och utforska mer av Buenos Aires.
Avsegling kl 18.00.
24/2 – Montevideo: Vi vaknar upp
när vi angör Montevideo, Uruguays
huvudstad, vackert belägen vid stora
floden River Plata omgiven av stora
slätter. Mitt i den charmiga staden finns
vackra stadsdelar med vita stränder.
Staden vimlar av uteserveringar, konst
gallerier, butiker och muséer. Det är
promenadvänligt och med en vänlig
atmosfär. Ciudad Vieja, heter den äldre
stadsdelen med koloniala byggnader
och små mysiga gränder. Vi lämnar
Montevideo kl 20.00.

25/2 – Till havs: Vi kryssar längs
med kusten som bjuder oss på undersköna vyer av vackra berg, det blå
havet och en oändlig horisont. En dag
utan hålltider eller måsten, passa på att
besöka gym och Spa, lyssna på fördrag,
koppla av och njut av en lunch på däck.
26/2: Ankomst Puerto Madryn i
Argentina kl 08.00. Walesiska bosättare
immigrerade till Argentina i jakt på
billig mark. Med Viscount Madryn

i spetsen grundades den lilla staden
Puerto Madryn år 1865. I dag kan
man fortfarande se deras arv i staden.
Tonvikt för dagen är naturen och
djurlivet då detta är porten till en av
Sydamerikas största häckningsplatser
för fåglar och däggdjur – Tombo National Reserve. Temperaturen varierar
kraftigt i Patagonien. Klädsel i lager
på lager, mössa och handskar samt
kraftiga promenadskor eller kängor är
att rekommendera.
Kl 18.00 sätter vi kursen söderut.
27/2 – Till havs: Vi kryssar längs
med kusten som bjuder oss på undersköna vyer av Andernas berg och det
stora havet. Luften kan inte bli mycket
klarare och renare än så här.
28/2 – Falklandsöarna: Kl 08.00
ankommer vi Port Stanley med sina
drygt 2500 invånare. Tidigt byggdes en
hamn, som ursprungligen specialiserade sig på skeppsreparation. Det var
innan Panamakanalen byggdes. Vegetationen är lågväxt beroende på det svala
och blåsiga klimatet. Kl 18.00 lämnar vi
Falklandsöarna och kryssar vidare.
1/3 – Kap Horn: På morgonen rundar
vi Sydamerikas sydligaste udde, Kap
Horn, där Stilla Havet möter Atlanten.
Väderförhållandena här kan vara utmanande och många är de modiga sjömän
från tidigare sekel som kämpat för att
ta sig runt Kap Horn.
2/3 – Ushuaia: Kl 08.00 når vi
Ushuaia, världens sydligast belägna
stad. Staden har berg på tre sidor och
vetter mot den iskalla Beaglekanalen,
där Charles Darwin 1832 träffade de
nu utdöda Yahgan-indianerna. I denna
karga och vindpinade del av världen
imponeras vi av landskapet och djurlivet som består av sälar, sjölejon och
sjöfåglar. Terra del Fuego – Eldslandet,
är nationalpark och består av mäktiga
berg, bottenlösa träsk och kristallklara
sjöar. Passa på att följa med på en dagstur. Kanske med världens sydligaste
järnväg eller besök Eldslandet och
världens ände. Kl 16.00 lägger vi ut
med kurs mot chilenska farvatten.
3/3 – Punta Arenas: Ankomst kl
08.00 till Punta Arenas, undangömd
i en trång dal mellan Anderna och
Magellans sund. Punta Arenas är ett
stort marint center och försörjningsbas för arktiska expeditioner. Detta
är även en av få platser i världen där
man under den chilenska vintern kan
åka skidor med utsikt över havet. Men
det är ingenting vi ska ägna oss åt. I
stället kan vi besöka Plaza de Armas,
Maggiorino Museum och utsiktspunkt
Cerro la Cruz med panoramautsikt
över omgivningarna och Eldslandet.
Avresa kl. 20.00.
4 - 5/3 – Chiles fjordar: Södra Patagonien var helt täckt av is och glaciärer
för bara 10 000 år sedan. Idag består

denna region av imponerande kanaler
och öar som utgör fjordarna längs med
södra Chiles Stillahavskust. Detta mäktiga område sträcker sig långt söderut
till Eldslandet och Magellans sund. Vi
låter naturens skiftningar och fulländan
trollbinda oss. Från det glittrande havet
ser vi snötäckta bergstoppar, majestätiska skogar och spektakulära blånande
glaciärer som Amalia Glacier. Den
oförstörda naturen bjuder även på ett
rikt djurliv, inklusive sjölejon, delfiner
och en mängd sjöfåglar som vi ser
svävar högt över oss i all sin prakt.
6/3– Puerto Chacabuco: Vi ankommer denna fina naturhamn i den chilenska provinsen Aisen kl 07.00. Staden
är liten med endast ca 1500 invånare.
Vi är nu i en mycket glest befolkade del
av Chile, här bor endast två invånare
per kvadratkilometer I februari-mars är

lunch i vingårdens berömda restau
rang, La Casona de Dona Paula. På
återresan stannar vi till vid Andernas
Museum. Egen tid och kväll i Santiago
11/3 – hemresa: Utcheckning från
vårt hotell följt av en stadsrundtur med
gemensam sista lunch i Sydamerika på
Como agua para Chocolate Restaurant.
Vårt flyg avgår sen eftermiddag och
ankommer Paris nästa förmiddag.
12/3 – Ankomst Skandinavien:
Efter byte av plan i Paris ankommer vi
respektive flygplats på eftermiddagen.
Vi reserverar oss för ändringar av ovanstående program.
PRISINFORMATION:
Pris 55 900 SEK per person i insideshytt, 59 900 SEK i utsideshytt, 66 900
SEK i balkonghytt. Priser vid del i
dubbelhytt. Minisvit och enkelhytt på
begäran. Boka före 30/6 och och få 10%
rabatt per person samt 4 middagar i
valfria specialrestauranger ombord,
utan extraavgift.

I priset ingår:
• Flyg med Air France i ekonomiklass
från Arlanda, Göteborg och Köpenhamn (eller annan AF flygplats) via
det som varmast med en genomsnittsParis till Buenos Aires //frånSantiago
temperatur på ca 10 grader. Avsegling
de Chile.
14.00
• Alla transfers med buss flygplats/ho7/3 – Puerto Montt: Ankomst kl
tell/fartyg
08.00 till Puerto Montt som ligger i
• Två nätter på 5* hotell i Buenos Aires,
hjärtat av ”Lake District” i norra Patainkl frukost
gonien. En avlägsen plats där vägarna
• Två nätter på 4* hotell i Santiago de
söderut slutar. Naturscenerierna är maChile inkl frukost
giska med spektakulära bergsformatio- • Middag i Buenos Aires med tango
ner, spegelblanka sjöar och vidsträckt
show i Buenos Aires
vildmark. Vi lägger ut kl 17.00.
• Stadstur i Buenos Aires med lunch
8/3– Till havs: Skönt med dagar utan • Lunch på våg till i Santiago
måsten, bara att koppla av och njuta av • Dagstur i Santiago till vingård med
lunch
• Dagstur i Santiago de Chile med
engelsktalande guide. Lunch inkl.
• Stadstur i Santiago med lunch, hemresedagen
• 15 nätter / 16 dagars kryssning
Buenos Aires -Santiago de Chile med
4* Norwegian Sun, del i dubbelhytt,
inkl. alla måltider, dryckespaket ”allinclusive” (bordsvatten, läsk, öl på fat
havsbrisen, läsa en god bok och njuta
eller flaska, vin i glas, drinkar upp till
av all service ombord.
15 USD), aktiviteter och underhåll9/3 – Valparaiso (Santiago de
ning ombord. Service avgift 18% på
Chile): Vi ankommer till Valparaiso kl
drycker tillkommer
8.00. Staden nämns i Evert Taubes visa • Två gemensamma utflykter under
”Vals i Valparaiso”. Idag är Valparaíso
kryssningen
en av Chiles viktigaste hamnstäder med • All dricks, skatter o avgifter ombord
800 000 invånare. Efter frukost åker vi • Svensktalande färdledning (vid minst
buss till Santiago de Chile, landets hu16 gäster)
vudstad, 2 timmars färd genom vackert
landskap. På vägen gör vi ett trevligt
Poseidon Travel AB är medlem i SRF
stopp med lunch och vinprovning på
– Svenska Resebyråföreningen och
vinegendomen Matetic i Rosariodalen. har ställt lagstadgad resegaranti enligt
På eftermiddagen når vi Santiago de
Lagen om Paketresor.
Chile och checkar vi in på 4-stjärniga
För mer info, besök:
Hotel BW Marina Las Condes.
www.poseidontravel.se
10/3 – Santiago: Efter frukost åker
vi ut på landsbygden och besöker den
berömda vingården Santa Rita, som
skapades av Don Domingo Fernadez,
en känd politiker och visionär. Han
importerade franska vinstockar och
startade verksamheten år 1880. Efter
guidad tur och vinprovning äter vi

Välkommen att kontakta oss för bokning eller ytterligare information:
Poseidon Travel AB, Kajpromenaden 22, Helsingborg • Tel 042-37 40 00 • info@poseidontravel.se • www.poseidontravel.se

