
 

 

ПРОГРАМА НА ПЪТУВАНЕТО 
 
 
16 февруари 2022: София – Буенос Айрес (полети) 
 
Полети София за Буенос Айрес през европейско летище (Амстердам) с кацане в Южна 
Америка на следващия ден.  
 
17 февруари: Буенос Айрес 

 
Сутринта пристигаме в Аржентина. Започваме с обиколка на Буенос Айрес. 
 
Ще видим най-интересните места на града – красивите паркове и градини на 
кварталите Реколета и Палермо, театъра Колон (считан за една от 5-те оперни зали с 
най-добра акустика в света), главния площад Пласа де Майо (Plaza de Mayo), градската 
катедрала, главния булевард „9-ти юли“ (9 de julio), площада и сградата на Конгреса, 
както и много други сгради с архитектурна и историческа стойност. Обиколката ще 
продължи с квартала Сан Телмо – един от най-старите в града и резиденция на 
местната аристокрация до края на XIX век. След това ще посетим квартала на 
италианските имигранти Ла Бока и най-колоритната уличка в града – Каминито! За 
финал ще отидем до крайречния район Пуерто Мадеро, най-модерната част на Буенос. 
Нощувка в Hotel Pulitzer (или подобен).  
 
18 февруари: Буенос Айрес – Омбу̀ де Ареко (Фиеста Гауча) – Буенос Айрес (250 км) 
 
Ще посетим една от типичните estancias (можем да преведем думата като „ферма“ 
или „хасиенда“), разположена в пампите, западно от Буенос Айрес.                                   
 
Ще добием пред става за начина на живот на местните гаучоси и как те отглеждат коне 
и най-вече говеда – един от стълбовете на аржентинската икономика...  
 
Ще можем да пояздим, да видим танците на местните, както и да опитаме parrilla, 
традиционната местна скара – символ на страната!  
 
Връщаме се в Буенос Айрес, нощувка в Hotel Pulitzer (или подобен). 
 
19 февруари: Буенос Айрес (свободен ден с опция за Уругвай) 
 
Свободен ден, с възможност за посещение с ферибот на един от двата съседни града 
в Уругвай – столицата Монтевидео или по-малкия, но по-приятен Колония де 
Сакраменто (което е и най-старото селище в страната).  
 
Те се намират от другата страна на Río de la Plata – общото устие на реките Паранá и 
Уругвай и е един от най-големите естуари в света, с максимална ширина над 200 км! 
Нощувка в Буенос, Hotel Pulitzer (или подобен). 



 

 
 
Ще организираме и проведем в Буенос Айрес по желание на участниците в 
групата срещи с редица организации – асоциации, агенции и  браншови камари: 
 
 
      1.   Асоциацията на Българите в Аржентина  

Associationn of Bulgarians in Argentina - Los Bulgaros Association 
www.losbulgaros.com.ar 
 

      2.   Германо – Аржентинската Индустриално - Търговска Каамара 
German-Argentinian Chamber of Industry and Commerce                                                                   
Camara de Industria y Comercio Argentino – Alemana 
www.ahkargentina.com.ar 

 

     3.   Аржентински институт на петролните и газовите компании 
Argentine Oil and Gas Institute – Instituto Argentino del Petroleo y del Gas - IAPG 
www.iapg.org.ar 
 

4.  Национална ядрена комисия                                                                                                          
National Atomic Commision - Comision Nacional de Energia Atomica – CNEA                  
www.argentina.gob.ar/cnea 

 

5.  Аржентинска Асоциация на Инженерните консултантски компании                                   
Argentine Association of Engineering Consulting Firms - 
CADECI                                                Camara  Argentina De Consul Toras De Ingeneria                                                           
www.cadeci.org.ar 

 

      6.   Аржентинска федерация на каучуковата и гумената индустрия 
Argentina Rubber & Tire Association - Federacion Argentina del Neumatico 
www.faneumatico.org.ar 

 

7. Аржентинска асоциация на автомобилната индустрия 
Association of Car Manufacturers  - Asociación Fabricantes de Automotores  - ADEFA 
www.adefa.org.ar 

8. Аржентинска космическа агенция                                                                                               
Argentina Space Agency - Argentina National Space Activities Commission                             
Comisión Nacional de Actividades Espaciales – CONAE                                    
www.spacegeneration.org 

 

9. Аржентинска асоциация на възобновяемата енергия и околната среда 
Argentine Association of Renewable Energies and Environment  - ASADES 
Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente 
www.asades.org.ar 

 

10. Аржентинска асоциация на вятърната енергия 
Argentina Wind Energy Assosiacion 
www.argentinaeolica.org.ar  

11. Аржентинска камара на възобновяемите енергийни източници 
Cámara Argentina de Energías Renovables - CADER   

              www.cader.org.ar 
 

12. Аржентинска федерация на морската индустрия 
Argentina Naval Industry Federation - FINA. 

      www.fina.org.ar 
 

13.  Аржентинска Асоциация за безпилотни летателни апарати – дронове. 
Argentina UAV – Dron - Association - Asociacion RPAS Argentina – ARPASA 
www.arpasa.com.ar 

 

14. Аржентинска камара на минните компании 
Argentine Chamber of Mining Companies – CAEM 
www.arminera.com.ar 
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15. Аржентинска строителна камара                                                                                       
Argentina Chamber of Construction                                                                                         
www.camarco.org.ar 

16. Асоциация на самоуправляващите се работнически кооперативи на Аржентина 
Association  of Self-administreted Workers cooperatives in Argentina                                    
Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados – ANTA                                               
www.ilo.org 

 

20 февруари: Буенос Айрес – Тигре (делтата на Паранá) – Буенос Айрес 
 
Още един по-спокоен ден – в първата му половина ще посетим Тигре, съседно на 
Буенос Айрес градче, известно с каналите си (разположено е на делтата на Паранá), 
както и с красивите си имения, къщи, марини и гребни клубове в английски стил от 
периода, изvестен като “Belle Époque”. 
Вечерта – танго шоу. Истинска наслада за сетивата!  
Още една нощувка в Hotel Pulitzer (или подобен). 

 
21 февруари: Буенос Айрес – Игуасу (полет) 
 
Ранен сутрешен полет до Пуерто Игуасу, градът от аржентинската страна на 
водопадите Игуасу – едно от най-красивите мтеста на света. Кацаме там преди обед, 
разглеждане на водопадите от аржентинска страна, със задължителната атракция – 
возене с лодка под водите на Тримата Мускетари и Сан Мартин!  
Нощувка в хотел от аржентинската страна, Mercure Iguazú (или подобен). 
 
 

22 февруари: водопадите Игуасу  
 
Разглеждане на Игуасу и от бразилска страна, двойно по-кратка е разходката този 
ден, но гледките са още по-впечатляващи. Да, и понеже имаме доста свободно време 
– ще предложа различни опции, като посещение на Парка на птиците, тур до първата 
по генерирана електроенергия в света ВЕЦ Итайпу (втора по инсталирани мощности 
след китайската Три Клисури) или пък полет с хеликоптер над водопадите.         
Връщане обратно в Аржентина, нощувка в Hotel Mercure Iguazú (или подобен). 
23 февруари: Игуасу – Буенос Айрес – Ушуая (полети) 
 
Полети от Игуасу през Буенос Айрес до Ушуая – най-южният град на света!  
Ще кацнем привечер... Посрещане, трансфер и нощувка, Hotel Cilene del Faro                    
(или подобен).  
 
24 февруари: Ушуая и околности 
 
Сутринта ще посетим националния парк Tierra del Fuego (в превод от испански: 
Огнена земя). Красиви езера и праисторическа гора, всичко това покрай пролива 
Бийгъл, като ще отидем и до финалната точка на най-дългия автомобилен път в света 
– магистралата PANAMERICANA, 17500 км, тръгваща далеч на север от Аляска. 
Водачът ви ще се погрижи да ви напишат сертификати, че сте достигнали края на 
света.  
 

http://www.camarco.org.ar/
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Следобяд, разходка с корабче из пролива Бийгъл – до морския фар Les Éclaireurs и 
Sea lions Island, интересен е този круиз, с удоволствие ще го направим ако ни допуснат 
„бесните 50“. На юг от нас е чилийското островче Наварино, a отвъд него е и нос Хорн, 
а на север – Огнена земя. Ще видим и представители на местната фауна – морски 
лъвове, пингвини, доста хвъркати, както и императорски корморани на остров Despard. 
Един запомнящ се Animal Planet day…  
 
Вечерта – разходка по магазините, ресторантите и  кафетата из Ушуая. 
Нощувка в Hotel Cilene del Faro (или подобен).  
25 февруари: Ушуая – Ел Калафате (полет) 
 
Вътрешен полет от Ушуая до Ел Калафате, добре дошли в туристическата столица 
на аржентинска Патагония, пристигаме там в ранния следобед, в зависимост и от 
разписанието на полетите. Свободно време и разходка из градчето.                           
Нощувка в Calafate Parque Hotel (или подобен). 
 
 
26 февруари: Ел Калафате – Перито Морено – Ел Калафате (150 км) 
 
Сунтринта тръгваме за един от най-красивите ледници въобще в света – Перито 
Морено, превърнал се в символ на цяла Патагония. Бяло-сините му  стени се издигат 
на близо 90 м над водите на Lago Argentino. Първо ще наснимаме този леден гигант от 
платформите в парка, а после ще направим и разходката с корабче по езерото. 
Връщаме се в Ел Калафате втора нощувка тук, Calafate Parque Hotel (или подобен). 
 
27 февруари: Ел Калафате – Барилоче (полет)  
 
Полет по обед от Ел Калафате до друг много красив район – Северна Патагония и град 
Сан Карлос де Барилоче. Заради зеления планински пейзаж, изобилието от езера, 
преобладаващият алпийски стил на сградите и масовото производство на шоколад, не 
е случайно, че наричат града и околностите му „аржентинската Швейцария“... Но той 
има и своята латино нотка, която му придава характерен облик.  
Свободен следобед, нощувка в Cacique Incayal Hotel (или подобен). 
 
 
По желание на групата в Барилоче ще организираме срещи в организации като: 
 
 

17. Tърговската и Индустриалната камара в Барилоче                                              
Industry & Commerce Chamber in Bariloche 

www.camara-brc.com.ar                                                                       
www.camarabariloche.org                                                                       
www.bariloche.com.ar 

18.  Германско – Аржентинската Асоциация за културно сътрудничество  
 Bariloche's German–Argentine Cultural Association  
 Argentino – Alemana Association de la Culture 

 

www.bariloche.com.ar 

http://www.camara-brc.com.ar/
http://www.camarabariloche.org/
http://www.bariloche.com.ar/
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19.  Центъра за изследвания в областта на ядрената енергетика в 
Барилоче: 
 Center for Atom Research Bariloche 
 Centro Atómico Bariloche - CAB 

 

 https://www.argentina.gob.ar/cnea/centros-atomicos/cab 
 
 
 
28 февруари: Барилоче – Седемте езера – Барилоче (180 км) 
 
Днес ще се движим по един от най-знаковите маршрути в цяла Аржентина, т.нар. „Път 
на Седемте езера“.  
 
Езерата са 8, тъй като почти през цялото близо до нас ще е най-голямото от тях, Lago 
Nahuel Huapi / Nahuel Huapi Lake/. 
 
Извисяващи се заснежени върхове, девствени гори и водни басейни във всички 
отенъци на синьото – един много красив ден....   
 
Връщаме се в Барилоче, нощувка в Cacique Incayal Hotel (или подобен). 

 
01 март: Барилоче – Пуерто Блест – Барилоче – Буенос Айрес (по вода + полет) 
 

След закуска се отправяме в посока чилийската граница, като ще се придвижваме 
основно с малък кораб по езерото Науел Уапи. 
 

Ще достигнем малкото пристанище Пуерто Блест в далечния му край, а оттам ще 
посетим и по-малкото езеро Фриас – още едно „водно огледало“ с ледников произход.  
 

Връщаме се в Барилоче, откъдето вечерта ще отпътуваме с полет обратно към 
столицата. Трансфер и последна нощувка на континента, Hotel Pulitzer (или подобен).  
 

 
02 март: Буенос Айрес – излитане към Европа (полети) 
 
Трансфер сутринта до международното летище на Буенос Айрес. Оттам, по обед – 
излитане към Европа (Амстердам), с кацане на следващия ден. 
 
 
03 март 2022: пристигане в България 
 
Прекачване в Европа (Амстердам) и завръщане в София. 
 
 

 
ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ЦЕНИ  -  КЪМ 1 ЯНУАРИ 2022 :  
 

* 5400 - 5600 EUR на човек, за нощувка в двойна стая, на база на 10 пътуващи.  

 

* 5100 - 5300 EUR на човек, за нощувка в двойна стая, на база на 12-14 пътуващи. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Centro_At%C3%B3mico_Bariloche
https://www.argentina.gob.ar/cnea/centros-atomicos/cab


 

 

* 4900 - 5100 EUR на човек, за нощувка в двойна стая, на база на 16-18 пътуващи. 

 

* 4800 - 5000 EUR на човек, за нощувка в двойна стая, на база на 20 пътуващи. 

 
Доплащане за единична стая – 1600 EUR, така че - намерете си съквартирант/ка. 
 

 
 
 
Цената включва:  
 

● самолетни билети за презокеанските полети София – Буенос Айрес – София, като 
стойността им може да варира и затова сме посочили основната цена на пътуването в 
диапазон „от – до“. 
 

● общо 13 нощувки по маршрута в хотели 3*, 3½* и 4* 
 

● всички закуски + една вечеря 
 

● общо 5 вътрешни полета (с 6 отсечки) с включени летищни такси и чекиран багаж: 
 

- самолетен билет Буенос Айрес – Пуерто Игуасу; 
 

- самолетен билет Пуерто Игуасу – Буенос Айрес – Ушуая; 
 

- самолетен билет Ушуая – Ел Калафате; 
 

- самолетен билет Ел Калафате – Барилоче; 
 

- самолетен билет Барилоче – Буенос Айрес; 
 

● всички трансфери летище / хотел / летище; 
 

● всички посещения и турове, посочени в програмата, с транспорт за групата и гидове 
 

● медицинска застраховка за пътуване за 20 000 EUR; 
 

● български водач. 
 

 
Цената не включва: 
 

● храна – за храна могат да се предвидят 800-1000 USD; 
 

● входни такси в националните паркове – около 100 $; 
 

● разни атракции на Игуасу – возене с лодка под водопадите (около 75 $),  
   Парка на    птиците (около 25 $), полет с хеликоптер и др.; 
 

● туровете, посочени като допълнителни или опционни - например посещението  
   на Уругвай с ферибот от Буенос, към 320-360 $, в зависимост от размера на групата 
 

● ковид тестове, където и ако се налагат такива, бакшиши и др. лични разходи   
 

 



 

Актуални изисквания за посещение на тези държави: 
 

● Аржентина: 
 

- зелен сертификат за завършен ваксинационен цикъл поне 14 дни преди влизането  
   в държавата и негативен PCR тест, направен до 72 ч. преди отпътуване към  
   страната. 
 
 

 

● Бразилия  (при водопадите Игуасу): 
 
- сертификат за завършен ваксинационен цикъл поне 14 дни преди влизането                      
в държавата,  бърз антигенен тест направен до 24 ч преди отпътуване към страната. 
 
● Аржентина (за района при водопадите Игуасу, на границата с Бразилия): 
 
- зелен сертификат за завършен ваксинационен цикъл поне 14 дни преди кацане на 
водопадите и  бърз антигенен тест, направен до 24 ч или PCR тест направен до 72 ч. 
преди кацане там. 
 

 
 
Брой на участниците в пътешествието: 
 
минимум 10 – максимум 20,  
 
включително водачите – 2-ма. 
 

 
На Ваше разположение сме на долупосочените мейли и телефони 
 

за всякаква информация и въпроси свързани с организацията на пътуването: 
 

 

 

 
 
 

DEFENCE INDUSTRY CLUB  ADVENTURE CLUB 
 
 

 

 

За контакти: 
 

 
Константин Серафимов   Павел Нанков  
 

Мобилен: 0877 576 144   Мобилен: 0888 050 142 
 

Е-mail: defence_club@abv.bg                   Е-mail: info@adventureclub.bg 

 
 
Милан Милованов    Маргарита Яланджиева 

mailto:defence_club@abv.bg%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20info@adventureclub.bg


 

 

Мобилен: 0886 008 080      Мобилен: 0884 488 814   
 

Е-mail: mmilovanov@yahoo.com  Е-mail: miro@adventureclub.bg 
 
 
www.defenceindustryclub.org                   www.adventureclub.bg 
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