
 

 

 

Chile – vinařství, zemědělství, příroda 

Rámcový návrh programu: 

1. den (27.12.) 

Dle letového řádu odlet z Vídně. S LAN přes Frankfurt n/M , přílet 2. den ráno do Santiaga 

2. den (28.12.) 

 Celodenní city tour po Santiago de Chile.  

3. den (29.12.) 

Celodenní privátní doprava – Santiago de Chile – Valle Central.  

Návštěva vybraných vinařství např.: Concha yTorro, Tarapacá, Santa Rita, Alma Viva, Carmen 

4. den (30.12.) 

Celodenní privátní doprava Valle central – Valle Casablanca - Valpa/Vinas. 

Zemědělský program: Quillota – pěstitel pomerančů a mandarinek 

Návštěva vybraných vinařství např.: ERRÁZURIZ, CASABLANCA 

5. den (31.12.) 

Návštěva města Valparaíso a Vina del Mar. Rozloučení se starým rokem na jižní polokouli 

 

6. den (1.1.) 

Privátní doprava do oblasti Rancagua, San Fernando (2-3 hod jízdy z Valparaisa) 

Program: Pomaire – pěstitel avocada,  

Návštěva vybraných vinařství např.: LA PALMERA,  LOS BOLDOS 

7. den (2.1.) 

Privátní doprava do oblasti Valle Colchagua, Santa Cruz (1 hod jízdy ze San Fernando). 

Návštěva vybraných vinařství např.: VIU MANENT, CANEPA, CALITERRA 



2 

 

 

8. den (3.1.) 

Privátní doprava do oblasti Valle de Curico (1 hod cesty z Valle Colchagua) 

Návštěva vybraných vinařství např.: VALDIVIESO, MIGUEL TORRES, ECHEVERRIA 

9. den (4.1.) 

Privátní doprava do oblasti Talca / Linares, (1-2 hod z Valle de Curico) 

Návštěva vybraných vinařství např.: CALINA, DOMAINE ORIENTAL 

10. den (5.1.) 

Privátní doprava do oblasti Chillan – Quillon (1-2 hod cesty). 

Quillón - Návštěvnické centrum firmy RUDOLF JELÍNEK CHILE  - palírna, hrušňové a švestkové sady, 

ochutnávka pálenek. 

11. den (6.1.) 

Privátní doprava do Temuco (3 hod cesty). 

Vlastní zemědělský program – návštěva chovu hovězího dobytka. 

12. den (7.1.) 

Privátní doprava do Puconu (2 hod cesty). 

Odpolední exkurze: Národní park Villarica, lehký a krátký trek okolo úpatí vulkánu Villarica, výhledy na 

okolí, jezera. 

13. den (8.1.) 

Privátní transport Pucon – Pt.Varas (cca 4 hod). 

Odpoledne vlastní zemědělský program: rybářství, farma na chov lososů 
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14. den (9.1.) 

Celodenní program Petrohue, vodopády, vulkán Osorno. 

doprava, v ceně vstupné, sdílená exkurze 

15. den (10.1.) 

Celodenní program Chiloe – plavba, kolonie tučňáků, lvouni, návštěva nejstarší vesnice oblasti Chacao 

z roku 1567, historický kostel na Chiloe.  

V ceně vstupné, sdílená exkurze  

16. den (11.1.) 

Privátní doprava – vlastní zemědělský program: návštěva včelaře, výroba medu. 

17. den (12.1.) 

Privátní transport na letiště v Puerto Montt a přelet do Santiago de Chile, následně odlet do Evropy. 

18. den (13.1.) 

Přílet do Vídně dle letového řádu.  

 

Termín zájezdu:     27.12. – 13.1.2020 

Cena programu zájezdu:    78 450 Kč / osoba 

Cena letenek – společnost LAN viz odstavec letenky 

Cena zahrnuje:  

 Česky hovořícího průvodce 

 Privátní doprava minibusem / busem  po celou dobu programu 

 Místní průvodci na vinicích 

 Plavba po jezeře Chiloe (sdíleně) 
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 Místní průvodce v oblasti Villarica a Puerto Varas 

 Vstupné v rámci programu u sdílených exkurzí 

 Ubytování v hotelech 3* 

 Pojištění CK proti úpadku 
 
Cena programu nezahrnuje: 

 Dálkové letenky včetně přeletů 

 Stravování 

 Vstupné nad rámec programu 

 Cestovní pojištění 
 

Letenky: 

Společnost  LAN 

Letový řád:  

27.12. Vídeň   Frankfurt n/m  14:10  15:35 
27.12. Frankfurt n/m   Santiago de Chile 19:25  09:30+1 
12.1. Puerto Montt  Santiago de Chile 14:35  16:20 
12.1. Santiago de Chile Frankfurt n/m  20:10  17:35+1 
13.1. Frankfurt n/m  Vídeň   21:50  23:10 
 
Ceny letenek: 
Cena v ekonomy:  33 000 Kč 
Cena v bussines:  104 000 Kč 
  
 
 

V programu je uvedena trasa zájezdu, která se již zásadním způsobem nebude měnit. Odborný 

program – návštěvy zemědělských farem - se bude konkrétně domlouvat a upřesňovat ve spolupráci 

s Chilskou stranou v nejbližší době. K tomu se následně přizpůsobí  návštěvy konkrétních vinařství a 

dalších turistických cílů. Celý program bude vyváženě zahrnovat jak odborné exkurze tak i poznávací 

turistické a relaxační aktivity. 

 

 

Podrobné informace a přihlášky: 

Josef Sklenář, tel.: 603 820 684, obchod@farmarajecek.cz 


