
Bendras patarimas: norėdami sužinoti įvairias skrydžių galimybes, naudokitės paieškos sistemomis: megaflieger, 

opodo, whichbudget, jetcost, momondo, greitai. Patartina naudotis šiomis sistemomis, tik norint gauti informaciją, o ne 

rezervuoti bilietą, nes perkant gali iškilti keblumų, užsakant dviračių transportavimą. Užsisakykite bilietą tiesiogiai 

surastos aviakompanijos interneto svetainėje! Kai kuriose svetainėse tiesiog paspaudus mygtuką, kitose – telefonu. 

Paprastai dviračio kaina yra apie 30 eurų skrendant Europos maršrutais ir apie 100150 JAV dolerių skrendant į Pietų 

Ameriką. Norėdami sužinoti, kokios avialinijos skraidina į vieną ar kitą oro uostą, apsilankykite atitinkamų oro uostų 

tinklalapiuose. 

 

Tinklapyje A Guide to the Most Accessible Airports in Patagonia  rasite glaustą informaciją apie Patagonijos 

pagrindinius oro uostus (angliškai).  

 

Pirmiausia reiktų išsirinkti skrydį į Santjagą Čilėje arba Buenos Aires Argentinoje. Yra daug įvairių galimybių: Air 

France, British Airways, Iberia, Alitalia, Latam, Aerolineas Argentinas ir kai kurios kitos avialinijos iš Europos didžiųjų 

miestų skrenda be sustojimų.  

 

Jeigu planuojate pradėti žygį nuo pradžių, patogiausia skristi į Santjagą, o iš ten į Puerto Montt. Vietiniai skrydžiai 

Čilėje ir Argentinoje yra pigūs, bet daug brangesni skrendant iš vienos į kitą. 

 

Jei neturite galimybių visam maršrutui – rekomenduojame pasirinkti šias maršruto atkarpas, į kurias patogiau atvykti ir 

išvykti: 

 

 Vasario 23 – kovo 9. Skrydžiai iš Balmaceda aerouosto (40 km nuo Coyhaique). 

 Kovo 9 – kovo  26. Skrydžiai iš El Calafate. 

 Kovo 27 – iki galo. Skrydžiai iš Punta Arenas. 

 

Galima baigti žygį ir kituose maršruto punktuose, pvz. po 21 žygio dienos iš Caleta Tortel keltu pasiekti Puerto Natales 

ir iš ten išskristi lėktuvu į Santjagą. 

 

Kai kurias Patagonijos vietas galima pasiekti ir autobusu. Čilės ir Argentinos autobusų tvarkaraščius galite rasti šiuose 

tinklapiuose:  

 

 https://www.checkmybus.com/chile 

 https://www.checkmybus.com/argentina 

 

Tinklapyje https://www.rome2rio.com/ rasite įvairių transporto rūšių pasiūlymus tarp dviejų vietovių. 

 

Žemiau patekiama lentelė su aerouostų, esančių prie mūsų maršruto, sąrašu. Ji gali būti naudinga planuojant atvykimą / 

išvykimą iš įvairių maršruto vietų.  

 

ORO UOSTAS ŠALIS ORO LINIJOS SKRYDŽIŲ KRYPTYS 

Puerto Montt Čilė Sky Airline, Latam, Jet Smart Santjagas, Punta Arenas, Balmaceda 

El Calafate Argentina Aerolineas Argentinas, Latam Buenos Aires, Carlos de Bariloche, Ushuaia 

Puerto Natales Čilė Latam Santjagas, Punta Arenas 

Balmaceda  Čilė 
Sky Airline, Latam, Aerovias 

DAP 

Santjagas, Puerto Montt, Punta Arenas, Puerto 

Williams 

Punta Arenas Čilė 
Aerovias DAP, Sky Airline, 

Latam, Jet Smart 

Santjagas, Puerto Montt, Balmaceda, El 

Calafate, Porvenir, Puerto Natales, Puerto 

Williams, Ushuaia 

Puerto Williams   Čilė Aerovias DAP, Danube Wings Punta Arenas, Balmaceda, Ushuaia 

Ushuia Argentina Aerolineas Argentinas, Latam Buenos Aires, El Calafate, Puerto Williams 
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