
z Argentiny do Uruguay s raketou…

Buenos  Aires

Colonia

Poslední album naší cesty



Colonia  zažila nejlepší časy
v 17. a 19. století



Radnice v Colonia

byl zlod ějem, žil s indiány Charrúas, byl i královským 
důstojníkem a nakonec v ůdcem osvobozenecké 
armády (prost ě urugvajský Janošík)



Veterání
jako 

dekoration
v
ulicích

historického
jádra



dohromady 
je nám 
skoro 135 let







v kostele právě nacvičovali
moderní muzikální mši



z původního osídlení v 17. století zbyly jen základy



část historických domků bylo  přestavěno v hospůdky



Parrilla  „pro dva“
se prostě nedala
sníst



Maják v Colonia,  brána do m ěsta a Corrida



stadion Corrida 
ze začátku minulého století zažil
jen 8 býčích zápasů
dnes se pomalu rozpadá – rezí
zemětřeseníma a 
nedostatečnou údržbou



Plaza de Toros

When in operation it could host 10,000 spectators. It is designed in typically 
Moorish style. It officially opened on January 9, 1910. Featuring

the most famous Toreadores, Ricardo Torres,
-

Bombita Grande and his brother Manuel - Bombita Chico
from SpainThe arena hosted a total of 8 fights before corrida was prohibited
by the Uruguayan national government in 1912



Colonia del Sacramento byla založena 1680 guvernérem  Ria Don M. Lobo na povel 
portugalského Prinzregenta Petro II. Lobo p řepadl ostrov Gabriel a nechal pak na 
pevnin ě postavit kostel a pevnost. 
Spanělská vláda, Don Garro, v  Buenos Aires ostrov anekt ovala 
a tak šlo ješt ě několikrát….
– dnes má uruguajská Colonia 26000 obyvatel a je let oviskem 
bohatších Argentínc ů



zpět v B.A.
a odsud zp ět do Zürichu

v docích Buenos Aires je ješt ě hodn ě co d ělat… …



Jules Verne 80 days, Jirkanita 42…
other time, different  speed

• Airplane:  88,5 h…68 500 km
• private car: 12 h…800 km  (USA)
• auto with driver and guide: 70 h
• minibus with guide: 55 h
• ship: 2 h speed boat (Uruguay)
• train-shinkanze: 20 h…ca. 2800 km (Japan)
• Organizátor: www.alcatravel.cz 
• (všechny údaje jsou  mírně podhodnoceny)


