
              Załącznik do umowy-zgłoszenia

Program wyprawy: 

ARGENTYNA I CHILE, PARAGWAJ, URUGWAJ

Czas: 28 dni

ARGENTYNA i CHILE (cz. północna), PARAGWAJ, URUGWAJ – Aconcagua, Atacama, Wodospady Iguazu 

Zapraszamy w podróż po północnych rejonach Chile i Argentyny oraz do Urugwaju i Paragwaju. Podróżujemy od
Atlantyku  do  Oceanu  Spokojnego,  przez  kolorowe  Andy,  wielkie  argentyńskie  równiny,  pustynie,  dżungle  i
kolorowe latynoskie miasta. Czeka nas na nas wiele ciekawych miejsc:  pustynia Atacama  - chilijska pustynia
mgielna położona u podnóża Andów, pełna kolorowych jezior, fantazyjnych formacji skalnych i majestatycznych
szczytów wulkanów; najpiękniejsze wodospady świata - Iguazu, położone pośrodku dżungli. Odwiedzimy część
brazylijską  i  argentyńską  wodospadów;  kolorowe  Andy  północnej  części  Argentyny,  równie  ciekawe  jak
Patagonia, a jednocześnie dużo mniej turystyczne; mało znane kraje Ameryki Południowej - Paragwaj i Urugwaj,
pełne przyjaznych i gościnnych ludzi; trekking u podnóża najwyższej góry obu Ameryk – Aconcagua; kolorowe
miasta  Argentyny  i  Chile:  Buenos  Aires,  Santiago  de  Chile,  Valparaiso,  Mendoza,  Asuncion,  Colonia  de
Sacrameto.

1 DZIEŃ: przelot
Wylot z Warszawy do Buenos Aires, z przesiadką w jednym z europejskich portów lotniczych.
2 DZIEŃ: Buenos Aires
Poranny  przylot  do  stolicy  Argentyny.  Buenos  Aires  to  jedno  z  największych  miast  Ameryki  Południowej  i
zarazem jeden z największych portów świata. Zakwaterowanie i zwiedzanie. Wizyta w starej, kolonialnej części
miasta: San Telmo - artystyczna dzielnica, gdzie odbywają się pokazy tango, pełna starych antykwariatów; Plaza
de Mayo - "serce kraju" - świętowano tu wiele wydarzeń i organizowano wiele protestów, widok na Casa Rosada
- różową siedzibę rządu; Katedra. Następnie odwiedzimy najsłynniejszą nekropolię w Ameryce Południowej –
Recoletę,  z grobowcami  w formie pałaców,  miejsce spoczynku argentyńskiej  elity  (m.  in.  Evity  Peron).  Dla
chętnych kolacja  w San Telmo,  w restauracji  z  carne  asado  (grillowaną baraniną  lub wołowiną),  winami  i
tangiem. Nocleg w hostelu w Buenos Aires.
3 DZIEŃ: Colonia del Sacramento (Urugwaj)
Wycieczka  promem przez  Rio  de  la  Plata  do  Colonia  del  Sacramento  w  Urugwaju.  Zwiedzanie  spokojnej,
portugalskiej Colonii z białą latarnią morską i starym układem brukowanych ulic. Jedyny w Urugwaju obiekt
wpisany na listę UNESCO. Powrót na nocleg do Buenos Aires.
4 DZIEŃ: Buenos Aires (Argentyna)
Poranne  zwiedzanie  kolorowej  dzielnicy  artystów  -  La  Boca.  Spacer  słynną  ulicą  Caminito  i  po  okolicy.
Popołudniowy wyjazd do Mendozy.
5 DZIEŃ: Mendoza
Spacer po zielonej  Mendozie.  Udajemy się  po zezwolenia na trekking pod Aconcaguę (koszt  ok.  100 USD)
Przejazd  do Puente  del  Inca,  w prowincji  Mendoza,  bazy  wypadowej  na Aconcaguę,  najwyższy  szczyt  obu
Ameryk. Zakwaterowanie w hostelu lub schronisku górskim. Nocleg w Puente del Inca.
6-8 DZIEŃ: trekking
3-dniowy trekking do baz pod Aconcaguą, Plaza Confluencia – 3500 m n.p.m. Po drodze bajeczne widoki na
Aconcaguę.  Noclegi  w  namiotach  bazowych  (w  bazie  jest  zaplecze  sanitarne),  możliwość  zakupu  ciepłych
posiłków (wycieczka z lekkimi małymi plecakami, możliwość zostawienia rzeczy w Puente del Inca).
Szczegółowy plan trekkingu:
DZIEŃ 1 - Puente del Inca - Confluencia Base Camp (3500 m n.p.m.). Po załatwieniu permitów zaczynamy
naszą wędrówkę przez Dolinę Horcones, aż do bazy Confluencia Superior. Nocleg w bazie.
DZIEŃ 2 - Confluencia Base Camp - Plaza Francia (4200 m n.p.m) - Confluencia. Nasz trekking do południowej
ściany szczytu zaczniemy wcześnie rano. Czas przejścia to 4-6 godzin. Wędrujemy bez obciążenia. Nasze bagaże
pozostają w bazie Confluencia, gdzie wracamy na nocleg.
DZIEŃ 3 - Powrót do Puente del Inca. Zwiedzanie okolic. Odpoczynek. Nocleg w Puente del Inca.
Dla chętnych nie udających się na trekking oferujemy szereg innych aktywności:
- 1-dniowa, widokowa wycieczka po Parku Narodowym Aconcagua, Doliną Horcones, szlakiem prowadzącym na
szczyt
- zwiedzanie starego cmentarza andynistów, którzy zginęli podczas wspinaczki (są polskie groby)
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- wycieczka na granicę chilijską na przełęcz Upsallata do sławnego pomnika Chrystusa Zbawiciela (ok. 10-20
USD)
- zwiedzanie zabytkowej poczty w zagubionym wśród gór Puente del Inca
- wycieczka górska na silnych i wytrzymałych andyjskich mułach (ok. 40 USD dziennie)
- wycieczki piesze starą, zamkniętą już górską linią kolejową.
9 DZIEŃ: Santiago de Chile (Chile)
Poranny wyjazd przez Andy do Santiago de Chile (7–8 godz.).  Po drodze mijamy niezapomniane, andyjskie
krajobrazy z widokiem na Aconcaguę. Popołudniowy przyjazd do Santiago. Zakwaterowanie i spacer po ulicach
starej części miasta. Zakupy i kolacja w wykutej z żelaza hali targowej – Mercado Central (XIX w.). Nocleg w
hostelu w Santiago.
10 DZIEŃ: Valparaiso
Wycieczka do Valparaiso,  jednego z największych portów Ameryki Południowej.  Obecnie to mekka artystów,
miasto tysiąca kolorów, zapachów i stylów architektonicznych. Przejażdżki kolejkami gondolowymi, które są tutaj
ważnym środkiem transportu. Spacer urokliwymi uliczkami starych dzielnic miasta położonych na wzgórzach, z
licznymi  punktami  widokowymi.  Zwiedzanie  targowisk  z  rybami,  skorupiakami,  przyprawami,  owocami  oraz
zakupy na "pchlim targu" – feria persa. Zwiedzanie: Fontanny Neptuna, łupu wojennego z czasów wojny z Peru,
Muzeum Morskiego,  placów:  Plaza  Sotomayor,  Victorya,  O’Hoggins.  Kąpiel  w oceanie.  Powrót  do  Santiago.
Wieczorem wyjście na piwo i tańce do jednego z lokalnych barów, gdzie bawią się miejscowi. Nocleg w Santiago.
11 DZIEŃ: Santiago de Chile
Zwiedzanie starego centrum Santiago: pałac prezydencki - La Moneda, ostrzelany przez wojska Pinocheta w
1973 r., a potem jego siedziba, Plaza de la Constitucion z pomnikami prezydentów, Altar de la Patria - Ołtarz
Ojczyzny (wzniesiony na polecenie Pinocheta), Universidad de Chile, San Francisco, najstarszy kościół stolicy
pochodzący z 1628 r., Cerro Santa Lucia - wzgórze, na którym założono miasto, obecnie barokowy labirynt
fontann, ścieżek, ogrodów i placów, Plaza de Armas (Plac Broni), gdzie znajduje się Katedra, poczta główna -
jedno  z  centrów  kulturalnych  miasta.  Fakultatywnie:  wzgórze  Cristobal  z  pięknym  widokiem  na  miasto  i
sanktuarium Matki Boskiej. Nocleg w Santiago.
12 DZIEŃ: San Pedro
Wyjazd wygodnym autobusem nocnym do San Pedro de Atacama.
13-15 DZIEŃ: Pustynia Atacama
Zakwaterowanie. Spacer po miasteczku. Na zachód słońca udajemy się do Doliny Księżycowej - Valle de la Luna,
pełnej "księżycowych" krajobrazów. Nocleg. Wczesnym rankiem następnego dnia wycieczka do gejzerów El Tatio
(4300 m n.p.m., ok. 10-15 USD).
Fakultatywnie:
- wycieczka na Salar de Atacama - pełne solnisk dno starożytnego morza, kąpiel w słonym jeziorze (podobna do
kąpieli w Morzu Martwym)
- wycieczka do kolorowych jezior, wysoko w górach (ok. 50 USD)
- wizyta w prekolumbijskiej twierdzy Pukara de Quitor
16 DZIEŃ: Salta (Argentyna)
Całodzienny przejazd do Salty w Argentynie. Przekraczamy zwrotnik koziorożca. Jedziemy szutrową drogą przez
górskie przełęcze, mijając kolorowe jeziora. Nocleg w Salcie.
17 DZIEŃ: Purmamarca
Przejazd na północ do wioski Purmamarca, uroczo położonej wśród kolorowych gór. Mieszka tu wielu rodzimych
Indian pochodzenia  inkaskiego. Nad wioską wznosi  się siedmiokolorowa,  wielka skała  stanowiąca wizytówkę
tego miejsca. Spacer po barwnej okolicy. Zakupy na indiańskim markecie. Przejazd na nocleg do Humahuaca.
18 DZIEŃ: Humahuaca
Spacery w przepięknej okolicy położnej wśród kolorowych skał. Po południu wyjazd do Salty. Nocleg w Salcie.
19 DZIEŃ: Tren a las Nubes
Całodzienna wycieczka słynną, zabytkową kolejką "Tren a Las Nubes" przez wysokie Andy (ok. 200 USD). Pociąg
pokonuje 434 kilometry w obie strony i podjeżdża 3 tysiące metrów pod górę. Mijamy zmieniające się wraz z
wysokością piętra górskiej roślinności. Po drodze czeka nas 29 mostów, 21 tuneli i 13 wiaduktów. Najwyższy
punkt to okazały wiadukt La Polvorilla położony na wysokości 4220 m. Możliwość wycieczki na południe do dolin
Valles Calchaquies pełnych ciekawych formacji skalnych (ok. 50-100 USD).
20 DZIEŃ: Salta, Resistencia
Powrót do Salty. Popołudniowy wyjazd do Resistencia, położonego na płaskowyżu Gran Chaco.
21 DZIEŃ: Asuncion (Paragwaj)
Przesiadka na autobus do Asuncion w Paragwaju. Odpoczynek w stolicy. Zwiedzanie miasta. Nocleg w Asuncion.
22–23 DZIEŃ: Misiones
Przejazd do Encarnacion.  Zwiedzanie ruin misji  jezuickich (lista  UNESCO).  Misje  zostały  zbudowane w XVII
wieku, a sto lat później opuszczone. Miejsca te odwiedza niewielu turystów, co pozwala poczuć ich spokój i
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wyjątkowość. Wieczorem dojeżdżamy do polskiej miejscowości Obera położonej w Argentynie. Nocleg w Obera.
Drugiego dnia przejazd do Puerto Iguazu po stronie argentyńskiej.
24 DZIEŃ: Wodospady Iguazu (Argentyna)
Zwiedzanie  argentyńskiej  strony wodospadów m. in.  największego zwanego Gardzielą  Diabła  (ok.  30 USD).
Wodospady Iguazu tworzy 275 wodospadów, które ciągną się na przestrzeni 2,7 km. Dwie trzecie wodospadów
znajduje się w Argentynie. Wodospady są wpisane na listę UNESCO. Spacer licznymi ścieżkami spacerowymi.
Krótki rejs na wyspę San Martin. Możliwość podpłynięcia łodzią pod największe wodospady (ok. 20 USD). Nocleg
w Puerto Iguazu.
25 DZIEŃ: Wodospady Iguazu (Brazylia)
Przekroczenie granicy z Brazylią. Zwiedzanie brazylijskiej strony wodospadów (ok. 30 USD). Imponujący widok
na Gardziel Diabła i inne wodospady. Popołudniowy wyjazd do Buenos Aires.
26 DZIEŃ: Buenos Aires (Argentyna)
Poranny przyjazd do Buenos Aires. Odpoczynek. Zakupy. Kolacja. Nocleg w hostelu.
27-28 DZIEŃ: powrót
Powrót do kraju z przesiadkami.

Cena zawiera:  przeloty Warszawa - Buenos Aires - Warszawa, ubezpieczenie KL  45.000 EUR i NNW 20.000
PLN, transport: autobusy, taksówki na trasie wycieczki (poza fakultatywnymi), noclegi, koszty organizacyjne w
Polsce i na miejscu wyprawy, opiekę pilota, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Cena  nie  zawiera: kosztów  wyżywienia  (ok.  10-15  USD dziennie),  zezwolenia  na  trekking  do  baz  pod
Aconcaguą (ok. 100 USD), zajęć fakultatywnych (ceny podane w programie wyprawy), biletów wstępu (łącznie
ok. 100 USD), napiwków, opłaty wylotowej z Argentyny (ok. 20 USD) 

Szczegóły dotyczące wyprawy:

• do udziału w wyprawie niezbędny jest paszport ważny min. 6 miesięcy od daty zakończenia wyprawy
• grupa od 6 do 11 osób
• dodatkowe koszty: wyżywienie, bilety wstępu, zajęcia fakultatywne wynoszą min. 600-700 USD
• noclegi:  w  hostelach  zazwyczaj  w  pokojach  2,3,4  osobowych  z  łazienkami  lub  bez,  z  wiatrakiem  lub
klimatyzacją,  mogą  zdarzyć  się  sale  wieloosobowe,  w  hostelach  mamy  do  dyspozycji  kuchnię  (standardy
noclegów w hostelach zależą też od miejsca pobytu i dostępności bazy turystycznej), podczas trekkingu pod
Aconcagua noclegi w bazie namiotowej
• transport: podczas długich przejazdów wygodne autobusy z klimatyzacją i wygodnymi, rozkładanymi fotelami:
cama lub semi cama, autobusy zazwyczaj z klimatyzacją, taksówki, minibusy wynajmowane dla grupy na trasie,
autobusy miejskie, promy  
• wyprawa nie wymaga szczególnej sprawności  fizycznej, za wyjątkiem trekkingu pod Aconcagua (wysokość
powyżej 3.000 m n.p.m.), który wymaga dobrego stanu zdrowia
• podczas trekkingu może pojawić się choroba wysokościowa 
• szczepienia nie są obowiązkowe lecz zalecane: żółtaczka A i B, błonica/tężec, polio, dur brzuszny 
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