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Gotowi na patagońską przygodę?

Główne atrakcje Wyprawy do Patagonii
● Stolica Santiago de Chile i jej zabytki

● Kościół który przetrwał 15 trzęsień ziemi

● kolejka linowa na wzgórze San Cristobal

● Kolorowe miasto Valparaiso (UNESCO)

● Błądzenie po labiryncie uliczek Sotomayor

● Degustacja w winnicy Casas del Bosque

● Pomnik Magellana i dom Sary Braun w Punta Arenas

● Cieśnina Magellana

● Kolonia pingwinów na wyspie Magdalena

● Lwy morskie na wyspie Marta

● Trekking po Torres del Paine (UNESCO) 

● Wodospad Casada Paine

● Miasteczka El Chalten i El Calafate

● Rejs po Cieśninie Ultima Esperanza

● Rejs po Cieśninie Ultima Esperanza

● Lodowce Monte Balmecada i Serrano

● Park Narodowy Los Glaciares (UNESCO)

● Lodowiec Perito Moreno

● Przejazd po Ruta 40

● Trekking u stóp góry Fitz Roy 

● Ushuaia - miasto na końcu świata

● Trekking w Parku Narodowym Tierra del Fuego

● Rejs wodami Kanału Beagle’a

● Zwiedzanie Buenos Aires

● Katedra i Cmentarz La Recoleta

● Tango Show

● Dzielnice La Boca i Palermo

● Wyśmienita kuchnia z owocami morza w Chile i wybornymi 
stekami w Argentynie
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Więcej filmów z naszych 
podróży na Vimeo

https://vimeo.com/user38412692
https://vimeo.com/user38412692
https://vimeo.com/user38412692
http://www.youtube.com/watch?v=dTB_e_LkLTo
http://www.youtube.com/watch?v=dTB_e_LkLTo
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DZIEŃ 1 LECIMY DO 
Ameryki Południowej!
STARTUJEMY - LOT DO SANTIAGO

Spotkanie oraz przywitanie na lotnisku. Wylot z kraju.
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Chile w liczbach
odległość od Polski – 13,072 km

powierzchnia: 756 950 km²

liczba ludności: 19,5 mln

języki: Hiszpański

temperatura w trakcie pobytu: 14-30 st. C

wilgotność: ok. 60%

waluta: peso chilijskie (CLP)
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DZIEŃ 2 Startujemy z przygodą!
SANTIAGO DE CHILE

Zaraz po wylądowaniu ruszamy do hotelu na krótki odpoczynek i zameldowanie. Mamy nadzieję, że nie 

będziecie bardzo zmęczeni, bo już chwilę później ruszymy na wielkie zwiedzanie stolicy Chile.

To ogromna i ciekawa metropolia, a my zwiedzimy absolutne must see w tym mieście. Zobaczymy Plaza 

de Armas, miejscową katedrę i pałac prezydencki, w którym kiedyś mieściła się mennica. Chłonąc 

lokalny klimat przejedziemy do niewielkiej urokliwej dzielnicy Paris-Londres, gdzie znajduje się jeden z 

najstarszych kościołów w Chile, słynny San Francisco. Ten XVII wieczny kościółek przeżył aż 15 trzęsień 

ziemi i to całkiem sporych - prawdziwy cud!

Dzień zakończymy wspaniałym widokiem słońca na Santiago. Kolejką linową udamy się na wzgórze San 

Cristobal, skąd nie tylko rozciąga się panorama stolicy, ale również pobliskich Andów. Powrót do hotelu i 

nocleg.
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DZIEŃ 3 Kolorowe domki 
w rajskiej dolinie
VALPARAÍSO

Po śniadaniu ruszymy do Valparaíso, oddalonego ok. 120 km od Santiago de Chile. To drugie co do 

wielkości miasto w Chile, choć jego populacja jest wielokrotnie mniejsza od stolicy. Jak można się 

domyślić, nazwa miasta oznacza rajską dolinę - i rzeczywiście miejsce to odznacza się nieziemskim 

wprost urokiem. Doceniło to również UNESCO, wpisując zabytkową część miasta na swoją listę 

światowego dziedzictwa. 

Valparaíso słynie z kolejek linowych, dzięki którym można w dość niecodzienny sposób zwiedzić 

miasto. Oczywiście skorzystamy z tej okazji i wjedziemy kolejką do dzielnicy Cerro Alegre. 

Zobaczymy również Sotomayor - główny plac w mieście, otoczony klasycznymi budynkami 

administracji publicznej. W jego centrum stoi pomnik bohaterów bitwy pod Iquique, w której zginął 

narodowy Arturo Prat, oficer chilijskiej marynarki wojennej, jeden z bohaterów narodowych Chile. 

Sam plac otoczony jest plątaniną uliczek. To istny labirynt niezliczonych chodników, schodów, 

wąziutkich i krętych przejść oraz ślepych zaułków. One właśnie tworzą klimat miasta.

Wracając do Santiago zaczniemy drugą część atrakcji tego dnia. Odwiedzimy winnicę Casas del 

Bosque, jedną z najbardziej prestiżowych w kraju i przypatrzymy się procesowi produkcji tego 

zacnego trunku. Wina chilijskie od wielu lat goszczą również na naszych stołach, więc wizyta i 

degustacja win na miejscu to nie lada gratka. Nocleg w stolicy.
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DZIEŃ 4 Ruszamy na południe
SANTIAGO - PUNTA ARENAS

Po śniadaniu w Santiago, ruszamy na lotnisko, a tam czeka nas ponad trzygodzinny lot na południe 

Chile. Prawie 3 tys. km od stolicy znajdziemy się w Punta Arenas, czyli z hiszpańskiego, na 

piaszczystym przylądku. To jedno z najbardziej wysuniętych na południe miast w całej Ameryce 

Południowej. Właśnie tutaj, zanim wybudowano Kanał Panamski, statki przygotowywały się do 

opłynięcia Przylądku Horn, jednej z najbardziej niebezpiecznych tras morskich wszech czasów. 

Teraz miasto jest bazą przygotowawczą dla ekip szykujących się do eskapady na Antarktydę. Stąd 

na Wyspę Króla Jerzego jest zaledwie 2 godziny lotu. 

Po przylocie odpoczniemy chwilę w hotelu, by potem ruszyć do centrum Punta Arenas i eksplorować 

miasto. Z tym miejscem nieodzownie kojarzy się postać Ferdynanda Magellana i właśnie jego 

pomnik zdobi centrum kluczowego placu miasta Plaza de Armas. 

Nieopodal, w pięknym neoklasycystycznym pałacu znajduje się Dom Sary Braun, przekształcony 

dziś na muzeum. Nie tylko sama architektura budynku, finezyjna jak na panujące dookoła surowe 

warunki przyciągnie naszą uwagę. Również pierwotna właścicielka domu, pochodząca z Łotwy Sara 

Braun jest postacią niezwykle ciekawe, choć patrząc z dzisiejszej perspektywy nieco 

kontrowersyjną… Ale o tym wszystkim dowiecie się na miejscu.

Kolejny punkt programu zwiedzania to… w końcu - Cieśnina Magellana! Na początek dobry widok na 

nią zapewnimy sobie patrząc wprost z nadbrzeża - Costanera de Punta Arenas. Po tych 

doświadczeniach wracamy na kolację i do hotelu.
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Ferdynand Magellan poprowadził wyprawę w służbie 

hiszpańskiego króla, cesarza Karola V, w celu dotarcia do Moluki 

Wysp Korzennych. Wyprawa rozpoczęła się w 1519 r. Pięć statków 

obejmowało La Trinidad, pod dowództwem Magellana, La San 

Antonio, La Concepción, La Victoria oraz La Santiago. 

Po wielu przygodach (bunt, rozbicie się jednego ze statków), ekipa 

Magellana wpłynęła do cieśniny w dniu Wszystkich Świętych, 1 

listopada 1520 roku. Magellan nazwał cieśninę Estrecho de Todos 

los Santos ("Cieśnina Wszystkich Świętych"), kronikarz Magellana, 

Antonio Pigafetta, nazwał ją Cieśniną Patagońską, a inni Cieśniną 

Wiktorii, upamiętniając pierwszy statek, który do niej wpłynął. W 

ciągu siedmiu lat nazywano ją Estrecho de Magallanes na cześć 

Magellana, który ostatecznie nie powrócił do Hiszpanii, by móc się 

pochwalić swoim wyczynem. Cztery miesiące później jego 

zdziesiątkowana załoga dopłynęła filipińskiej wyspy Cebu. Tam 

zginął w walce z miejscowym plemieniem, rządzonym przez 

niejakiego Lapu-Lapu - ponoć próbując nawracać miejscowych na 

chrześcijaństwo a tak naprawdę jak zawsze poszło o pieniądze ;)

Szlak przez Cieśninę Magellana jest niezwykle trudny do żeglugi ze 

względu na częste zwężenia oraz nieprzewidywalne wiatry i prądy. 

Wraz z Cieśniną Drake’a i Kanałem Beagle'a, cieśnina Magellana 

była jednym z niewielu szlaków morskich między Atlantykiem a 

Pacyfikiem przed budową Kanału Panamskiego.
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DZIEŃ 5 Magdalena i Marta
CIEŚNINA MAGELLANA - PUERTO NATALES

Po wczesnym śniadaniu czeka nas rejs po Cieśninie Magellana. Ciepło ubrani 

odwiedzimy odwiedzimy Wyspę Magdaleny, którą zamieszkuje kolonia 

kilkudziesięciu tysięcy pingwinów oraz innych ptaków. O tej wyspie wspominają już 

kronikarze wyprawy Magellana z XVI wieku! Będziemy mogli pospacerować z tymi 

sympatycznymi zwierzętami i przypatrzeć się ich życiu.

Następnym przystankiem będzie maleńka Wyspa Marty - zamieszkana przez lwy 

morskie. Nie będziemy schodzili na ląd, ale i tak przeżycia gwarantowane!

Po powrocie na ląd przejedziemy ok. 250 km do Puerto Natales, miasta będącego bazą 

wypadową do Parku Narodowego Torres del Paine. Leży ono nad Zatoką Ostatniej 

Nadziei - skąd ta nazwa? Dowiecie się na miejscu… Po przyjeździe obiadokolacja i 

nocleg w hotelu.
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DZIEŃ 6 Trzy wieże …i nie tylko
TORRES DEL PAINE

Pobudka wcześnie rano, a po śniadaniu czeka na nas kolejny dzień z 

niecodziennymi widokami! Cały dzień spędzimy w Torres del Paine, jednym z 

najpiękniejszych miejsc na Ziemi. Wpisany na listę UNESCO i uznawany za 

naturalny cud świata park, zachwyci nas widokami na lodowce i szczyty! 

Odwiedzimy Cueva del Milodon, jaskinię, która wzięła swoją nazwę od 

olbrzymiego leniwca (3-4 m długości), którego skórę i kości pochodzące sprzed 5 

tys. lat znaleziono w tym miejscu. 

Zobaczymy również malownicze jeziora Nordenskjöld, z turkusową oraz Lago 

Grey, po którego tafli unoszą się bryły lodu. Następny punkt programu to widok 

sam lodowiec Grey. Zatrzymamy się również przy Lago Pehoé, kolejnym jeziorze, 

z majestatycznym pejzażem trzech szczytów Cuernos del Paines i masywnego 

Paine Grande.

To jeszcze nie koniec niesamowitych widoków - wracając do Puerto Natales 

spędzimy kilka chwil nad wodospadem Casada Paine. Po powrocie kolacja i 

nocleg w hotelu.
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DZIEŃ 7 Trekking w Paine 
TORRES DEL PAINE

Mamy nadzieję, że tego dnia obudzimy się wypoczęci, bo zaraz po śniadaniu czeka nas 

trekking do jednego z najważniejszych miejsc w Parku Narodowym - Basa las Torres. Trasę 

rozpoczniemy od Valle Ascencio i rzeki o tej samej nazwie. Ponad 2 km trasę w górach 

wynagrodzą nam piękne widoki na dolinę i okoliczne jezioro.

Następny etap to Refugio El Chileno, tu będziemy mogli podziwiać unikatową formację 

roślinną - metorral. Pośród wielu gatunków roślin twardolistnych, które występują tylko w 

pięciu miejscach na ziemi odnajdziemy równie kaktusy, czy puje. A kto wie - może po drodze 

napotkamy jedno z tutejszych zwierząt o egzotycznych nazwach, takich jak koszatniczka, 

kolpeo, aguja, czy płomykówka?

Na koniec najtrudniejszy odcinek do punktu widokowego na słynne Trzy Wieże, Las Torres. 

Granitowe giganty, będące wizytówką tego miejsca i naturalnym cudem natury. Tu 

odpoczniemy chwilę ciesząc się widokiem, a potem skierujemy do Hosteria Las Torres, a 

potem do Puerto Natales.
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DZIEŃ 8 Rejs do lodowców
PARK NARODOWY BERNARDO O'HIGGINS

Rankiem po śniadaniu przed nami rejs u podnóża fiordów w cieśninie Ostatniej 

Nadziei, Ultima Esperanza. Wyruszymy z molo w Puerto Natales i zobaczymy dwa 

niesamowite lodowce. Najpierw Monte Balmecada, silnie zlodowacona góra o 

wysokości ponad 2000 m. Potem krótki trekking przez las, aż dotrzemy do ściany 

drugiego lodowca - Serrano. 

Są one częścią Parku Narodowego Bernardo O'Higgins, do którego można dotrzeć 

tylko łodzią. Park ma powierzchnię 4 300 00 hektarów , co czyni go największym w 

Chile i jednym z czterech największych parków na świecie. Obejmuje południowe 

pole lodowe Patagonii, największą masę lodu na kontynencie amerykańskim.

Po powrocie na łódź, wyjątkowy aperitif… prosto z lodem z lodowca! Kolacja i 

nocleg w Puerto Natales.
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DZIEŃ 9 Żegnamy Chile, 
witamy Argentynę
PUERTO NATALES – EL CALAFATE

To nasz ostatni dzień w niesamowitym Chile, jednak nie ostatni w Patagonii! 

Po śniadaniu przejedziemy do granicy z Argentyną, w kierunku El Calafate, 

miasteczka nad brzegiem jeziora Argentino. Obecnie jest to głównie baza 

turystyczna, jednak jeszcze sto lat temu było to miasto hodowców owiec. 

Stąd wyruszali oni ze swoją wełną na południe, w długą, ponad 300 km 

podróż.

Obecnie turystów przyciągają piękne widoki w Parku Narodowym Los 

Glaciares, którymi w kolejnych dniach i my będziemy się zachwycali. Po 

przyjeździe do hotelu czas wolny. Nocleg w El Calafate.
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Argentyna w liczbach
odległość od Polski – 13,072 km

powierzchnia: 2 780 400 km²

liczba ludności: 45 mln

języki: Hiszpański

temperatura w trakcie pobytu: 13-27 st. C

wilgotność: ok. 70%

waluta: peso argentyńskie (ARS)



DZIEŃ 10 Żywy lodowiec
PARK NARODOWY LOS GLACIARES

Rankiem, po śniadaniu wyruszymy Parku Narodowego Los Glaciares, 

wpisanego na listę UNESCO - to kolejna pozycja z tej listy na naszej trasie! 

Zobaczymy słynny lodowiec Perito Moreno, którego ściany sięgają 60-70 

m. To żyjący wciąż lodowy twór, będący w nieustannym ruchu. 

Obrywające się fragmenty lodu tworzą tutaj nieziemski obraz. Na miejscu 

będziemy również mieli możliwość dopłynięcia do czoła lodowca (opcja), jak 

również, dla tych najbardziej żądnych przygód mini trekking na lodowcu 

(opcja). Po południu wracamy na nocleg od El Calafate.
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DZIEŃ 11 Wieś u stóp szczytu
 EL CALAFATE - EL CHALTÉN

Po śniadaniu jedziemy do stolicy argentyńskiego trekkingu - El Chalten. Choć to mała wioska, 

kilka lat temu zajęła drugie miejsce w światowym rankingu „Najlepszych miast na świecie do 

poznania”, organizowanym przez Lonely Planet. Pełne uroku miejsce, położone wśród śniegu i 

lodu. Domy są tam niskie, a drogi w większości zbudowane są ze skał. Będziemy u stóp Fitz Roy 

(3375 m n.p.m.) - góry, która jest prawdziwym wyzwaniem dla miłośników wspinaczki. 

Częścią naszej trasy będzie słynna Ruta 40. Biegnąca z południa na północ Argentyny droga 

licząca ponad 5 tys. km, która jest jedną z najdłuższych na świecie. Przejedziemy również obok 

miejsca, w którym ukrywali się podczas swojej ucieczki do Boliwii znani rewolwerowcy - Butch 

Cassidy i Sundance Kid. Po przyjeździe na miejsce, zakwaterowanie w hotelu i spacer po 

urokliwej okolicy. Nocleg w El Chalten.



38



39

DZIEŃ 12 U podnóża Fitz Roy
EL CHALTEN

Po śniadaniu wyruszymy na całodzienny trekking (ok. 20 km) do podnóża Cerro Fitz Roy. 

Jak wspomnieliśmy, mimo że góra nie jest wyjątkowo wysoka, to jednak zdobycie jej to 

trudna i niebezpieczna wyprawa. Przez cały dzień będziemy otoczeni przez niesamowitą 

przyrodę Andów. 

Argentyński odkrywca Francisco Moreno zobaczył górę 2 marca 1877 r. i nazwał ją Fitz Roy 

na cześć Roberta FitzRoya, który jako kapitan HMS Beagle podróżował w górę rzeki Santa 

Cruz w 1834 roku i sporządzał mapy dużych części wybrzeża Patagonii. Po raz pierwszy 

została zdobyta przez francuskich alpinistów Lionela Terray i Guido Magnone dopiero w 

1952 r.

Cerro to hiszpańskie słowo oznaczające grzbiet lub wzgórze, podczas gdy Chaltén 

pochodzi od słowa Tehuelche (Aonikenk) oznaczającego „dymiącą górę”, ponieważ wokół 

szczytu góry zwykle tworzy się chmura. Fitz Roy jest jednym z kilku szczytów, które 

Tehuelche nazywali Chaltén.

Po trekkingu powrót do hotelu i odpoczynek. Nocleg w El Chalten.
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DZIEŃ 13 Miasto na końcu świata
EL CHALTEN - USHUAIA

Po śniadaniu przejedziemy na lotnisko w El Calafate, a stamtąd samolotem do sławnego miasta Ushuaia, 

uważanego za najdalej wysunięte na południe miasto świata. Oczywiśnie poniżej jest kilka małych osad, 

jednak to to miejsce dzierży bez wątpienia berło zwycięstwa. 

Miasto położone jest na wybrzeżu Isla Grande de Tierra del Fuego, z widokiem na Zatokę Ushuaia i jest 

otoczone pasmem górskim Martial. Sama nazwa pochodzi z języka koczowniczych ludów Yagan, które 

mieszkały na tym terenie i oznacza “Zatokę w tle” - co znakomicie oddaje położenie miasta.

Założona w 1884 r. osada jeszcze 70 lat temu liczyła ok. 2000 mieszkańców. Dzisiaj to prężne prawie 

80 000 miasto, które żyje z przemysłu, rybołówstwa i oczywiście z turystyki.

Po przylocie, zakwaterowanie w hotelu i zwiedzanie miasta. 
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DZIEŃ 14 Trekking i rejs 
TIERRA DEL FUEGO

Po śniadaniu udamy się na całodzienny trekking po Parku Narodowym Tierra 

del Fuego. Będziemy podziwiali ośnieżone szczyty, torfowiska, doliny 

cudownej zieleni, rzeki i jeziora. Zobaczymy Zatokę Lapataia, Zatokę Ensenada 

i leżące na granicy Argentyny i Chile jezioro Acigami. 

Potem czeka nas rejs wodami Kanału Beagle’a. Przepłyniemy obok latarni 

morskiej Les Eclaireurs i lądy będące siedliskiem wielu zwierząt w tym również 

kormoranów i lwów morskich. Park utworzony został w 1960 roku w celu 

ochrony najbardziej wysuniętych na południe lasów Kanału Beagle i zajmuje 

powierzchnię 69 tys. ha. Po czterogodzinnym rejsie wracamy do Ushuai. Nocleg 

w hotelu.
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DZIEŃ 15 Na północ
USHUAIA - BUENOS AIRES

Opuszczamy zjawiskowe południe. Po śniadaniu ruszamy na lotnisko w Ushuai. Przed 

nami 3,5 godzinny lot do Paryża… Południa, czyli stolicy Argentyny, Buenos Aires. 

W ciągu kilku godzin zmienimy nie tylko otoczenie,, zmieni się również i znacząco 

klimat - zrobi się dużo dużo cieplej. Czekają nas dwa dni eksploracji tego 

niesamowitego miasta!

Po zakwaterowaniu w hotelu i odpoczynku ruszamy w objęcia miasta. Zobaczymy 

kolorową dzielnicę La Boca, a także urocze uliczki San Telmo. Odwiedzimy 

neoklasyczną katedrę oraz główny plac miasta Plaza de Mayo, miejsce wielu 

wydarzeń historycznych, w tym ogromnej fiesty z okazji wygranej w Mistrzostwach 

Świata w Piłce Nożnej 2022, w której mieliśmy szczęście uczestniczyć. 

Następnym punktem będzie słynna dzielnica Recoleta. Jest to tradycyjna 

konserwatywna dzielnica należąca do klasy wyższej, z jednymi z najdroższych 

nieruchomości w mieście, znana z kamienic w stylu paryskim, wystawnych dawnych 

pałaców i eleganckich butików. To miejsce słynie również z Cmentarza La Recoleta, 

na którym znajdują się groby znanych osób, w tym Evity Perón, prezydentów 

Argentyny, laureatów Nagrody Nobla. W 2011 roku BBC uznało go za jeden z 

najlepszych cmentarzy na świecie, , a w 2013 roku CNN umieściło go wśród 10 

najpiękniejszych cmentarzy na świecie. Naprawdę warto! Po tych wrażeniach 

wrócimy na nocleg w hotelu.
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DZIEŃ 16 Boskie Buenos
BUENOS AIRES

Ten dzień należy do nas. Oczywiście mamy z zanadrzu jeszcze wiele rzeczy 

do zobaczenia w stolicy Argentyny, jak na przykład przepiękna dzielnica 

Palermo, jeśli jednak ktoś chciałby ten dzień spędzić na zakupach, czy 

leniuchowaniu… ¡Viva Argentina! Robimy - co chcemy!

Wieczorem natomiast czeka nas Tango Show, połączone z pożegnalną 

kolacją.



57



58



59

Może rejs do Urugwaju?
OPCJA DLA CHĘTNYCH: Po południu, ostatniego dnia  wyprawy możliwa 

wycieczka promem do Urugwaju po jednej z najszerszych rzek świata (La 

Plata) do Colonia de Sacramento (koszt ok. 140 USD). 

Zwiedzanie przepięknej kolonialnej zabudowy urokliwego miasteczka. 

Wieczornym promem powrót do Buenos Aires. Chęć uczestnictwa należy 

zgłosić przed wyjazdem.
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Tango
Argentyna jest bezwątpienia kolebką tanga. To właśnie w 

Buenos Aires pod koniec XIX w. emigranci stojący w 

kolejka do domów publicznych i karczm z nudów 

tańczyli i wygłupiali się. I nic nie było w tym dziwnego, że 

zawiłe kroki, będące mieszanką różnych tańców (w tym 

oberka i mazurka) były wykonywane przez parę 

mężczyzn.

Z czasem uliczny taniec mocno się skodyfikował, jednak 

przez pierwsze lata był na całym niemal świecie 

uważany na lubieżny i dalece nieprzyzwoity. Co ciekawe, 

gdy już na całym zachodnim świecie stał się popularny, 

w konserwatywnej Argentynie nadal uważano go za 

nieprzystający do wyższych sfer.

We współczesnej Argentynie tango uważane jest za 

dobro narodowe, co potwierdza wpisanie tego tańca na 

Listę Dziedzictwa UNESCO. Dzisiaj milongi odbywają się 

nie tylko na ulicach Buenos Aires. Miłośnicy tego 

pełnego erotyzmu tańca mogą się spotykać w Berlinie, 

Rzymie czy Warszawie.
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DZIEŃ 17 Adios Argentina
Żegnamy się z Argentyną, Chile i Ziemią Ognistą. Po śniadaniu przejedziemy na 

lotnisko Buenos Aires-Ezeiza Ministro Pistarini i rozpoczniemy lot powrotny do domu.
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DZIEŃ 18 Przylot do Polski
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CENA ZAWIERA

● Noclegi w hotelach 3/4* na bazie pokojów dwuosobowych. Pokoje typu standard.

● Śniadania (z wyjątkiem bardzo wczesnego wyjazdu z hotelu)

● Przejazdy oraz transfery z i na lotniska

● Zwiedzanie i wycieczki obiektów zgodnie z programem

● Opieka pilota w języku polskim

● Kolacja dn. 4 oraz 11

● Wszystkie atrakcje ujęte w programie  - oprócz tych oznaczonych jako (opcja)  

● Bilety wstępu do Parków Narodowych, rezerwatów i wszystkich  obiektów ujętych w programie

● Ubezpieczenie  ERGO Ubezpieczenia Podróży – TIP PLUS, 40 000 EUR, KR 5000 EUR, NNW 30 000 PLN

CENA NIE ZAWIERA

● Biletów lotniczych

● Rozszerzenie Ubezpieczenia podróżnego COVID-19

● Zwyczajowych napiwków (ok. 50 USD od osoby dla przewodników, kierowców i

● bagażowych), napiwki dla kelnerów wynoszą około 10% wartości rachunku.

● Innych rzeczy nie wymienionych w programie

● Wyżywienia oprócz wyżej wymienionego

● Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu. Koszt ubezpieczenia to 4,4% od wartości imprezy.

● Rejs do czoła lodowca Perito Moreno - 30 USD

● Rejs do Colonia de Sacramneto w Urugwaju - ok. 140 USD

● Mini Ice Trekking po Perito Moreno - 220 USD

● Big Ice Trekking po Perito Moreno - 360 USD

Ten folder nie jest ofertą sprzedaży w rozumieniu prawa handlowego.  Program może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku 
obustronnego uzgodnienia. W takim przypadku będziemy proponować alternatywne (równomierne finansowo) rozwiązania zastępcze.  
Nierównoważne finansowo rozwiązania wymagają dopłaty nadwyżki w stosunku do obliczonego kosztorysu. Wszelkie prawa do tekstu, 

programu i zdjęć użytych w folderze są zastrzeżone.

 11 790 zł + 1900 USD + loty
koszt uczestnictwa

TERMINY WYPRAW:
30.11-17.12.2023
11.01-28.01.2024

1.    CENA ZAWIERA:
● Noclegi w hotelach 3/4* na bazie pokojów dwuosobowych. Pokoje typu 

standard.
● Śniadania (z wyjątkiem bardzo wczesnego wyjazdu z hotelu)
● Przejazdy oraz transfery z i na lotniska
● Zwiedzanie i wycieczki obiektów zgodnie z programem
● Opieka pilota w j. polskim
● Kolacja dn. 4 oraz 11
● Wszystkie atrakcje ujęte w programie  - oprócz tych oznaczonych jako 

(opcja)  
● Bilety wstępu do Parków Narodowych, rezerwatów i wszystkich  

obiektów ujętych w programie
● Ubezpieczenie  ERGO Ubezpieczenia Podróży – TIP PLUS, 40 000 EUR, 

KR 5000 EUR, NNW 30 000 PLN

2.    CENA NIE ZAWIERA:
● Biletów lotniczych

● Ubezpieczenia podróżnego COVID-19

● Zwyczajowych napiwków (ok. 50 USD od osoby dla przewodników, 

kierowców i

● bagażowych), napiwki dla kelnerów wynoszą około 10% wartości 

rachunku.

● Innych rzeczy nie wymienionych w programie

● Wyżywienia oprócz wyżej wymienionego

● Ubezpieczenia

● Odszkodowania w przypadku zagubienia czy zniszczenia bagażu 

osobistego, walizki itp.

● Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu. Koszt ubezpieczenia 

to 4,4% od wartości imprezy.

Projekt
Patagonia

CHILE I ARGENTYNA
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Igor Olejniczak
PRZEWODNIK

+48 501 740 604 
igor@legalnomads.pl

Z prawdziwą przyjemnością polecam 
wyprawy organizowane przez. Namibia to 
dziewiczy, ale niesamowicie piękny kraj, 

dzięki profesjonalizmowi i doświadczeniu 
organizatorów nic nie odwracało mojej 

uwagi od jej pięknych krajobrazów. Dziękuję 
za wspaniałą atmosferę, a przede 
wszystkim prawdziwą pasję ekipy.

Mateusz poznański
Dyrektor Banku - ING Bank Śląski

Jeśli poszukujecie wygód, paskudnych drinków z 
all-inclusive i basenów z podgrzewaną wodą, to 

zdecydowanie odradzam. Jeśli natomiast chcecie 
doświadczyć traperskiej przygody, zanurzyć się głęboko 

w Afryce, zobaczyć jak naprawdę wygląda życie 
rdzennych mieszkańców tego ogromnego kontynentu, 

zajrzeć w miejsca, gdzie turyści nie zaglądają i to 
wszystko we wspaniałej atmosferze pionierskiej 

przygody, to trafiliście pod właściwy adres. 

MICHAŁ truchanowicz
Microsoft, Key Account Manager

Mega ludzie. Wszystkie chwile z nimi 
spędzone są warte całego worka 

kolumbijskich peso.

Grzegorz słowiński
uczestnik Projektu Kolumbia

Moje wszelkie oczekiwania dotyczące 
tego wielkiego kawałka Afryki się 

spełniły, a moje ego zostało w pełni 
zaspokojone, tym co zobaczyłem, 

przeżyłem i tym co przygotowano dla 
mnie w Namibii. Auta terenowe, 

namioty i doborowe towarzystwo – to 
prawda, spełniły się moje marzenia

Piotr Deutsch
Prezes firmy ProOffice

Moje oczekiwania co do wyprawy zostały zrealizowane 
już w drugim dniu, a pozostałe dni 

to kolejne dawki niezapomnianej i niewiarygodnej 
przygody i pozytywnej energii. Ludzie, zwierzęta, 

krajobrazy – wszystko było niesamowite. Ich 
doświadczenie, wiedza, profesjonalizm oraz dobroć 
i prawdziwość sprawi, że będzie to wasza najlepsza 

w życiu przygoda.

Bartek rysak
uczestnik Projektu Namibia

Drugiego dnia wieczorem w Botswanie na 
kamping "przyczłapał" sobie dość potężny 
czarny nosorożec i wystarczyło zrobić 5 

kroków żeby go klepnąć w tyłek. I tak 
zaczęła się moja przygoda...

Izabela szymańska
uczestniczka Projektu Botswana

Ania Olejniczak
BIURO LEGAL NOMADS

+48 509 627 711 
ania@legalnomads.pl

www.legalnomads.pl

mailto:igor@legalnomads.pl
https://www.facebook.com/LegalNomadsPL/
https://www.instagram.com/legalnomads.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCjgThCa-vMw4yoPtDr6UZkg
https://vimeo.com/user38412692
mailto:ania@legalnomads.pl
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Przygoda czeka, nie zwlekaj!
Mamy tylko 18 miejsc :)
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Arequipa
Wyjątkowa i niepowtarzalna, 
przez mieszkańców nazwana 

„Białym Miastem”

wygasły Wulkan Chucura
na wysokości aż 4910 m n.p.m.

Kanion Colca
Najgłębszy kanion na Ziemi z punktem 

obserwacyjnym kondorów

wyspy Amantani i Taquile
Dowiemy się jakim rzemiosłem parają się 

tam mężczyźni Machu Picchu
Jedną z najpiękniejszych 
tras na świecie Inka Trail

Święta Dolina Inków
Pełną urokliwych krajobrazów 

nad rzeką Urubamba Lima
Stolica Peru

Jezioro Titikaka
Najwyżej położone żeglugowe 

jezioro na świecie,

Cusco
W języku keczua nazwane 

„Pępkiem Świata”
Amazonia

Rejs rzeką Madre de Dios


