
LOGISTYKA  

Wyprawy COLCA-CONDOR 2009 

 

1. Daty i Program:  
  

13 Czerwca,  – wylot uczestników wyprawy z 
Nowego Jorku do Arequipy via Lima. Po całono-
cnym przelocie przejazd do naszego hotelu –bazy. 
Tutaj nastąpi uzupełnienie zaopatrzenia wyprawy.  
 

15 Czerwca, - W południe odbędzie się konfe-
rencja prasowa dla mediów regionalnych i 
krajowych oraz korespondentow zagranicznych, na 
której zostaną zaprezentowane cele wyprawy 
Colca Condor 2009.  Miejsce:  

Universidad Tecnologica del Peru,  
Filial Arequipa.  Salon "Arequipa". 
 

Tuż po zakonczeniu konferencji rozpoczniemy 
przejazd do Kanionu Colca, do naszej bazy w 
wiosce Cabanaconde. Tutaj nastąpi finałowe 
przygotowanie całego sprzętu, porcjowanie 

żywności i omównienie finałowej strategii eksplorowania kanionu.  
 

17 Czerwca, - Zejscie do wnętrza kanionu w tym samym miejscu z którego wyszlismy kończąc rok temu 
wyprawę Colca Condor 2008. Następnego dnia rozpoczniemy systematyczną eksploracje kanionu, 
prowadząc badania geologiczne, hydrograficzne, opisując i mierząc dokładnie każdy segment koryta rzeki 
i ścian kanionu. Jednocześnie pokonywać będziemy skalno- wodne przeszkody aby po 5 – 7 dniach 
dotrzeć do miejsca w kanionie o nazwie „Sangalle”, które znajduje się na końcu tego dziewiczego 
odcinka. Z tego miejsca wyjdziemy do cywilizacji, do naszej bazy w Cabanaconde.  
 

22/23 Czerwca – Rozpoczniemy eksploracje krawędzi kanionu “Cruz del Condor”, a także okolicznych 
gór w poszukiwaniu ruin fortec z pre-Inkaiskiej Kultury Wari.  
 

26 Czerwca– Planowany powrót do Arequipa, gdzie tego samego popołudnia na konferencji prasowej 
zdamy na gorąco relacje z naszej wyprawy, dla mediów Peruwianskich i korespondentów zagranicznych. 
 

27 Czerwca – Przelot do Limy i tego samego wieczoru wylot do Nowego Jorku.  
 

28 Czerwca – Przylot do Nowego Jorku i zakończenie wyprawy Colca Canyon 2009.  
 

2. Terytorium działań wyprawy:  
 

 PERU, Department: Arequipa (południowe Peru), Prowincja: Calloma, Część pierwsza Kanionu Colca 
o nazwie: Cruz del Condor. Do pokonania: 10 - 12 kilometrów dziewiczego nieznanego terytorium, 
wewnątrz bardzo wąskiego i głębokiego kanionu, z wysokości (+-)2,700 do 2,200 m.n.p.m, w otoczeniu 
ścian sięgających od 1,300 do 1,500 metrów z poziomu dna kanionu.  

 
3. Geografia eksplorowanego terytorium:  
 

 Dno kanion, przecięte wzdłuż przez niedużą rzekę z bardzo mocnym nurtem, wodospadami od 5 do 
10 metrów wysokości i srednim spadku rzeki od 30 do 50 metrów na kilometr. Możemy też napotkać na 
inne przeszkody, gdyż jest to dziewiczy fragment całego Kanionu Colca.  
 

 

 

POLSKO-AMERYKANSKO-PERUWIANSKO WYPRAWA NAUKOWO EKSPLORACYJNA 
COLCA CONDOR 2009 

P.O.Box. 3011. WALLINGTON, NJ 07057. yurek@odkrywcy.com or 1-201-384-5137 or 1-201-456-9799. 

mailto:yurek@odkrywcy.com

