
Dzień 1 (Sobota)  Wylot z Nowego Jorku  
Sugerowane przeloty: Wylot z lotniska JFK liniami LAN o 4:35pm. Wylot z Europy. Całonoc-
ny przelot do Buenos Aires. Kolacja i śniadanie na pokładzie samolotu. 
 

2 (Niedziela)   Przylot do Buenos Aires 
Przylot do Buenos Aires rano 9:20 am  i przejazd do hotelu 4* w centrum miasta. Po odpo-
czynku spacer po mieście. Wieczorem kolacja powitalna. (D) 
 

 3 (Poniedziałek)   Buenos Aires. Zwiedzanie miasta 
Po śniadaniu rozpoczniemy zwiedzanie stolicy Argentyny. Zobaczymy centrum miasta z pała-
cem prezydenckim, parlamentem i katedrą oraz odwiedzimy ogromny cmentarz - La Recoletta, 
gdzie znajduje się grób Evity Peron. Po południu, czas wolny. Wieczorem, o godzinie 7:30pm 
wyjazd z hotelu na kolacje do restauracji „La Ventana”, gdzie zobaczymy „Tango show”. Oko-
ło północy, powrot do hotelu na nocleg. (B, D)  
 

 4 (Wtorek)   Buenos Aires 
Po śniadaniu w hotelu dzień wolny przeznaczony na samodzielne zwiedzanie lub wycieczki 
opcjonalne do delty Rio de la Plata lub Estanci.  (B)  
 

5 (Środa)  Przelot: Buenos Aires - Ushuaia/Ziemia Ognista Rejs Beagle – Calafate  
Bardzo wcześnie rano przejazd na lotnisko krajowe. Wylot o 4:50am liniami LATAM. Przylot 
o 8:30am do Ushuaia na Ziemi Ognistej. Prosto z lotniska pojedziemy do centrum tego urocze-
go miasteczka na końcu świata. Po krótkim spacerze przejdziemy do portu i małym statkiem 
popłyniemy po Kanale Beagle do sanktuarium morskich lwów i pingwinów znajdujących się na małych skalnych wysepkach. Po lunchu (we wła-
snym zakresie) rozpoczniemy zwiedzanie Parku Tierra del Fuego słynnego z unikalnej flory i fauny „końca świata”. Nasz 2-3h spacer prowadzić 
będzie częściowo brzegiem Beagle Channel, przez lasy i wokoło jezior. Przejazd na lotnisko i wylot o 6:20pm do miasteczka Calafate. Po przylo-
cie o 7:40pm, przejazd do hotelu na kolacje i nocleg. (B) 
 

6 (Czwartek)   Przejazd do El Chalten 
Po śniadaniu rozpoczniemy 3-4h przejazd do małej miejscowości El Chalten, leżącej u 
podnóża góry Fitz Roy. 220km przejazdu prowadzić będzie przez terytorium Wielkich 
Jezior - Lago Argentino i Lago Viedma. Zatrzymamy się w kilku stancjach, aby poczuć 
smak życia gauchos na Patagonii, a także fotografować zbliżające się strzeliste szczyty Fitz 
Roy i Cerro Torre. Po przyjeździe i zakwaterowaniu w motelu, czas na odpoczynek i spa-
cer po miasteczku i okolicy. Kolacja i nocleg w naszym motelu. (B, D).  
 

7 (Piątek)   Trekking Fit Roy. Powrót do El Calafate  
Po wczesnym śniadaniu rozpoczniemy 5-6h trekking, który przebiegać będzie u podnóża 
Fitz Roy (3,375m) i Cerro Torre. Po powrocie do El Chalten rozpoczniemy powrotny prze-
jazd do naszego hotelu w El Calafate na nocleg. (B)  
 

8 (Sobota)   Lodowiec Perito Moreno 
Całodzienna wycieczka do słynnego "kroczącego" lodowca Perito Moreno, znajdującego 
się w Parku Narodowym Los Glaciares. Opcjonalne wycieczki: rejs małym statkiem przed 
czołem pękającego lodowca. Powrót do naszego hotelu w Calafate na nocleg. (B) 

TREKKING 

*BUENOS AIRES * USHUAIA * ZIEMIA OGNISTA * CALAFATE *         
*FITZ ROY * LODOWIEC PERITO MORENO * TORRES DEL PAINE *          

*PUNTA ARENAS * SANTIAGO DE CHILE*  

WYSPA WIELKANOCNA 



Warunki Uczestnictwa 

Rezygnacja z wyjazdu 

Warunki Płatności 
 

Cena:......$ 4,450 • od osoby w pokoju 2-osobowym przy min. 12 osób.   
  $395 – dopłata do pokoju 1-osobowego (tylko w hotelach) 
   

Cena zawiera: 

Przeloty: Buenos Aires – Ushuaia – Calafate / Punta Arenas - Santiago 

• Wszystkie przejazdy z prywatnym przewodnikiem w mini-busie  

• Zakwaterowanie w hotelach 3* i 4* 

• W czasie trekkingu noclegi w schroniskach w pokojach wieloosobowych 

• W czasie trekkingu dwa posiłki: śniadania i kolacje 

• Realizacja wycieczki wg. ułożonego programu  

• Miła i profesjonalna obsługa z pilot z językiem polskim/hiszpańskim/

angielskim na cały okres wyprawy    
    

Cena nie zawiera: 

• Przelotów międzynarodowych do Buenos Aires i z Santiago de Chile  
* Usługi niewymienione w programie          * Ubezpieczenia  

* Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców  

Ubezpieczenie;  

Pilot wycieczki:  
Jurek Majcherczyk,  ekspert 
od Ameryki Południowej oraz 
pilot i przewodnik z ponad 30 
letnim doświadczeniem. 
Więcej o Jurku na Wikipedia  

9 (Niedziela)  Przejazd do Parku Torres del Paine/Chile 
Wcześnie rano rozpoczniemy przejazd (300km) do Parku Tores del Paine w Chile. W Cancha Carrera, prze-
kroczymy granice z Chile. Panoramiczny przejazd przez Park Torres del Paine. Zakwaterowanie w hotelu /
schronisku u podnóża strzelistych wież Las Torres. Nocleg i kolacja w naszym motelu/schronisku. (B, D)  
    

Dzień 10 (Poniedziałek)   Trekking/Park Torres del Paine 
Pierwszego dnia z 4-dniowego trekking u podnóża Torres del Paine, przejdziemy dolinę Ascencio River (7 h 
trek) do podnóża Paine’ Towers. Nocleg w schronisku. (B,D) 
 

Dzień 11 (Wtorek)   Trekking/Park Torres del Paine 
Drugiego dnia przejedziemy wzdłuż brzegu jeziora Nordenksjold do schroniska Los Cuernos (5h). (B, D) 
 

Dzień 12 (Środa)   Trekking/Park Torres del Paine 
Trzeciego dnia wejdziemy w dolinę Francuzów, do obozu Brytyjczyków, aby kontynuować wędrówkę wzdłuż 
jezior Skottsberg i Pehoe do schroniska Pehoe (8h). (B, D) 
    

Dzień 13 (Czwartek)   Trekking/Park Torres del Paine 
Ostatni dzień rozpoczniemy wspinaczką na lodowiec Grey (3h trek). Po lunchu popłyniemy łodzią przez jezio-
ro Grey, do czoła lodowca a następnie do przystani Lago Grey (2h), gdzie przesiądziemy się do autobusu i 
pojedziemy do hotelu w miasteczku Puerto Natales. (B, L, D) 
 

Dzień 14 (Piątek)   Przejazd do Punta Arenas i Przelot do Santiago  
Przejazd do Punta Arenas, miasta leżącego przy ujściu Cieśniny Magellana. Po krótkim zwiedzaniu centrum, 
przejazd na lotnisko. Wylot o 4:20pm. Przelot do Santiago o 7:40pm. Sugerowane przeloty. Przejście na część 
międzynarodową i wylot do USA i Europy późno wieczorem. (B) 
    

Dzień 15 (Sobota)   Przylot do NYC.    
Kolacja i śniadanie na pokładzie samolotu. Przylot na lotnisko JFK w godzinach rannych a do Europy wieczorem.  *** Zakończenie Wycieczki *** 

POLONIJNY KLUB PODRÓŻNIKA  
c/o CLASSIC TRAVEL 

186 Maple Ave. Wallington NJ 07057  USA 
 

tel. +1 973-473-1249;  
e-mail: info@odkrywcy.com   www.odkrywcy.com 


