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BOLIWIA – CHILE: wyprawa przez Amazonię i Andy 
 
Trasa: (BOLIWIA) Santa Cruz de la Sierra – Ruranabaque – 
Santa Rosa – boliwijska Pampa – Park Narodowy Maididi (Selva) 
– La Paz – Tiahuanaco – Dolina Księżycowa – Solar de Uyuni – 
Laguny Uyuni – (CHILE) San Pedro de Atacama – Valle de Arco 
Iris – Valle de la Luna – Valle de la Muerte – Santiago de Chile – 
Valparaiso 
 

 

 
Boliwia jest najwyżej położonym i najtrudniej dostępnym państwem Ameryki Południowej. Najbardziej 
indiańskim, z ciągle żywą tradycją i wierzeniami. To tutaj znajduje się największe solnisko świata, 
najwyżej położone żeglowne jezioro, najwyżej położone lotnisko, miasto... Wielu podróżników właśnie 
Boliwię uznaje za najbardziej fascynujący i różnorodny kraj kontynentu. 
 
Chile rozciągające się wąskim pasem wzdłuż wybrzeża Oceanu Spokojnego, o długości 4,3 tys. km, 
ma do zaoferowania wiele różnorodnych krajobrazów. Podczas naszej podróży będziemy eksplorować 
skrajnie suchy obszar pustyni Atacama, podziwiając Dolinę Księżycową, słone jeziora i solniska, zwane 
salarami, a także towarzyszące im stada różowych flamingów. Wszystko to na tle zachwycających, 
ośnieżonych stożków wulkanicznych.  
 
Największe atrakcje:  

 Park Narodowy Maididi – eksploracja boliwijskiej selvy i pampy 

 Piranie, kapibary, kajmany, kapucynki i anakonda 

 Ruiny Tiwanaku ze słynną Bramą Słońca 

 La Paz – najwyżej położona stolica na świecie 

 Dolina Księżycowa – labirynt wąwozów i pinakli 

 Santiago de Chile – stolica i największe miasto Chile 

 Valparaiso – popularny pacyficzny kurort 

 Atacama – najbardziej sucha pustnia świata 

 Dolina Śmierci i Laguna Verde – jezioro wypełnione arszenikiem 

 Gejzery, błotne wulkany, gorące źródła i różowe flamingi towarzyszące solniskom 
 
 Termin:     Cena:     
 08.03 – 25.03.2018r.   9180 zł + 2360 USD  
 08.11 – 25.11.2018r.   9180 zł + 2360 USD 
 

PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Santa Cruz de la Sierra (-/-/-)  
Wylot z Warszawy, przelot do Boliwii. 
 
Dzień 2 Santa Cruz de la Sierra (-/-/-) 
Przylot do Santa Cruz de la Sierra, transfer do hotelu, krótki odpoczynek. Po południu piesze 
zwiedzanie z pilotem największego miasta Boliwii założonego w 1561 roku przez Ñuflo de Cháveza. W 
programie Plac 24 de Septiembre i katedra. Następnie udamy się w stronę Parku El Arenal, gdzie 
będziemy mogli zobaczyć targ pamiątek i wyroby lokalnych rzemieślników.  
 
Dzień 3 Ruranabaque - (Selva) Park Narodowy Maididi (S/L/K) 
Rano transfer na lotnisko, przelot do Ruranabaque. Po przylocie i odprawie w lokalnej agencji 
turystycznej u udamy się łodzią do Parku Narodowego Maididi. Popłyniemy ok. 3-4 godz. w górę rzeki 
Beni - łódź jest motorowa, posiada siedzenie oraz dach chroniący przed silnym słońcem i  deszczem. 
Po przybyciu do bazy noclegowej udamy się wraz z przewodnikiem na 3-4 godzinną pieszą penetrację 
lasu deszczowego. Poznamy z bliska jego małych i dużych mieszkańców. Lasy Deszczowe basenu 
Amazonki to jedne z najbogatszych ekosystemów na naszej Planecie. Nocować będziemy w 
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ekologicznych drewnianych domkach na terenie parku narodowego. 
 
Dzień 4 (Selva) Park Narodowy Maididi (S/L/K) 
Przed południem 3-4 godziny trekking w celu bliższego poznania jednego z najbogatszych 
ekosystemów lasów tropikalnych – to ponad 4838 gatunków roślin naczyniowych, w tym wiele 
gatunków rzadkich i endemitów. Specyfika roślinności parku narodowego sprawia iż wiele gatunków 
nadal pozostaje nieopisanych. Bogactwo fauny jest równie imponujące jak flory ponad 914 gatunków 
płatków (co stanowi 83% gatunków ptaków występujących na obszarze Boliwii). Powrót na lunch. Po 
południu krótki rejs łodzią motorową po jednym z dopływów Rzeki Beni do jednej z lagun. Dla chętnych 
możliwość połowów piranii. Następnie udamy się na 2.godzinny trekking po okolicach laguny, gdzie 
będziemy mieli okazje do bliższych spotkań z awifauną Parku Narodowego Maididi. Po kolacji, dla 
chętnych, nocne wyjście do lasu i jeśli dopisze nam szczęście być może uda nam się spotkać jaguara. 
 
Dzień 5 Jezioro Santa Rosa – boliwijska Pampa (S/L/K) 
Wyjazd na całodzienną wycieczkę na pampę. Na początek rejs łodzią motorową około 2-3 godziny. 
Zupełna zmiana krajobrazu, więcej otwartej przestrzeni i całkowicie odmienna roślinność w porównaniu 
z lasem deszczowym. Jeśli dopisze nam szczęście być może spotkamy słynną anakondę. Ponadto, 
bliskie spotkania z małymi i dużymi mieszkańcami pampy - kapibary, kajmany, małpy kapucynki, 
różowe delfiny rzeczne, oraz wiele gatunków ptaków. Odpoczynek i lunch a następnie zobaczymy 
uprawy kawy. Wieczorem powrót do bazy noclegowej.   
 
Dzień 6 (Selva) Park Narodowy Maididi - boliwijska Pampa (S/L/K) 
Po śniadaniu krótka wyprawa po leśnych ścieżkach wraz z instruktarzem, podczas którego dowiemy 
się, jak można się leczyć przy użyciu roślin występujących na obszarze Parku Maididi oraz jak można 
samodzielnie wykonać pamiątki. Powrót na lunch. Po południu rejs łodzią w górę rzeki a dla chętnych 
(w zależności od stanu rzeki) możliwość spływu na dętkach – tubing (po spokojnym odcinku rzeki). 
Powrót do bazy, czas wolny.  
 
Dzień 7 (Selva) Park Narodowy Maididi (S/L/-) 
Rano czeka nas ostatni krótki trekking po po fascynującym a jednocześnie bardzo delikatnym i 
zagrożonym ekosystemie Amazońskich lasów deszczowych. Po lunchu udamy się w rejs powrotny 
łodzią motorową do Ruranabaque (około 3-4 godziny). Transfer na lotnisko i przelot do La Paz. Po 
przylocie transfer do hotelu, zakwaterowanie. Wieczorem, dla chętnych, spacer z pilotem po La Paz.  
 
Dzień 8 La Paz (S/-/-) 
Piesze zwiedzanie z pilotem centrum La Paz, stolicy kraju, założonej w 1548r., położonej w dolinie na 
wysokości 4000 m n.p.m.: Plaza Murillo, pałac Prezydencki, parlament, katedra, Convento de San 
Francisco. Udamy się na Targ czarownic gdzie można nabyć leki na każda możliwą dolegliwości oraz 
nabyć oryginalne pamiątki. 
 
Dzień 9 La Paz (S/-/-) 
Dzień wolny przeznaczony na zakupy, odpoczynek lub indywidualną eksplorację miasta. Dla chętnych  
(fakultatywnie ok. 120 USD. UWAGA: konieczne dodatkowe ubezpieczenie od sportów ekstremalnych) 
możliwość zjazdu na górskich rowerach słynną Drogą Śmierci z przełęczy na wysokości 4800 m n.p.m. 
do wysokości 1800 m n.p.m. Uczestnicy dostają cały sprzęt (kaski, odzież, ochraniacze) oraz specjalne 
profesjonalne rowery do jazdy. Nie jest wymagana super kondycja a jedynie mocne nerwy. W trakcie 
zjazdu przerwy na pamiątkowe zdjęcia. Wieczorem powrót busem do La Paz. Dla mniej odważnych 
podróż busem który towarzyszy rowerzystom.  
 
Dzień 10 Tiahuanaco – Dolina Księżycowa – Ununi (S/-/-) 
Wycieczka do Tiahuanaco i zwiedzanie ruin ze słynną Bramą Słońca, o których mówi się, że są 
najstarsze na świecie. W drodze powrotnej do La Paz, postój na punkcie widokowym, z którego 
rozpościera się zachwycająca panorama na La Paz. Następnie zwiedzanie Doliny Księżycowej, gdzie 
będziemy podziwiać labirynty wąwozów i pinakli, powstałe na skutek erozji (widok jak na księżycu). 
Wieczorem transfer na lotnisko, przelot do Uyuni. 
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Dzień 11 Uyuni (S/L/K) 
Rozpoczynamy podróż przez jedno z najbardziej fascynujących krajobrazowo miejsc na świecie. 
Najpierw zatrzymamy się przy cmentarzyku lokomotyw. Następnie udamy się na Salar de Uyuni, gdzie 
zatrzymamy się na przy Isla de Pescado, gdzie będziemy podziwiać ogromne i długowieczne kaktusy 
oraz panoramę Salar de Uyuni. Nocleg w hotelu solnym (w hotelu jest ciepła woda; pokoje 2-4 
osobowe bez łazienek; koniecznie trzeba zabrać ze sobą śpiwór i ręcznik).    
 
Dzień 12 Uyuni (S/L/K) 
Kolejny dzień pełen atrakcji, wrażeń i niezapomnianych widoków - podróż przez pustynię. Po drodze 
zobaczymy czerwone i białe laguny oraz z bliska przyjrzymy się flamingom. Zatrzymamy się przy 
kamiennym drzewie Arbol de Piedra oraz w wielu miejscach gdzie natura stworzyła fantastyczne 
krajobrazy. Nocleg w schronisku z pokojami wieloosobowymi, wspólną łazienką, bez ciepłej wody (w 
tym miejscu to jedyna możliwość). 

 
Dzień 13 Uyuni – (CHILE) San Pedro de Atacama (S/L/-) 
Wcześnie rano udamy się na wschód słońca przy gejzerach i wulkanach błotnych. Następnie 
zobaczymy Laguna Verde - niesamowite jezioro wypełnione toksycznym arszenikiem (dla chętnych 
możliwość kąpieli w gorących źródłach). Po krótkim odpoczynku udamy się na przejście graniczne z 
Chile. Przejazd do San Pedro de Atakama.  
 
Dzień 14 Atacama (-/-/-) 
Przed południem czas wolny, relaks i odpoczynek. Dla chętnych (fakultatywnie ok. 40 USD) wycieczka 
do Do Doliny Tęczowej – Valle de Arco Iris wycieczka z innymi turystami i przewodnikiem 
j.angielskim/j.hiszpańskim). Popołudniu wycieczka do największych atrakcji Pustyni Atakama: Dolina 
księżycowa - Valle de la Luna, Doliny Śmierci - Valle de la Muerte, ze skałami wyrzeźbionymi przez 
wiatr, kopalnią soli i grotą solną. Wieczorem dla chętnych (fakultatywnie ok. 35 USD) wycieczka do 
prywatnego obserwatorium astronomicznego. 

 
Dzień 15 Calama – Santiago de Chile (S/-/-) 
Przejazd do Calama, przelot do Santiago de Chile. Po przylocie transfer do hotelu, krótki odpoczynek. 
Następnie zwiedzanie komunikacją miejską z pilotem, miasta kolonialnej architektury i ulicznych 
artystów. W programie pałac prezydencki La Moneda (rezydował tu m.in. Augusto Pinochet), budynek 
Poczty Głównej, Plaza de Armas z katedrą, wzgórze Santa Lucia, skąd rozpościera się widok na 
Santiago. Po południu zobaczymy z bliska mieszkańców Santiago, relaksujących się przy kieliszku 
wina lub przy piwie w Bario Brazil. Dla chętnych (fakultatywnie ok. 9 USD) zwiedzanie Domu-Muzeum 
chilijskiego noblisty Pabla Nerudy.  
 
Dzień 16 Valparaiso (S/-/-) 
Wycieczka do Valparaiso (UNESCO), jednej z najwspanialszych nadmorskich miejscowości 
wypoczynkowych wybrzeża chilijskiego z zabytkowymi dzielnicami i portem (przejazd autobusem 
rejsowym, piesza wycieczka z pilotem). Zwiedzanie starego miasta oraz przejażdżka unikalnymi 
windami kursującymi na wzgórza, na których rozłożone jest miasto. Powrót do Santiago de Chile. 
 
Dzień 17 Santiago de Chile – Europa (S/-/-) 
Przejazd na lotnisko. Odprawa bagażowa i paszportowa, przelot do Europy.  
 
Dzień 18 Warszawa (-/-/-) 
Przylot do Warszawy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cena obejmuje:  
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 przelot samolotami rejsowymi na trasie Warszawa/Santa Cruz de la Sierra, Santiago de 
Chile/Warszawa,  

 04 przeloty wewnętrzne (Santa Cruz/Ruranabaque/La Paz/Uyuni; Calama/Santiago), 

 noclegi: hotele 3* wg lokalnej kategoryzacji, ecolodge w Amazonii, Uyuni – hotel solny z 
pokojami bez łazienek oraz schronisko z pokojami wieloosobowymi i wspólną łazienką (dopłata 
do pokoju 1-os. 585 USD poza Uyuni),  

 wyżywienie wg programu (S-śniadanie, L-obiad, K-kolacja),  

 transfery lotniska/hotele/lotniska,  

 bilety na środki transportu w poszczególnych krajach oraz związane z nimi podatki i opłaty,  

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,  

 usługi lokalnych przewodników w Amazonii,  

 pilota/tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel,  

 opłaty wjazdowe oraz lokalne podatki i opłaty rządowe,  

 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 
Warszawa, ul. Przyokopowa 31. 

 
Cena nie obejmuje:  

 innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji,  

 wycieczek fakultatywnych,  

 napiwków,  

 wydatków osobistych,  

 opłat za filmowanie i fotografowanie,  

 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów ok.250 USD, 

 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł.  
 
UWAGI – Kalkulacja dla grupy min. 08 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. 
Program może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. 
Ostateczne ceny biletów lotniczych z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w 
cenach biletów wstępu. 
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