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ARGENTYNA – wyprawa na PRZYLĄDEK HORN - 
PATAGONIA 
 
Trasa: Buenos Aires – Ushuaia – Park Narodowy Tierra del Fuego – 
Lodowiec Garibaldi – Lodowiec Pia – Zaułek Lodowców – Przylądek 
Horn – Zatoka Wulaia – El Calafate – Cerro Frias – Park Narodowy 
Los Glaciares – Lodowiec Perito Moreno – El Chalten – Park 
Narodowy Torres del Paine – Puerto Natales – Buenos Aires 
 
 

Patagonia i Ziemia Ognista to jeden z najdzikszych i najtrudniej dostępnych obszarów na kuli ziemskiej. 
Podczas wycieczki, możemy zagwarantować, że nie zabraknie wspaniałych, wręcz hipnotyzujących 
krajobrazów. Odwiedzimy jedne z najpiękniejszych parków narodowych świata – Torres del Paine, Los 
Glaciares i Tierra del Fuego. Zobaczymy strzeliste szczyty górskie, ogromne lodowce (w tym słynny 
lodowiec Perito Moreno), dziewicze lasy i wodospady. Dotrzemy na koniec świata w Ushuaia, najdalej na 
południe wysuniętym mieście świata, dawnej kolonii karnej. Główną atrakcją proponowanego przez nas 
programu jest jednak czterodniowy rejs do legendarnego Przylądka Horn, podczas którego podziwiać 
będziemy subantarktyczne krajobrazy i faunę. Zapraszmy na wspaniałą przygodę po drugiej stronie globu!   
 
Największe atrakcje:  

 Buenos Aires – światowa stolica tanga 

 Argentyńskie rancho i spotkanie z gauchos 

 El Calafate – brama do świata lodowców 

 Lodowiec Perito Moreno – trzeci, pod względem wielkości, rezerwuar wody pitnej na świecie  

 Wieże skalne w Parku Narodowym Torres del Paine 

 Rejs po Kanale Beagle'a 

 Zdobycie legendarnego Przylądka Horn 

 Ushuaia – najbardziej wysunięte na południe miasto świata    
 

 Termin:     Cena:     
 09.03 – 25.03.2018r.   6990 zł + 5498 USD 
 05.10 – 21.10.2018r.   6990 zł + 5498 USD     
  
 

PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Buenos Aires (-/-/-)  
Wylot z Warszawy, przelot do Argentyny. 
 
Dzień 2 Buenos Aires (-/-/K)    
Przylot do Buenos Aires i zwiedzanie miasta: Plaza de Mayo i San Telmo, katedra, Recoleta - jedno z 
najbardziej luksusowych miejsc w mieście, zabytkowy cmentarz i katedra (Cmentarz Recoleta i Kościół 
del Pilar).  Należący do mnichów z Recolety cmentarz został otwarty w 1822 r. i spoczywają na nim 
jedynie wyznawcy katolicyzmu. Dziś można tam zobaczyć grobowce ojców założycieli i najważniejszych, 
najbardziej wpływowych mieszkańców Argentyny (najsłynniejszą osobą pochowaną na cmentarzu jest 
Evita Peron); Różowy Dom - niedostępny w czasach dyktatury pałac prezydencki, La Boca - kolorowa 
dzielnica, gdzie narodziły się tango i piłka nożna, klub sportowy Diego Maradony. Kolacja z „Tango Show 
w dzielnicy San Telmo”. 
 
Dzień 3 Buenos Aires – Ushuaia (S/-/K) 
Transfer na lotnisko i przelot do Ushuaia, leżącej przy zatoce, od której wzięła swoją nazwę. W języku 
Indian Yamana oznacza „zatokę krańca”. Po przylocie zwiedzanie stolicy Ziemi Ognistej: dzielnica 
Mission, gdzie swoją siedzibę założyli pierwsi osadnicy tych terenów, dzielnice Brown i Solier - z 
przykładami architektury początku XX wieku.     
 
Dzień 4 Park Narodowy Tierra del Fuego (S/L/-) 
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Wyjazd na zwiedzanie Parku Narodowego Tierra del Fuego (Ziemia Ognista), liczącego niemal 69 000 ha. 
Zobaczymy w nim malownicze torfowiska, omszałe drzewa, roślinność charakterystyczną dla strefy 
arktycznej. Następnie rejs po Kanale Beagle'a - do wysp zamieszkanych przez lwy morskie i ptaki, jak: 
mewy, wydrzyki, petrele, albatrosy i kaczki. Droga do Ushuaia prowadzi wzdłuż majestatycznej, arktycznej 
linii wybrzeża.  
 
Dzień 5 Ushuaia – rejs do Przylądka Horn (S/L/K) 
Przed południem czas wolny. Transfer do portu i zaokrętowanie na pokład statku. Po powitalnym koktajlu 
z kapitanem i załogą, statek wypłynie do jednego z najodleglejszych miejsc na naszej planecie. Rejs 
zabierze nas w podróż po Kanale Beagle'a, umożliwiając eksplorację oszałamiającego swą dzikością 
regionu Południowej Patagonii, wraz z archipelagiem Ziemi Ognistej. Podczas rejsu zejdziemy do 
pontonów (w zależności od pogody i warunków atmosferycznych danego dnia), aby udać się na ląd, 
poznawać lokalną florę, dotknąć lodowca, zrobić zachwycające zdjęcia.   
 
Dzień 6 Lodowiec Garibaldi – Lodowiec Pia – Zaułek Lodowców (S/L/K) 
Rano popłyniemy Fiordem Garibaldiego, gdzie opuścimy pokład w celu wędrówki przez las, aż do 
wodospadu, podziwiając spektakularne widoki. Dla tych, którzy zdecydują się pozostać na pokładzie, 
kapitan podpłynie bliżej pięknego, błękitnego lodowca Garibaldiego tak, by osoby te mogły podziwiać 
panoramiczny widok z górnego pokładu. Po południu będziemy płynąć wzdłuż północno-zachodniej 
odnogi Kanału Beagle'a, aż do Fiordu Pia, gdzie ponownie nastąpi wyjście na ląd. Udamy się w krótką 
wędrówkę do punktu widokowego na spektakularny lodowiec Pia, który rozciąga się od górskich szczytów 
w dół, do morza. Po tym niezwykłym doświadczeniu będziemy kontynuować podróż wzdłuż Kanału 
Beagle'a majestatycznym Zaułkiem Lodowców. 
 
Dzień 7 Przylądek Horn – Zatoka Wulaia (S/L/K) 
Będziemy płynąć Kanałem Murray'a, przez Zatokę Nassau, aż do Przylądka Horn, gdzie zejdziemy na ląd 
(w zależności od pogody i warunków atmosferycznych danego dnia). Legendarny Przylądek Horn został 
odkryty w 1616r., a jego cypel ma 425 m wysokości. Przez wiele lat był to ważny punkt odniesienia 
pomiędzy Pacyfikiem i Atlantykiem, opisywany jako “koniec świata”. W 2005r. park został ogłoszony przez 
UNESCO Światowym Rezerwatem Biosfery. Po południu zejdziemy (w zależności od pogody 
i warunków atmosferycznych danego dnia) na brzeg w historycznej Zatoce Wulaia. Pierotnie było to 
miejsce lokalizacji największych osad tubylców Yamana. Charles Darwin dotarł tutaj w 1833r., podczas 
swojej podróży HMS Beagle. Okolica ta słynie także, z uwagi na roślinność i geografię, ze swojego 
hipnotyzującego piękna. Udamy się na spacer przez Las Magellana z endemiczną roślinnością lengas, 
coigues, canelos, ferns. Ostatecznie dotrzemy do panoramicznego punktu widokowego. 
 
Dzień 8 Ziemia Ognista (S/L/-) 
W godzinach rannych przypłynięcie statku do portu w Ushuaia, o której mówi się, że jest najdalej 
wysuniętym na południe miastem na świecie. Ushuaia, założona w 1884r., była tradycyjnym miejscem 
spotkań kultur Yamana i anglikańskiej. Następnie wyruszymy, przez lasy i wody jeziora Fagnano, na  
eksplorację zakątków Ziemi Ognistej, położonych z dala od cywilizacji i utartych tras. W trakcie wyprawy - 
ognisko, przystawki z wędlin i serów, argentyńskie asado (biesiada) i czas na podsumowanie arktycznej 
wyprawy. 
 
Dzień 9 Ushuaia – El Calafate – Cerro Frias (S/L/-) 
Transfer na lotnisko w Ushuaia i przelot do El Calafate, zwanego „Bramą do Świata Lodowców”. Miasto 
znajduje się w pobliżu Jeziora Argentino, a jego nazwa jest też nazwą krzewu rosnącego w tym regionie, 
typowego dla Patagonii. Mówi się, że ten, kto zje owoc Calafate, powróci do tego regionu. Po przylocie 
wyjazd samochodami terenowymi w kierunku Cerro Frias, z zachwycającymi widokami na jezioro i góry. 
Przejazd na patagońskie ranczo, gdzie czeka nas grillowanie jagnięciny. Powrót do El Calafate. 
 
Dzień 10 Park Narodowy Los Glaciares - Lodowiec Perito Moreno (S/-/-) 
Zwiedzanie Parku Narodowego Los Glaciares, uznawanego za najpiękniejszy w Argentynie. Przejazd w 
stronę najsłynniejszego lodowca regionu - Perito Moreno. Wyjazd do Parku Narodowego, gdzie można 
podziwiać gigantyczny szafirowo-błękitny lodowiec, którego jęzor zajmuje powierzchnię ok. 260 km², a 
monumentalna ściana frontowa ma ok. 2,5 km długości. Perito Moreno jest trzecim, pod względem 
wielkości, rezerwuarem wody pitnej na świecie. Po drodze przystanki w miejscach, gdzie można będzie 
zrobić niepowtarzalne zdjęcia zmieniającego często odcień lodowca. Rejs po lodowatej wodzie do 
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błękitnych ścian imponującego lodowca. Powrót do El Calafate. 
 
Dzień 11 El Chalten (S/L-paczka/-) 
Wyjazd w kierunku górskiej wioski El Chalten, oddalonej o około 220 km od El Calafate. Po drodze wizyta 
w Muzeum Estancia. Dojazd do bram formacji widowiskowych lodowców Fitz Roy i Cerro Torre.  
 
Dzień 12 Park Narodowy Torres del Paine – Puerto Natales (S/L-paczka/-) 
Wyjazd do Parku Narodowego Torres del Paine (UNESCO) w Chile, który jest  uznawany za jeden z 
najpiękniejszych w całej Ameryce Południowej. Masyw należący do grupy górskiej Cordillera del Paine 
składa się z trzech wież skalnych: południowej - prawdopodobnie najwyższej, o wysokości około 2500 m 
n.p.m., środkowej (2460 m n.p.m.) oraz północnej (2260 m n.p.m.). Oprócz szczytów, zobaczymy jaskinię 
Mildona, jezioro Sarmiento, lagunę Amarga i wodospad Salto Grande. Przejazd do Puerto Natales.  
 
Dzień 13 Puerto Natales (S/-/-) 
Dzień wolny na odpoczynek oraz kontemplację.  
 
Dzień 14 Puerto Natales – El Calafate – Buenos Aires (S/-/-) 
Po wczesnym śniadaniu przejazd do El Calafate, a następnie przelot do Buenos Aires. 
 
Dzień 15 argentyńskie rancho i spotkanie z gauchos (S/L/-) 
Wybierzemy się na wycieczkę na wieś, gdzie poczujemy atmosferę i urok życia w typowej, argentyńskiej 
hacjendzie na bezkresnych pampach. Poznamy codzienne zajęcia kowbojów, czyli gauchos, zajmujących 
się wypasem bydła. Są oni ulubieńcami wszystkich kobiet świata. Będzie także okazja, by zapoznać się z 
kwintesencją argentyńskich obyczajów kulinarnych - asado, czyli grill na świeżym powietrzu.  
 
Dzień 16 Buenos Aires (S/-/-) 
Po śniadaniu opuszczenie pokojów i przejazd do Puerto Madero w nowoczesnej części Buenos Aires, 
która słynie z barwnego życia 
i kosmopolitycznego charakteru. Spacer z pilotem i smakowanie atmosfery tego wyjątkowego miejsca. 
Transfer na lotnisko, wylot do Europy. 
 
Dzień 17 Warszawa (-/-/-) 
Przylot do Warszawy. 
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Cena obejmuje:  

 przelot samolotami rejsowymi na trasie Warszawa/Buenos Aires/Warszawa,  

 03 przeloty wewnętrzne (Buenos Aires/Ushuaia/El Calafate/Buenos Aires),  

 noclegi w hotelach 3* oraz na statku – III pokład (dopłata: do pokoju 1-os. 950 USD, kabiny 1-os. 
2120 USD),  

 wyżywienie wg programu (S-śniadanie, L-obiad, K-kolacja), w tym kolacja z pokazem tanga w 
Buenos Aires,    

 transfery i przejazdy podczas zwiedzania,  

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,  

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i parków narodowych,  

 usługi lokalnego pilota/przewodnika z j. angielskim,  

 rejs statkiem do Przylądka Horn,  

 rejs w Ushuaia,  

 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, opłat lotniskowych i portowych w 
Argentynie ok. 40 USD, obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł.   
 
UWAGA - Kalkulacja dla grupy min. 14 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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