ARGENTYNA: obserwacja wielorybów na Półwyspie
Valdes - wyprawa
Trasa: Buenos Aires – Colonia del Sacramento – Trelew – Punta
Tombo – Półwysep Valdes – Mendoza – Tigre – argentyńskie rancho
Położony w argentyńskiej Patagonii, Półwysep Valdes, jest miejscem
niezwykłym! U jego nasady znajdują się dwie zatoki, które bardzo
upodobały sobie wieloryby biskajskie południowe. To dla nich naturalne środowisko, w którym poddają się
amorom oraz wydają na świat, a następnie wychowują swoje potomstwo. Nigdzie indziej na świecie nie
można z tak bliska podziwiać, tak wielu, tych olbrzymich, majestatycznych ssaków. A sama obserwacja
jest tym łatwiejsza i spektakularna, gdyż gatunek ten, wynurza się na powierzchnię w celu nabrania
powietrza średnio co 10 minut. Jest przy tym ciekawski i chętnie eksponuje nad powierzchnią wody swe
imponujące płetwy ogonowe. To trzeba zobaczyć!
Największe atrakcje:
 Buenos Aires – tętniąca życiem stolica Argentyny, miejsce narodzin tanga
 La Boca – barwna dzielnica Buenos Aires
 Wyprawa na argentyńskie rancho i spotkanie z gauchos
 Colonia del Sacramento – jedno z najpiękniejszych kolonialnych miast Ameryki Południowej
 Kolonia pingwinów Magellana w Punta Tombo
 Płw Valdes – rejs statkiem w poszukiwaniu majestatycznych wielorybów
 Winnice Mendozy
 Tigre – rejs pomiędzy wyspami w delcie rzeki Parany
Termin:
07.11 – 18.11.2018r.
05.06 – 16.06.2019r.
06.11 – 17.11.2019r.

Cena:
5890 zł + 3399 USD
5890 zł + 3399 USD
5890 zł + 3399 USD

PROGRAM WYJAZDU
Dzień 1 Warszawa – Buenos Aires (-/-/-)
Wylot z Warszawy, przelot do Buenos Aires.
Dzień 2 Buenos Aires (-/L/K)
Przylot do Buenos Aires, transfer do hotelu,odpoczynek. Po lunchu udamy się komunikacją miejską na
zwiedzanie Puerto Madero, w nowoczesnej części Buenos Aires. Jest to dzielnica, która słynie z
barwnego życia i kosmopolitycznego charakteru. Spacer z pilotem i smakowanie atmosfery tego
wyjątkowego miejsca. Nocleg w Buenos Aires.
Dzień 3 Buenos Aires (S/-/K)
Zwiedzanie Buenos: Plaza de Mayo i San Telmo, Różowy Dom - niedostępny w czasach dyktatury pałac
prezydencki, Katedra Metropolitarna i Muzeum Cabildo. Plaza de Mayo zawsze stanowił najważniejsze
miejsce spotkań Argentyńczyków. Budynek Muzeum Cabildo, usytuowany w sercu miasta, jest symbolem
niepodległości, jako że pierwszy argentyński rząd zaczął w nim rezydować w 1810 r. Obszar San Telmo,
który także jest częścią Starego Miasta, jest znany ze swoich urokliwych zakątków z brukowanymi
uliczkami, historycznych budynków, targu antyków i życia kulturalnego; La Boca - kolorowa dzielnica,
gdzie narodziły się tango i piłka nożna, mieści się tutaj siedziba klubu sportowego Diego Maradony.
Recoleta - jedno z najbardziej luksusowych miejsc w mieście, gdzie warto odwiedzić ekstrawaganckie
restauracje, bary i puby, usytuowane pośród renomowanych hoteli, ale także zabytkowy cmentarz i
katedrę (Cmentarz Recoleta i Kościół del Pilar). Należący do mnichów z Recolety cmentarz, został otwarty
w 1822 r. Kolacja w dzielnicy San Telmo z tradycyjnym pokazem tanga. Nocleg w Buenos Aires.
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Dzień 4 Colonia del Sacramento (S/L/K)
Rejs statkiem po wodach La Platy, do Colonia del Sacramento w Urugwaju. Jest to jedno z piękniejszych,
kolonialnych miast Ameryki Południowej, w którym podziwiać można zwłaszcza Stare Miasto, założone
przez Portugalczyków w XVII w. (UNESCO), w którego skład wchodzą: mury obronne, bazylika,
oryginalne ulice budowane przez portugalskich osadników. Nocleg w Buenos Aires.
Dzień 5 Trelew – Punta Tombo – Puerto Madryn (S/-/K)
Wcześnie rano transfer na lotnisko i przelot do Trelew. Po przylocie przejazd do Punta Tombo. Podczas
tej wycieczki zawitamy do największej w Ameryce Południowej kolonii pingwinów Magellana. Będzie
okazja do obserwowania wspólnego życia nie tylko pingwinów, ale także mew, wydrzyków, petreli i
kormoranów. Następnie przejazd do Puerto Madryn. Nocleg w Puerto Madryn.
Dzień 6 Półwysep Valdes (S/-/K)
Wyruszymy na zwiedzanie Półwyspu Valdes (UNESCO) – najsłynniejszego półwyspu argentyńskiego
wybrzeża. Na Półwyspie żyje wiele gatunków zwierząt: słonie morskie, pingwiny Magellana, guanako, lwy
morskie, mary patagońskie, etc. Jednak rejon dwóch zatok wcinających się w półwysep, upodobały sobie
w sposób szczególny, wieloryby. W programie wycieczki: Istmo Ameghino – małe muzeum poświęcone
dzikiej przyrodzie półwyspu, Puerto Piramides – mała wioska, skąd wypłyniemu w rejs statkiem na
obsewrację wielorybów, orek oraz szarych delfinów. Udamy się także na Playa Doradilla, a także
odwiedzimy kilka pozostałych punktów panoramicznych, skąd można obserwować wieloryby eksponujące
swe ogromne płetwy ogonowe ponad powierzchnią wody, a także kolonie słoni morskich, lwów morskich
oraz pingwinów Magellana. Nocelg w Puerto Madryn.
Dzień 7 Mendoza (S/-/K)
Przelot do Mendozy. Po przylocie - transfer do hotelu, zakwaterowanie. Mendoza to kraina słońca,
położona u podnóża górujących szczytów Andów. Jest stolicą argentyńskiego wina. W okolicy
zlokalizowanych jest ok. 2 000 winnic. Niemal 90 % argentyńskiego wina pochodzi z rejonu Mendozy.
Tego dnia czeka nas city tour w formie spaceru po mieście, zobaczymy m.in.: Plac Niepodległości, Plac
Hiszpański, Kościół Jezuitów. Nocleg Mendozie.
Dzień 8 Mendoza – winnice (S/L/K)
Całodniowa wycieczka po winnicach Mendozy. Zwiedzanie rozpoczniemy od przejazdu do Maipu, gdzie
znajduje się Krajowe Muzeum Wina. Następnie będziemy podróżować po żyznych równinach regionu,
poprzecinanych sieciami kanałów nawadniających, z których część powstała jeszcze w czasach
prekolumbijskich. Ukształtowanie powierzchni, żyzne gleby oraz suchy, umiarkowany klimat,
uwarunkowały rozwój upraw winorośli i przemysłu winiarskiego w tym regionie. Odwiedzimy kilka
uznanych winnic. Nocleg w Mendozie.
Dzień 9 Mendoza – Buenos Aires - Tigre (S/-/K)
Przelot do Buenos Aires. Przejazd do portu w Tigre i rejs pomiędzy wyspami w delcie rzeki Parana.
Możliwość zapoznania się z życiem wyspiarzy, podziwianie ich domków na palach i bujnej roślinności
delty. Podczas podróży zobaczymy kluby jachtowe, zabytkowe domy, usytuowane tuż nad rzeką La Plata,
Katedrę Isidro i Port Olivos. Po zakończeniu rejsu – powrót do Buenos Aires i wizyta w dzielnicy Palermo.
Nocleg w Buenos Aires.
Dzień 10 argentyńskie rancho i spotkanie z gauchos (S/L/K)
Wybierzemy się na wycieczkę na wieś, gdzie poczujemy atmosferę i urok życia w typowej, argentyńskiej
hacjendzie na bezkresnych pampach. Poznamy codzienne zajęcia argentyńskich kowbojów, czyli
„gauchos”, zajmujących się wypasem bydła. Będzie okazja by poprzyglądać się ich codziennej pracy i
podziwiać doskonałe umiejętności kowbojskie i jeździeckie. Doświadczymy także kwintesencji
argentyńskich obyczajów kulinarnych, biorąc udział w asado, czyli grillowej uczcie na świeżym powietrzu.
Nocleg do Buenos Aires.
Dzień 11 Buenos Aires (S/-/-)
Czas wolny do własnej dyspozycji. Możliwość zakupów na eleganckiej ulicy Florida. Transfer na lotnisko.
Wylot do Europy.
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Dzień 12 Buenos Aires – Warszawa (-/-/-)
Przylot do Warszawy.
Cena obejmuje:
 przelot na trasie: Warszawa/Buenos Aires/Warszawa,
 3 przeloty w Argentynie: Buenos Aires/Trelew/Mendoza/Buenos Aires,
 noclegi w hotelach 3*/4* wg lokalnej kategorii (dopłata do pokoju 1-os. 533 USD),
 wyżywienie wg programu (S-śniadanie, L-lunch, K-kolacja), w tym kolacja z pokazem tanga w San
Telmo,
 transfery i przejazdy podczas zwiedzania,
 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,
 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i parków,
 usługi lokalnych przewodników,
 pilota / tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel
 opłatę wjazdową do Argentyny oraz lokalne podatki i opłaty rządowe,
 opłatę wylotową,
 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, obowiązkowej składki na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.
UWAGA - Kalkulacja dla grupy min. 10 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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