
 

 

  

CHILE - Największe atrakcje z Patagonią, Atacamą i Uyuni    
 
Chile – leżące pomiędzy wybrzeżem Oceanu Spokojnego i pasmem 
Andów, zachwyca dziewiczą przyrodą i ciągnącymi się pustkowiami oraz 
wieloma zabytkami, liczącymi niekiedy tysiące lat. Sukcesywnie podbijane 
od 1540 roku, dawna część imperium Inków, proklamowała niezależności 
od Hiszpanii  w 1810 roku. Chile oferuje niezwykłe scenerie: od pustyni w 
północnej części kraju przez rajskie plaże, zielone lasy i wysokie góry do 
ogromnych lodowców na południu, dzięki temu, że rozciąga się w czterech 
strefach klimatycznych. Znajduje się tu między innymi najbardziej jałowa 
pustynia na świecie, drugi co do wysokości szczyt Ameryki Południowej, 50 

czynnych wulkanów. 
 

RAMOWY  PROGRAM  WYJAZDU 
 
Santiago de Chile - Cajon del Maipo - San José de Maipo – Calama – San Pedro de Atacama – Dolina Księżycowa 

- Laguna Chaxa - Laguna Miscanti i Meñiques - Laguna Verde – Laguna Blanca - Laguna Katal – San Agustin - 
Salar de Uyuni – Colchani – Laguna Colorada – El Tatio - Punta Arenas – Cieśnina Magellana – Puerto Natales – 

P.N. Torres del Paine – fiordy Ultima Esperanza – P.N. Bernardo O’Higgins – Vina del Mar – Valparaiso –  
winnice Casas del Bosque 

 
Dzień 1 Warszawa – Santiago de Chile -/-/-       
Spotkanie na lotnisku Okęcie w Warszawie. Odprawa bagażowa i paszportowa, przelot do Chile  (nocny przelot do 
Manili - posiłki na pokładach samolotów).  
 
Dzień 2 Santiago de Chile -/L/K  
Przylot do Santiago de Chile. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, krótki odpoczynek. Następnie udamy się na 
zwiedzanie kosmopolitycznego Santiago kolonialnej architektury i ulicznych artystów. Zobaczymy m.in.: Plaza de 
Armas, słynny plac w samym sercu Santiago, zabytkowa Katedrę, budynek Poczty, Pałac prezydencki La Moneda. 
Udamy się do malutkiej, schowanej w centrum miasta dzielnicy Paris – Londres wraz z zabytkowym kościołem San 
Francisco. A na koniec wjedziemy kolejka na szczyt 850. m wzgórza San Cristobal z piękną panoramą miasta i 
Andów. Nocleg w Santiago de Chile. 
 
Dzień 3 Cajon del Maipo - San José de Maipo S/L/-  
Wczesnym rankiem, po śniadaniu, udamy się do Cajon del Maipo – kanionu położonego w południowo -wschodniej 
części Andów, regionie metropolitalnym. Odwiedzimy San José de Maipo - miasteczko z architekturą w stylu 
kolonialnym. Następnie udamy się w majestatyczne pasmo górskie Andów. Zobaczymy po drodze Refugio Militar - 
opuszczone wojskowe schrony, po czym dotrzemy do Embalse del Yeso (2500m n.p.m.) – Yeso Reservoir punkt 
widokowy na majestatyczne Andy z imponującym krajobrazem. Turkusowe wody I niesamowite góry czynią to 
miejsce prawdziwym cudem natury. Powrót do Santiago de Chile, nocleg.   
 
Dzień 4 Calama - San Pedro de Atacama – Dolina Księżycowa S/-/K  
Transfer na lotnisko w Santiago de Chile i przelot do Calama. Po przylocie przejazd (110 km – ok, 1,5 godz.) do San 
Pedro de Atacama. Po drodze zatrzymamy się na punkcie widokowym Mirrador de la Tumba del Ingles z panoramą 
na Salar de Atacama i łańcuch górski Andów. Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie. Po krótkiej przerwie udamy się 
do Doliny Księżycowej Valle de La Luna, zachwycającej swoim nieziemskim krajobrazem. Powrót do hotelu. Kolacja 
w lokalnej restauracji. Nocleg w San Pedro de Atacama. 
 
Dzień 5 Laguna Chaxa - Laguna Miscanti i Meñiques S/L/K   
Wczesnym rankiem udamy się na wycieczkę w głąb Pustyni Atakama. Najpierw odwiedzimy rezerwat flamingów 
Laguna Chaxa, który znajduje się na teranie Salar de Atacama (2300-2500 m.), gdzie będziemy mieć przerwę na 
picnic (śniadanie oraz herbatkę z liści koki). Następnie udamy się do miasteczka Socaire i dalej w kierunku Piedras 
Rojas aż dotrzemy do Laguna Miscanti I Meñiques na wysokości 4200m n.p.m. W tym miejscu przerwa na picnic 
lunch I pyszne fajitas. Kolacja w regionalnej restauracji. Nocleg w San Pedro de Atacama. 
 
Dzień 6 Laguna Verde – Laguna Blanca – Laguna w Katal – San Agustin - Uyuni  S/L/K  
Wcześnie rano wyjazd z hotelu (o godz. 06:00) do granicy Chile z Boliwią. Na granicy zmieniamy pojazd na 
samochody terenowe 4x4WD. Kontynuujemy podróż w kierunku Laguna Verde i Laguna Blanca położonych u 
podnóża wulkanu Licancabur. Dalej kontynuujemy przejazd przez pustynię Daly, gdzie można podziwiać prawdziwy 



 

 

  

surrealistyczny krajobraz, baseny z wodą termalną, gejzery Sol de Mañana, wybuchające woda o temperaturze 90 ° 
C i fumarole, pęknięcia, gdzie płynie lawa wulkaniczna, formacje lawy i osady wulkaniczne. Duża część altiplano 
przedstawia florę andyjską i faunę andyjską jak Vicuñas, strusie, lisy, Vizcachas, Lamy. Po południu obserwujemy 
słynną czarną lagunę Katal, dalej Inca, zwaną także wodospadem Inków, podmokłe tereny Sora, miasto San 
Agustin. Wieczorem docieramy do wyjątkowego solnego hotelu PALACIO DE SAL w Uyuni na nocleg. 
 
Dzień 7 Salar de Uyuni – Colchani S/L/K   
Wyjazd wczesnym rankiem (godz. 05:30). Obserwacja wschodu słońca na białej pustyni, Salar de Uyuni (12 000 
km2), Inca Huasi Island położona w centrum Salar z formacją wapiennych skał z pozostałościami korali, muszelek i 
ich wyspy ryb. Kontynuujemy podróż w kierunku Salar. Mijamy Colchani, małe miasteczko położone w granicach 
Salar de Uyuni, 20 km od miasta Uyuni. Przejazd do hotelu, gdzie spędzamy noc na wysokość 3990 m. n.p.m.  
 
Dzień 8 Laguna Colorada S/L/K   
Wczesnym rankiem zaczynamy nasza podróż powrotna do Chile. Zobaczymy Laguna Colorada, główne centrum 
gniazdowania dla ponad 30 000. flamingów 3. gatunków. Miejsca te znajdują się na wysokości 4420 m. n.p.m., 
gdzie można podziwiać florę i faunę tego obszaru; flamingi, wikunie i inne zwierzęta. Niezwykle krajobrazy 
towarzyszą nam przez cala podróż, aż docieramy do granicy z Chile. Przekraczamy granice i przesiadamy się do 
busa podążając w kierunku San Pedro de Atakama. Kolacja w lokalnej restauracji. Nocleg w San Pedro de 
Atacama. FAKULTATYWNIE (dla chętnych – cena ok. 40 USD/os.): Wycieczka astronomiczna – doświadczenie 
obserwacji gwiazd i otaczającego nas wszechświata.  
 
Dzień 9 El Tatio – Calama – Santiago de Chile S/-/-   
Wcześnie rano (ok. godz. 05:00) wyruszymy na wycieczkę do El Tatio Gejser (4320 m. n.p.m.) – pola gejzerów, 
trzeciego co do wielkości na świecie. O świcie temperatura na polu geotermalnym w lecie jest często ujemna co 
daje możliwość podziwiania niezwykłego spektaklu wydobywającej się pary wodnej z gejzerów sprawiając, że 
okolica wygląda jak krajobraz obcej planety. Przerwa śniadaniowa w nieziemskiej scenerii. Następnie udamy się do 
pola geotermalnego, gdzie  będzie można skorzystać z kąpieli termalnej. Kontynuujemy podróż mijając okolicę 
Putany, gdzie możemy zobaczyć faunę regionu. Ostatni przystanek to wioska Machuca na wysokości 4000 m. 
n.p.m. Transfer na lotnisko w Calama, przelot do Santiago de Chile. Nocleg w Santiago de Chile.  
 
Dzień 10 Punta Arenas – Cieśnina Magellana - Puerto Natales S/-/-   
Po śniadaniu transfer na lotnisko i przelot do Punta Arenas. Po przylocie na południe do chilijskiej Patagonii i 
krótkiej przerwie – rejs (ze względu na lokalne warunki pogodowe, rejs wymaga potwierdzenia na 24h przed 
planowanym czasem; jeśli będą złe warunki pogodowe, rejs może zostać odwołany) po cieśninie Magellana na 
Wyspę Magdalena do kolonii Pingwinów Magellana, liczącej ponad 150 tys. ptaków. Podczas rejsu również 
opłyniecie wyspy Marta, która stanowi dom dla lwów morskich. To niezapomniane przeżycie podczas pobytu w 
Patagonii. Po tych emocjonujących chwilach i powrocie na brzeg udamy się do Puerto Natales. Czeka nas ok. 3 
godziny jazdy drogi wiodącą poprzez patagońska pampę Nocleg w Puerto Natales. 
 
Dzień 11 P.N. Torres del Paine S/L/-  
Po śniadaniu udamy się na wycieczkę do najpiękniejszego górskiego parku narodowego południowo-
amerykańskiego kontynentu - Torres del Paine, który został wpisany na listę UNESCO a według National 
Geographic jest piątym najpiękniejszym miejscem na świecie. Nazwany 8. Cudem Natury zachwyca każdego 
odwiedzającego. Podczas wycieczki odwiedzimy m.in.: Cueva del Milodon – jaskinię słynną z odkrycia szczątków 
wymarłego leniwca olbrzymiego - Mylodon darwini; piękne jezioro Lago Nordenskjöld, Lago Grey z unoszącymi się 
po jego powierzchni bryłami lodowych. Tutaj udamy się na trekking do punktu widokowego na lodowiec Grey. 
Zatrzymamy się na punkcie widokowym na Lago Pehoe z piękną panoramą na masyw górski Paine. Po drodze 
zobaczy również wodospad Salto Grande. A na koniec żegnając się z parkiem odwiedzimy wodospad Cascada 
Paine. Powrót na nocleg do Puerto Natales.  
 
Dzień 12 fiordy Ultima Esperanza – P.N. Bernardo O’Higgins S/L/-  
Rankiem udamy się na rejs pośród fiordów Ultima Esperanza do stop lodowców Balmaceda i Serrano położonych w 
Parku Narodowym Bernardo O’Higgins. Najpierw dotrzemy do Monte Balmaceda i lodowca, skąd kontynuujemy rejs 
do Puerto Toro gdzie wysiadamy na lad I odbywamy krótki trekking poprzez las aż docieramy do ściany lodowca 
Serrano. Na koniec zatrzymamy się w Estancia na lunch w postaci patagońskiego barbecue. Powrót do Puerto 
Natales. Spacer pożegnalny po mieście. Nocleg w Puerto Natales. 
 
 
 



 

 

  

Dzień 13 Punta Arenas – Vina del Mar S/-/-   
Po śniadaniu transfer (ok. 3 godz.) na lotnisko do Punta Arenas i przelot do Santiago de Chile. Po przylocie 
przejazd do hotelu nad Pacyfikiem w Vina del Mar – miasta ogrodu, najsławniejszego morskiego kurortu w Chile, z 
licznymi parkami, nowoczesnymi hotelami, kasynami i przepięknymi plażami. Nocleg w Vina del Mar. 
Spędzimy 2 noce w Hotelu Atton, który jest po całkowitej renowacji. Hotel Atton Viña del Mar San Martín by Pullman 
jest położony naprzeciwko oceanu, zaledwie kilka kroków od słynnej plaży Acapulco. Oferuje nowoczesne pokoje z 
bezpłatnym bezprzewodowym dostępem do Internetu oraz basen na dachu z widokiem. Hotel dysponuje siłownią i 
oferuje usługi masażu. W okolicy znajduje się kilka restauracji, w pobliżu hotelu. 
 
Dzień 14 Valpraiso – Vina del Mar S/-/-   
Wypoczynek – czas wolny do dyspozycji Uczestników. 
(Fakultatywnie – dla chętnych, cena ok. 70 USD/os.) wycieczka do Valparaiso, którego zabytkowe dzielnice zostały 
wpisane na listę UNESCO. Udamy się na spacer po jednym z najciekawszych wzgórz Valparaiso Cerro Alegre 
korzystając ze słynnej windy. Następnie udamy się do historycznego placu Plaza Sotomayor. Spacerem dojdziemy 
do portu. Nocleg w Vina del Mar.  
 
Dzień 15 winnice Casas del Bosque – Santiago de Chile S/-/-   
Po śniadaniu czas wolny na odpoczynek na plaży, zakup pamiątek. Opuszczenie pok. O godz.12:00. Popołudniu 
wyjazd w kierunku Santiago de Chile. Po drodze odwiedzimy winnice Casas del Bosque gdzie zapoznamy się z 
procesem produkcji wina oraz będziemy uczestniczyć w degustacji win. Nocleg w Santiago de Chile.  
 
Dzień 16 Santiago de Chile – wylot S/-/-   
Po śniadaniu transfer na lotnisko. Odprawa bagażowa i paszportowa. Wylot do Europy (nocny przelot – posiłki na 
pokładach samolotów).   
 
Dzień 17 Warszawa -/-/-   
Przylot do Warszawy. 
 
Termin: 10.11 – 26.11.2019 r.     
 
Cena:  9 790 PLN + 4 465 USD   osoba dorosła w pokoju 2-os. 
            1 355 USD   dopłata do pokoju 1-osobowego 
 
Cena obejmuje:  

 bilet lotniczy na trasie Warszawa / Santiago de Chile / Warszawa, 

 opłaty lotniskowe i podatki graniczne do w/w przelotów międzykontynentalnych, 

 04 przeloty wewnętrzne 

 Santiago de Chile / Calama / Santiago de Chile 

 Santiago de Chile / Punta Arenas / Santiago de Chile 

 opłaty lotniskowe i podatki do w/w przelotów wewnętrznych, 

 14 noclegów w hotelach 3*/4*/5* zgodnie z powyższym zestawieniem 

 wyżywienie zgodnie z programem – kuchnia lokalna (S-śniadanie x 14, L-lunch x 8 K-kolacja x 6) 

 transfery prywatnymi busami na trasach lotniska/hotele/lotniska,   

 przejazdy busami podczas realizacji programu, 

 samochody 4 x 4 podczas podróży w Boliwii, 

 prywatne wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,  

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 

 bilety wstępu do parków narodowych, 

 zwiedzanie Santiago de Chile, 

 rejs Balmaceda w Patagonii, 

 rejs Serrano w Puerto Natales, 

 wycieczka do winnicy oraz degustacja win Gran Reserva, Reserva i “pequeñas producciones”,  

 licencjonowani przewodnicy z j. hiszpańskim podczas zwiedzania, 

 opieka pilota z j.polskim do wyłącznej dyspozycji grupy (pilot czeka na grupę na lotnisku w Santiago de 
Chile w dniu przylotu, pozostaje z grupą przez cały czas pobytu, rozstaje się z grupą na lotnisku w Santiago 
de Chile w dniu wylotu, Podróż do/z Chile uczestnicy odbywają indywidualnie, pod opieką personelu 
pokładowego),    

 lokalne podatki i opłaty rządowe,   



 

 

  

 ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz koszty leczenia na czas wyjazdu w SIGNAL 
IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 31 wraz z opcją 
przebywania w terenach górskich powyżej 3 500 m n.p.m.    

 
Cena nie obejmuje: wydatków osobistych, upominków i pamiątek oraz opłat za filmowanie i fotografowanie, innych 
posiłków, napojów do lunchów i kolacji oraz zwyczajowych napiwków, składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
– 13 zł/os.    
 
UWAGI – INFORMACJE DODATKOWE 

 Kalkulacja dla grupy min. 12.osób płacących wg cen świadczeń na 02.04.2019 r. – mniejsza ilość 
Uczestników spowoduje zmianę ceny.  

 Równowartość w złotych ceny podanej w USD liczona według kursu sprzedaży USD – tabela ING Bank 
Śląski na 35 dni przed wyjazdem. 

 Kolejność zwiedzania może się zmienić. Program może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku 
obustronnego uzgodnienia.  

 Ceny biletów lotniczych oraz biletów wstępu na dzień 02.04.2019 r. Ostateczna cena biletów lotniczych 
obowiązuje z dnia wystawienia.  

 Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów wstępu.  

 Zaproponowany program nie wymaga bardzo dobrej sprawności ruchowej i fizycznej ani specjalnego 
przygotowania, jednak z uwagi na przebywanie na wysokościach powyżej 4 000 m. n.p.m. konieczna jest 
konsultacja z lekarzem pierwszego kontaktu.   

 Podróżnemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym 
momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej za stosowaną opłatą i kosztami naliczonymi przez 
partnerów handlowych Łachmański Travel. Każde rozwiązanie umowy o udział w imprezie turystycznej jest 
rozpatrywane indywidualnie. 

 Obywatele RP mogą wjeżdżać bez wizy i przebywać na terytorium Chile do 90 dni. Dokumentem podróży 
jest paszport, ważny minimum 6 miesięcy od daty wyjazdu z Chile.  

 Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są uznawane na zasadzie indywidualnych porozumień. 
Opieka medyczna jest w Chile na dobrym poziomie. Dostęp do opieki medycznej jest łatwy.  

 W przypadku wyjazdu do Chile, nie są wymagane żadne szczepienia – zalecane jest szczepienie przeciwko 
wirusowemu zakażeniu wątroby typu A i B. Jednak w sprawach szczegółowych szczepień ochronnych oraz 
środków antymalarycznych należy skontaktować się ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie ul. 
Żelazna 79 tel.0 (prefix) 22 6209001 w. 122 lub inną stacją na terenie kraju, ewentualnie z poradnią chorób 
tropikalnych na terenie kraju, przynajmniej na miesiąc przed wyjazdem. 

 


