PROGRAM WYPRAWY DO CHILE Z ZIEMIĄ OGNISTĄ
DZIEŃ 1
Przylot do Santiago de Chile. Powitanie, transfer do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Wycieczkę po Santiago de Chile
rozpoczynamy od zwiedzania eleganckiej dzielnicy
pochodzącej z XIX wieku i położonego tam Pałacu
Cousiño. Dalej przejedziemy do dzielnicy rządowej na
Plac Konstytucyjny gdzie stoi pałac Mennicy (Palacio
de la Moneda). Zwiedzanie Placu Głównego, gdzie
znajduje się Katedra oraz Poczta Główna, która byla
pierwszym budynkiem skonstruowanym w Santiago i
który w czasach założenia miasta był siedzibą
założyciela miasta Pedro de Valdivia. Po południu czas wolny na samodzielny spacer,
nocleg.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd do Valparaiso – miasta, gdzie jest największy port Chile, a który na
początku 20-wieku był również największym w Ameryce Płd. Wycieczka do Viña del Mar.
Powrót do Santiago. (wycieczka całodzienna) Nocleg.
DZIEŃ 4
Sniadanie. Transfer na lotnisko i przelot do Calama na północy Chile. Przejazd do
położonego na najsuchszej pustyni świata miasta-oazy San Pedro de Atacama. Po południu
wycieczka do Valle de la Luna „Doliny Księżycowej", zachwycającej swym nieziemskim
pięknem sanktuarium Natury, pełnej niezwykłych form wyerodowanych w kolorowym
gipsie, glinie i soli. Po drodze wspaniałe widoki na góry Cordillera de la Sal, a w drodze
powrotnej prehistoryczna kopalnia soli. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ 5
Sniedanie. Całodniowa wycieczka do Salar de Atacama i Lagunas. Najpierw zwiedzanie
wioski - oazy Toconao, gdzie można zobaczyć wyroby lokalnego rzemiosła ze skóry, z
wełny lamy i alpaki, kamieni wulkanicznych czy drewna z kaktusa, a także zobaczyć
zabytkową wieżę kościoła San Lucas. Przejazd na wyschnięte słone jezioro Salar de
Atacama, które sięga aż po ośnieżone wulkany na horyzoncie. Następnie wizyta w
rezerwacie różowych flamingów chilijskich nad Laguna Chaxa. Dalszy przejaz na
Płaskowyż Andyjski do położonych wysoko w Andach jezior Lag nas Miscanti i Menique.
Przystanek na obiad w Socaire (3200 m n.p.m.). Na zakończenie zwiedzanie kościółka San
Bartolome. Powrót do hotelu w San Pedro de Atacama. Nocleg.
DZIEŃ 6
Bardzo wcześnie rano wyjazd do położonych w niecce
wulkanu gejzerów Tatio na wysokości 4320 m n.p.m.
Śniadanie i przechadzki wokół gejzerów - sesja zdjęciowa,
a dla chętnych kąpiel w gorącej wodzie. Przejazd do
pięknie położonej wioski La Caspana i do ruin fortecy
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Pucara de Lasana. Następnie oglądanie petroglifów w dolinie Río Loa i idealnie okrągłego
jeziorka w oazie Laguna Inca Coya. Na koniec wizyta w najstarszym kościele Chile,
pochodzącym z 1540 roku Iglesia San Francisco w miasteczku Chiu-Chiu. Nocleg
DZIEŃ 7
Śniadanie. Transfer na lotnisko i przelot do Punta Arenas poprzez Santiago. Powitanie na
lotnisku, transfer do miasta, dalej przejazd autobusem kursowym do Puerto Natales (250
km). Nocleg w hotelu.
DZIEŃ 8
Śniadanie. Wycieczka do Torres del Paine, zwiedzanie
jaskini Milodon, gdzie odkryto dobrze zachowane
szczątki prehistorycznych roślinożerców, które istniały
przed 12,000 lat. Stąd będziemy kontynuować naszą
podróż do Narodowego Parku Torres del Paine gdzie
odwiedzimy jeziora Nordenskjold, Peheo oraz Salto
Grande. Trekking przez las Lenga w kierunku lodowca
Grey z imponującymi krami, kontynujemy wycieczką do
jeziora Amarga.
DZIEŃ 9
Śniadanie. Całodzienna wycieczka do Parku Narodowego Lodowcow, (w składzie
większej grupy turystów) odwiedzimy miedzy innymi Lodowiec Perito Moreno, który
stanowi jedyny rezerwat słodzonej wody na świecie i uznawany jest jako ósmy cud świata
(dziedzictwo ludzkości UNESCO). W sumie w parku jest 47 lodowców, które pokazują
świat z dziesięciu tysięcy lat wstecz: zimny i dziki. Lodowiec Perito Moreno ma 60 metrów
wysokości. W dalsza wyprawę udajemy się żeglując jeziorem argentyńskim do ściany
lodowca Perito Moreno. Powrót do Calafate, transfer do hotelu. Nocleg.
DZIEŃ 10
Śniadanie. Przejazd do Puerto Bandera i rejs katamaranem do lodowcy Upsala oraz Onelli,
powrót do portu Bandera i przejazd do hotelu w Calafate, po południu przejazd na
dworzec autobusowy i przejazd autobusem kursowym do El Chalten (18:00 – 21:00),
powitanie, przejazd do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 11
Śniadanie. Wędrówka rozpoczyna się na północnym krańcu miasta, na końcu ulicy San
Martin. W ciągu pierwszych godzin, szlak prowadzi stromym stokiem aż do wejścia do
doliny rzeki Del Salto w kierunku góry Fitz Roy. Po 30 min. wędrówki od El Chalten
będziemy mieli dostęp do naturalnego punktu widokowego, z panoramicznym widokiem
na dolinę De Las Vueltas. Po 60-90 min. dochodzimy do Laguny Capri (po lewej stronie)
lub na Fitz Roy (z prawej). Z laguny będziemy mieli niepowtarzalny widok Fitz Roy i jego
okoliczne szczyty. Noleg.
DZIEŃ 12
Śniadanie.Przejazd na dworzec autobusowy i przejazd autobusem kursowym do Puerto
Natales, powitanie i transfer do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 13
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Śniadanie. Przejazd na lotnisko autobusem liniowym i przelot do Santiago. Powitanie,
transfer do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 14
Śniadanie.Przejazd na lotnisko i wylot
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