
PROGRAM CHILE – ARGENTYNA – BOLIVIA – PERU 

(08. 07 – 30. 07 2023) 

 

Dzień 1 (08.07): Przylot do Santiago de Chile, transfer na lotnisko 

Dzień 2 (09.07): Zwiedzanie stolicy Chile: zobaczymy miedzy innymi pałac 

prezydencki (Palacio de la Moneda), główny plac, muzeum sztuki 

przedkolumbijskiej, centralny bazar żywności, wzgórze Santa Lucia i 

malownicze dzielnice Lastarria i Bellas Artes. 

  

Dzień 3 (10.07): Transfer na lotnisko i przelot do Calama na pustyni 

Atacama, tu będzie czekał na nas lokalny przewodnik, który nas zabierze w 

głąb pustyni do miasteczka oazy - San Pedro de Atacama. Po południu 

przejazd pustynią do punktu widokowego Valle de la Luna (Dolina 

księżycowa) gdzie zobaczymy piękny zachód słońca na pustyni. 

  

Dzień 4 (11.07): Wyjazd przed świtem na północ od San Pedro, aby 

zobaczyć najwyżej położone na świecie pole gejzerów El Tatio na 4,300 

m.n.p.m. - jest to prawdziwy spektakl przyrody. Śniadanie na polu gejzerów. 

Po południu przejazd na południe od San Pedro do rezerwatu narodowego 

Los Flamencos (Flamingi) gdzie zobaczymy solne i kolorowe jeziora gdzie 

żyją różne odmiany flamingów. Wieczorem kolacja i obserwacja gwiazd 

przez teleskop na najjaśniejszym niebie świata. (K) 



  

Dzień 5 (12.07): Przejazd na wschód od San Pedro do granicy z Argentyną, 

którą przekroczymy na wysokości 4,100 m.n.p.m. Po drugiej stronie będzie 

na nas czekał argentyński transport, którym pojedziemy w kierunku doliny 

Humahuaca do miejscowości Purmamarca na 2,300 m.n.p.m. Malownicze 

indiańskie miasteczko gdzie też jest słynna kolorowa góra, którą będziemy 

podziwiać i następnie pojedziemy na nocleg w lokalnym hoteliku. 

  

Dzień 6 (13.07): Dziś jedziemy wzdłuż doliny Huamahuaca - jeden z 

najbardziej malowniczych i najmniej znanych zakątków w Andach. 

Zobaczymy różne kolorowe indiańskie i kolonialne wioski, poznamy lokalną 

kulturę, będzie też okazja na zakup pamiątek, między innymi wyroby z 

rodochrozytu – różowego minerału narodowego Argentyny. Będzie też 

trochę trekkingu czerwonym wąwozem Quebrada de las Señoritas. Późnym 

popołudniem dojazd do miejscowości Huamahuaca na odpoczynek. 

  



Dzień 7 (14.07): Dziś czeka nas najdłuższy przejazd. Mamy do przejechania 

450 kilometrów i przekroczenie granicy z Boliwią żeby dotrzeć do sławnego 

miasteczka Uyuni, Po drodze niesamowite krajobrazy. Dojazd do Uyuni 

późnym popołudniem i przygotowania do następnej przygody. 

  

Dzień 8 (15.07): Przejazd przez najbardziej błyszczący punkt na kuli 

ziemskiej - pustynia solna Uyuni. Niesamowite miejsce, gdzie będziemy 

mogli robić zdjęcia z różnymi efektami optycznymi, to miejsce jest cudem 

przyrody- największa pustynia solna na świecie (ponad 10,000 km2). 

Wlyczony obiad i kolacja (O,K) 

  

Pod wieczór niezapomniany zachód słońca. Nocleg w hotelu z soli. 

Dzień 9 (16.07): Przejazd z Uyuni do Sucre - konstytucyjnej stolicy Boliwii. 

Po drodze zwiedzanie miasta Potosí - najbogatszego miasta na świecie w 

XVII wieku dzięki słynnej kopalni srebra Cerro Rico, zwiedzanie 

kolonialnego miasta i dalszy przejazd do Sucre na nocleg. 

  

 



Dzień 10 (17.07): Zwiedzanie kolejnej ukrytej perełki kontynentu. Mało kto 

wie, że Sucre jest stolicą kraju, a nie La Paz. Tu są piękne place, imponujące 

kościoły, domy kolonialne i urocze uliczki. Rano spacer po mieście i po 

południu krótki przejazd do Cal Orcco, jest to wzgórze na północ od miasta 

gdzie miliony lat temu dinozaury pozostawiły swoje ślady - to będzie 

prawdziwa podróż w czasie. 

  

Dzień 11 (18.07): Transfer na lotnisko i przelot do La Paz. Do miasta 

dostajemy się kolorowymi kolejkami linowymi i zwiedzanie najwyżej 

położonej siedziby rządu na świecie, bo już wiemy, że stolicą jest Sucre. 

Zwiedzanie centrum historycznego i starówki ze swoim głównym placem, 

kolorowy parlament, targ czarownic. La Paz to niesamowicie żywe miasto i 

to będziemy mogli dziś odczuć. 

  

Dzień 12 (19.07): Dziś mamy opcjonalną wycieczkę z adrenaliną na maksa. 

Jazda rowerami na Death Road ze specjalistycznym biurem sportów 

ekstremalnych. Przejazd za miastem na wysokości 4,700 m.n.p.m skąd 

zaczyna się około 80 kilometrowy zjazd w kierunku wysokiej dżungli 

amazońskiej kończąc na wysokości zaledwie 1,500 m.n.p.m. Powrót do La 

Paz pod wieczór. Dla chętnych wyprawa kosztuje 100 USD od osoby. Ci, 

którzy nie mają ochoty na to będą mieli dzień wolny w La Paz na relaks i 

samodzielny spacer po mieście. 



   

Dzień 13 (20.07): Przejazd z La Paz do Peru. Po drodze zwiedzamy 

największy kompleks archeologiczny w Boliwii - Tiahuanaco gdzie 

zobaczymy monumentalne budowle kamienne jak słynna Brama Słońca, 

pożegnalny obiad w Boliwi. Dalszy przejazd przez płaskowyż 

wysokogórski. Kontrola paszportowa na granicy i po drugiej stronie będzie 

na nas czekał peruwiański autobus, który nas przewiezie wzdłuż 

południowej strony jeziora Titicaca do miasta Puno. (O) 

  

Dzień 14 (21.07): Dziś spędzamy dzień na najwyższym żeglownym jeziorze 

świata (3,810 m. n.p.m.) Rano zwiedzamy pływające wyspy Uros, gdzie 

dowiemy się o ich ciekawym życiu na wodzie i po południu płyniemy do 

oddalonej naturalnej wyspy Taquile, gdzie poznamy całkiem inny sposób 

życia i kulturę mieszkańców na tym samym jeziorze. Wieczorem kolacja u 

lokalnych mieszkańców, którzy będą nas gościć w swoich domach na 

środku jeziora (K). 

  



 

Dzień 15 (22.07): Po śniadaniu pożegnamy się z naszymi gospodarzami i 

popłyniemy do małego portu Capachica nad jeziorem Titicaca, gdzie będzie 

na nas czekał nasz prywatny transport, którym jedziemy w kierunku regionu 

Cusco. Po drodze zatrzymujemy się na obiad i zwiedzanie inkaskiego 

centrum administracyjnego Raqchi. Po południu dojazd do kolonialnego 

miasteczka Checacupe gdzie będziemy nocować w starym domu dawnej 

hacjendy. (O). 

  

Dzień 16 (23.07): Wyprawa w kierunku Rainbow Mountain - góra Vinincunca, 

która będzie najwyższym punktem w naszym programie (ponad 5,000 

m.n.p.m.). Przejazd na wysokość 4,700 m.n.p.m. i stamtąd jeszcze pod górę 

na motocyklach. Sesja zdjęciowa i zjazd malowniczą drogą na obiad. Po 

obiedzie przejazd wzdłuż Świętej Doliny Inków i rzeki Urubamba do 

miasteczka Pisac gdzie będziemy mogli spędzić trochę czasu na jego 

słynnym targu. Dalszy przejazd do Ollantaytambo na nocleg (O). 

  

Dzień 17 (24.07): Dziś rozpoczynamy wielką przygodę - 3 dniowy trekking 

przez słynny Inka Trail - 45 kilometrowa droga miedzy Andami żeby dojść 

do magicznego Machu Picchu. Nasza ekipa odbierze nas z hotelu w 

Ollantaytambo i jedziemy z nimi około pół godziny do miejsca startu 

trekkingu na wysokości 2,700 m.n.p.m. Przekraczamy rzekę Urubamba i 

zaczynamy lekkim marszem pod górę, po drodze będziemy zwiedzać 

unikalne ruiny Llactapata. Po 12 kilometrach chodzenia dostajemy się do 

pierwszego pola namiotowego na wysokości 3,000 m.n.p.m. Pełne 

wżywienie w trakcie trekkingu (S, O, K). 



  

Dzień 18 (25.07): : Dziś będziemy mieli prawdziwe wyzwanie - wspinaczka 

do przełęczy na wysokość 4,200 m.n.p.m. Przejdziemy przez lasy 

wysokogórskie i z odrobiną szczęścia może nam się uda zobaczyć różne 

odmiany kolibrów i kolorowych ptaków. Zejście na wysokość 3,550 

m.n.p.m. i kolejna wspinaczka na 4,000 m.n.p.m. i ponowne zejście do pola 

namiotowego na wysokości 3,800 m.n.p.m po 16 kilometrach ostrego 

trekkingu. (S, O, K) 

  

Dzień 19 (26.07): Dziś będziemy chodzić kolejne 16 kilometrów żeby dojść 

do miejscowości Aguas Calientes. W dzisiejszym trekkingu będziemy 

schodzić z gór w kierunku wysokiej dżungli, czyli zielony górski las 

deszczowy. Po południu przejdziemy przez punkt kontrolny przed wejściem 

do ruin przy słynnej Bramie Słońca (Inti Punku). Zejdziemy do platformy 

przed ruinami na sesje zdjęciową z Machu Picchu. Schodzimy do 

przystanku autobusowego i jedziemy do miasteczka Aguas Calientes. 

Zakwaterowanie w wygodnym hotelu z gorącą wodą i miękką poduszką. 

Kolacja w miasteczku i zasłużony głęboki sen.  

  



Dzień 20 (27.07): Po śniadaniu wsiadamy do autobusu w kierunku ruin i 

będziemy mogli nacieszyć się niesamowitym urokiem inkaskiego miasta - 

jednego z 7 cudów świata. Po zwiedzaniu powrót autobusem do Aguas 

Calientes. Przerwa na obiad i wsiadamy do pociągu w kierunku 

Ollantaytambo, gdzie czeka na nas autobus, który nas zabierze do Cusco. 

  

Dzień 21 (28.07): Święto Narodowe Peru - dzień niepodległości - spędzamy 

w stolicy państwa Inków - Cusco - najbardziej urocze miasto w całych 

Andach.  Miasto jest umieszczone na liście Światowego Dziedzictwa 

UNESCO ze względu na swoją unikalną architekturę - mieszanka 

ogromnych głazów inkaskich z delikatnymi balkonami kolonialnymi i 

dachówkami glinianymi. Zwiedzanie najciekawszych budynków i placów. 

Po południu czas wolny. 

  

Dzień 22 (29.07): Rano czas wolny na ostatnie zakupy. Około południa 

transfer na lotnisko i przelot do Limy - stolicy kraju. Po przylocie przejazd 

do historycznego centrum miasta. Zwiedzanie kolonialnej starówki Limy, 

największej na kontynencie. Przejazd do uroczej dzielnicy Miraflores.

  



Dzień 23 (30.07): Spacer po urokliwych południowych dzielnicach miasta 

jak Miraflores, Barranco i Chorrillos. O odpowiedniej godzinie transfer na 

lotnisko na odlot do Europy. Koniec programu. 

  

 

Cena za uczestnictwo w programie 3,850 usd (08 – 10 uczestników) 

 

Cena zawiera: 

Wszystkie krajowe przeloty: Santiago – Calama, Sucre – La Paz, Cusco – 

Lima 

Zakwaterowanie w hotelach 3*** ze sniadaniem 

Prywatny transport ladowy i wodny 

Opiekę polskojęzycznego pilota  

Obsluge lokalnych przewodników 

Cala logistyka Inka Trail i Machu Picchu (wejściówki, namioty, pelne 

wyżywienie, wyspecjalizowanych przewodników, pociągi, autobusy i 

wejściówki) 

Wejsciówki do wszystkich wymienianych miejsc i atrakcji 

Wyzywienie: Śniadanie w hotelach, pełne wyżywienie w czasie Inka Trail, 4 

obiady i 3 kolacje. 

 

Cena nie zawiera: 

Przeloty międzynarodowe 

Ubezpieczenie zdrowotne 

Napiwki dla lokalnych przewodników, kierowców, kelnerów, itd. 

Wyzywienie i wejściówki nie wymienionych w programie 

 



 

 

 


