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Mityczna Autostrada Południowa. 

Szlakiem Patagon skich Parko w 

Narodowych.  
Autorskie Chile by RIMAC. 

 

 
 

Prezentowana propozycja to epicka wyprawa szlakiem chilijskich parków narodowych. Szlak wiedzie z 

północy na południe wzdłuż tzw.: mitycznej Południowej Autostrady Carretera Austral.  Ta trasa to 

chilijski odpowiednik argentyńskiej Ruta 40. W trakcie wyprawy poznamy 5 wspaniałych parków 

narodowych i prywatnych pokazujących ogrom, bogactwo i różnorodność Patagonii. W trakcie 

wyprawy przemierzycie ok. 1400 km. To doświadczanie swobody i przestrzeni Patagonii w wymiarze i 

na poziomie zaawansowania, który sami sobie wyznaczycie. Proponujemy szereg aktywności o różnych 

stopniach trudności. W programie m.in. trekkingi, wycieczki kajakiem, wycieczki rowerowe czy konne 

górskie mini ekspedycje. Wybór będzie należał do Was a ostateczny stempel postawi na nim Patagonia 

z jej pogodowymi kaprysami i majestatem, który obdarza hojnie jednych a skąpi innym, aby znowu 

zaskoczyć w dowolnym momencie. Ten autorski program dający pełne Joy of experience by RIMAC nie  

https://www.rimac.com.pl/
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byłby taki sam, gdyby nie przytulne, butikowe hotele otoczone dziewiczym krajobrazem, które będą 

wspaniałą enklawą dającą oddech i ukojenie po aktywnym wypoczynku.  

Program wyjazdu dzień po dniu* 

1. Przylot do Santiago 

2. Wylot do Puerto Montt i przejazd do Puelo 

3. Puelo- Park Tagua Tagua 

4. Rejs-Parku Narodowego Pumalin 

5. Park Narodowy Pumalin 

6. Fiord Puyhuapi  

7. Fiord Puyhuapi-Park Narodowy Queluat 

8. Park Narodowy Queluat- Coyhaique 

9. Park Narodowy Cerro Castillo 

10. Marmurowe Katedry-Park Narodowy Patagonia 

11. Park Narodowy Patagonia 

12. Park Narodowy Patagonia-Santiago 

13. Wylot do Polski 

 

*Mamy dla Państwa skróconą wersję programu. Szczegóły poniżej.  

Program wyjazdu 
 

Dzień 1: Santiago de Chile. 

Po przylocie do Santiago, prywatny transfer do hotelu połączony z panoramicznym zwiedzaniem 

miasta (około ¾ godzin). Dodatkowo proponujemy wejście na wzgórze San Cristobal, z którego roztacza 

się piękna panorama stolicy Chile. Zakwaterowanie w butikowym hotelu położonym w parku Forrestal 

blisko takich dzielnic, jak Lastaria czy Bella Vista.   

W cenie: transfer z lotniska, transfer połączony ze zwiedzaniem, przewodnik z językiem angielskim. 
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Dzień 2: Park Tagua Tagua. 

 

 

Śniadanie w hotelu. Następnie prywatny przejazd na lotnisko. Przelot do Puerto Montt w środkowym 

Chile. Na lotnisku czeka na Państwa nasz przewodnik, z którym wyruszycie w kierunku rzeki El Puelo. 

Zobacz wideo z tego miejsca. Dystans, który w tym dniu pokonamy wynosi ok. 150 km co oznacza ok. 

3 godzin jazdy w jeep’ie przez sceniczną trasę wzdłuż brzegu jeziora Llanquihue. W trakcie wycieczki 

zobaczymy m.in. wulkan Osorno. Waszą bazą na dwa następne dni będzie butikowy hotel nad rzeką 

Puelo uchodzącą do Fiordu Reloncavi. Wystrój i architektura tego obiektu są idealnie wkomponowane 

w otaczające go patagońskie krajobrazy. Dowodem na to niech będą poniższe zdjęcia: 

  

W cenie: przewodnik/kierowca z autem, zakwaterowanie ze śniadaniem oraz lunch box w formie 

pikniku.  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Pc5ySf9jYCs
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Dzień 3. Park Tagua Tagua 
 

 

Ten dzień spędzicie eksplorując okolic Rio Puelo. Pod koniec XIX wieku na tym obszarze rozwinęła się 

intensywna wymiana handlowa i kulturalna między Chile i Argentyną. W ten sposób ukształtowała się 

stabilna komunikacja między tymi dwoma krajami, która jednocześnie sprzyja procesowi interakcji, 

konfrontacji i kulturowego przenikania, którego przejawem jest fenomen kultury cochamo gaucho. 

Niedaleko położony fiordu Reloncaví, którego ujście jest bramą do Oceanu Spokojnego, jest kolejną 

obok Wyspy Chiloé atrakcją tego regionu.  

Jednak jedną z najbardziej ekscytujących rzeczy, podczas pobytu w parku Tagua Tagua, jest możliwość 

wejścia do deszczowej selwy tzw. selva valdiviana, która rośnie tu praktycznie nie znając interwencji 

człowieka. Ten dziki rezerwat wyróżnia się dużą różnorodnością począwszy od tysiącletnich modrzewi 

los alerces, przez liczne gatunki ptaków a także florę. Z uwagi na to tego dnia proponujemy następujące 

dwie opcje, które są częścią programu: 

1. Trekkingi w parku Tagua Tagua o różnym stopniu trudności i czasie trwania w trakcie których 

zobaczmy wodospady. Zobacz wideo z parku (link).   

2. Wycieczka rowerowa okolicznymi szlakami (wybór trasy zależy od Was – doradzimy) lub spływ 

kajakowy 

https://youtu.be/rFoSlqKyc5U
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Opcje dodatkowo płatne:  
Wycieczka konna z gauchos, którzy odkryją przed Wam piękno tutejszego krajobrazu (wycieczka trwa 

ok. 2 godzin w wersji podstawowej - dostępna dla różnych stopni zaawansowania) 

Wędkowanie na muchę na pstrągi lub łososie. Wyprawa trwa 4 godziny w towarzystwie 

wyspecjalizowanego przewodnika.  

 

W cenie: przewodnik/kierowca z autem, śniadanie, hotel, rowery/trekking, lunch box oraz bilety 

wstępu do parku.  

*Kolacje zawsze płatne dodatkowo. Proponowane lodge/hotele dysponują restauracjami serwującymi lokalne jedzenie 

oparte na lokalnych produktach (owoce morza, jagnięcina etc.). 

Dzień 4. Park Narodowy Pumalin- Wulkany i lasy deszczowe 

 

 

Tego dnia po śniadaniu wyruszacie do Parku Narodowego Pumalin założonego przez Douglasa 

Tompkinsa, twórcy takich marek jak E-spirit czy Patagonia oraz patrona wielu przedsięwzięć 

proekologicznych w Chile i Argentynie (niesamowita przygoda w Parku Ibera należącym do tego 

projektu także u nas w ofercie!). W trakcie podróży panoramiczny rejs wnętrzem fiordów otoczonych 

stromymi górami. Jest to zaproszenie do odkrywania majestatycznych krajobrazów tutejszej przyrody 

oraz obserwacji ptaków i zwierząt morskich w naturalnym środowisku, pełnym magii i spokoju. Po 

dotarciu na suchy ląd wsiadamy do samochodu i kontynuujemy naszą podróż ok. 100km do Parku 

Pumalin (około 100 km).  Tam zabierzemy Was w rejs, który pozwoli na dalszą eksplorację piękna 

patagońskiego krajobrazu. Rejs trwa 4,5 godz. Zobacz, jak to będzie wyglądać (kliknij link) Po rejsie 

przejazd do hotelu butikowego, w którym zostaniemy na dwie kolejne noce. Ten pięknie położony  

 

https://youtu.be/6K78IRc9TTE
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obiekt daje możliwość bezpośredniej eksploracji szlaków górskich podczas pieszych lub rowerowych 

wycieczek.  

  

W cenie: przewodnik/kierowca z autem, bilety promowe, śniadanie oraz zakwaterowanie i lunch box  

w formie pikniku z winem w trakcie podróży. 

Dzień 5. Wulkany i lasy deszczowe. Park Pumalin.  

Po śniadaniu proponujemy poznanie czynnego Wulkanu Chaiten znajdującego się w północnym 

sektorze Parku Pumalin. Wulkan ten eksplodował w 2008 r. W trakcie wycieczki poznacie okolice 

wulkanu i miasteczka Chaiten, w którym będzie można zaobserwować ślady ostatniej erupcji. 

Następnie trekk do punktu widokowego, z którego roztacza się niesamowity widok na wulkan oraz jego 

okolice. Zobacz, jak może wyglądać ten dzień (kliknij w link).  

Powrót do hotelu około godziny 16.00. i czas wolny, który można spędzić eksplorując okolice hotelu.   

   

W cenie: przewodnik/kierowca z autem, śniadanie oraz zakwaterowanie, rowery, wycieczka na 

wulkan, lunch box oraz bilet wstępu do parku.  

Dzień 6. Fiord Puyhuapi. Wiszące lodowce i zaczarowane lasy. 

 

 

 

https://youtu.be/qR4SMze4fIY
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Tego dnia po śniadaniu wyruszamy do Puyhupai, które będzie naszym kolejnym przystankiem w trakcie 

podróży po mistycznej autostradzie południowej. Będzie to także świetny punkt wyjścia i baza do 

eksploracji parku Parku Narodowego Queulat. Trasa, którą pokonacie zabierze nas do 

przepięknie położonego hotelu nad fiordem zagubionym wśród deszczowych lasów. 

 

Tego dnia pokonacie 220 km dzielące nas od nadbrzeża skąd łodzią po krótkim 15 min. rejsie przez 

fiord dotrzecie do waszego hotelu około godziny 16.00. Po przyjeździe czas wolny, który można 

wykorzystać na skorzystanie z naturalnych wód termalnych znajdujących się na terenie posiadłości. 

Baseny znajdują się na wolnym powietrzu jak i wewnątrz budynku.  
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W cenie: przewodnik/kierowca z autem, śniadanie oraz zakwaterowanie, wstęp do term, lunch box w 

formie pikniku w trakcie przejazdu.    

Dzień 7. Fiord Puyhuapi i Park Narodowy Queluat 

Tego dnia zostawiamy Wam wybór najciekawsze atrakcji z wielu jakie mamy do dyspozycji na miejscu. 

Pierwsza opcja, którą proponujemy to wycieczka kajakowa wzdłuż fiordu. Startujemy z miejsca 

położonego niedaleko hotelu. Wycieczka potrwa ok. 2 godzin, choć tak naprawdę to wy zdecydujecie 

jak długo będziecie chcieli płynąć. W tym czasie będziemy podziwiać piękne krajobrazów oraz tutejszą 

faunę. W zależności od warunków i szczęścia tego dnia będziemy mogli zobaczyć m.in.: czaple, łabędzie 

czarnoszyje a także delfiny czy pingwiny Humboldta. W trakcie spływu zorganizujemy piknik na jednej 

z wysp. Poziom trudności tej wycieczki nie wymaga specjalnych umiejętności. 

 

 
 

Po powrocie do hotelu około godziny 14 czas wolny, który można wykorzystać na eksploracje tras 

znajdujących się w okolicach hotelu o niskim/średnim stopniu trudności.  
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Druga opcja to trekking szlakiem prowadzącym do Laguny Los Pumas 

znajdującej się w północnym sektorze Parku Narodowego Queulat. To 

dzikie i rzadko odwiedzane miejsce. Trasa wycieczki prowadzi przez bujny 

las deszczowy. W trakcie spaceru zobaczycie piękne widoki na góry, 

jezioro Risopatrón i ostatecznie – zjawiskową lagunę Los Pumas, która 

jest prawdziwą perłą pośrodku otaczającego ją gęstego lasu. Podczas 

wycieczki często można zobaczyć różne gatunki ptaków, a jeśli będziecie 

mieć szczęście, to spotkacie pudu (obok na zdjęciu) - lokalny gatunek 

jelenia zagrożony wyginięciem. Dystans do przejścia 11 km, poziom 

trudności średni.  

W cenie: przewodnik/kierowca z autem, zakwaterowanie ze śniadaniem. 

Dzień 8. Park Narodowy Queulat. Wiszący lodowiec. 

Dziś po wczesnym śniadaniu wyruszacie w kierunku wiszącego lodowca. Przejdziecie 4 kilometrowy 

odcinek do punktu widokowego. Stąd zobaczycie emblematyczny lodowiec, wylewający się ze szczytu 

klifu. Czas trwania wycieczki: 3 do 4 godzin. Po tej przepięknej wycieczce pożegnacie się z parkiem 

Queulat i wyruszycie w kierunku Coyhaique. Do pokonania tego dnia przed nami ok. 230km. Przyjazd 

do hotelu po południu. Czas wolny.  

        

W cenie: przewodnik/kierowca z autem, śniadanie oraz zakwaterowanie, wycieczka do wiszącego 

lodowca w parku Queulat, bilet wstępu do parku oraz lunch box w formie pikniku w trakcie 

przejazdu.  
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Dzień 9. Park Narodowy Cerro Castillo. 

Po śniadaniu wyruszamy w kierunku Parku 

Narodowego Cerro Castillo. Według wielu 

podróżników potencjał tego miejsca jest 

porównywalny z Torres del Paine czy Fitz Roy. Tym 

co odróżnia PN Cerro Castillo od innych jest fakt, że 

odwiedza go znacznie mniej turystów niż inne 

miejsca! Po 2-godzinach drogi dotrzecie do punktu, 

w którym rozpoczniemy spacer do punktu 

widokowego na szczyt Cerro Castillo, który 

znajduje się w odległości około 3,5 km. W trakcie treku zobaczycie muzeum, gdzie znajdują się naskalne 

prehistoryczne malunki rąk zostawione tu przed 3000 laty! Od przewodnika dowiecie się 

interesujących szczegółów na temat historii tego regionu. W trakcie podróży zobaczycie kontrast 

między widokami, które mogliście podziwiać w trakcie poprzednich dni a krajobrazami Parku Cerro 

Castillo i Parku Patagonia. Powrót do hotelu po południu. Czas wolny z widokiem na Patagonię       

   

W cenie: przewodnik/kierowca z autem, zakwaterowanie ze śniadaniem oraz lunch box/piknik w 

trakcie podróży.  

Dodatkowa opcja podczas trekking w Parku Cerro Castillo 
Trekking do Laguny Cerro Castillo trwa około 6-8 godzin (17 km.) i oczywiście jest zależny od tempa 

uczestników. Poziom trudności średni.  
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Dzień 10. Marmurowe Katedry na Jeziorze Carrera i Park Patagonia. 

 

Po śniadaniu obieramy sobie za cel tzw. Katedry z Marmuru położone na jeziorze Carrera. Jezioro to 

leży na granicy Chile z Argentyną. Zobacz, jak to wygląda (kliknij w link). Dodatkową atrakcją będzie 

możliwość obejrzenia tego cudu natury z kajaku. Dla osób, które preferują mniej „przygodową formę 

zwiedzania” proponujemy to zrobić z łodzi. Czas trwania wycieczki to około 4 godzin. Czas płynięcia 

kajakiem i spędzony w „katedrach” to około 1.30 minut.  Po skończonej wycieczce wyruszycie do 

Parku Patagonia.  

 

Park Patagonia to ogromne doliny, ukształtowane przez rzekę Chacabuco. Zobaczycie tu 

patagoński step w całej swej okazałości. Pasma górskie porośnięte lasami, które jesienią zabarwiają się 

na czerwono, żółto, aby potem być znowu zielone. Dziesiątki lagun i spektakularne jeziora.  Dzika 

przyroda, krajobrazy o oszałamiającej urodzie są częścią jednego z najważniejszych projektów 

odbudowy ekosystemów w Chile i Argentynie. Zobacz to wyjątkowe miejsce (kliknij w link).  

https://youtu.be/AK-6PEY2X2g
https://youtu.be/Q3uB85e0py4
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W trakcie podróży przejedziecie wzdłuż południowego brzegu Jeziora General Carrera. Zobaczycie 

rzekę Neff, która łączy się z rzeką Baker tworząc piękne widowisko - wody o różnych kolorach łączą się 

z sobą. Zobacz jak będzie wyglądać ten czas i to piękne zjawisko (kliknij w link). Następnie przejazd do 

Cochrane i czas wolny. Poniżej przedstawiamy zdjęcia przykładowego hotelu, który zarezerwujemy dla 

Was na ten dzień. Hotel położony na terenie Parku Patagonia nad rzeką Baker:  

   

W cenie: przewodnik/kierowca z autem, zakwaterowanie ze śniadaniem, wycieczka kajakowa lub 

wycieczka łodzią do Katedr, lunch box na czas podróży.   

Dzień 11. Narodowy Park Patagonia. 

 

Tego dnia kontynuujemy eksplorację Parku Patagonia. Mamy dla Państwa szereg opcji 

uwzględniających Waszą kondycje fizyczną - opcje o poziomie niskim do poziomu wymagającego.  

 

https://youtu.be/KdPqcC7H25k


 

13 
 

 

 

Wybór będzie zależał od warunków pogodowych oraz Państwa nastroju. Wycieczki będą planowane 

po przybyciu do parku, aby uwzględnić stan pogody.  

W cenie: przewodnik/kierowca z autem, bilety wstępu do parku, zakwaterowanie ze śniadaniem oraz 

lunch box.    

Przykładowe opcje o poziomie trudności niskim:  
- Muzeum + szlak la vega w dolinie Chacabuco: dystans około 6 km 

Przykładowa opcja o stopniu trudności średnim/wysokim:  
- Sektor Tamagno: 20 km trekking, około 8 godzin marszu. Obejmuje szalki: Los Carpinteros, 

Los Coigues, Los Ciruelillos, Lo Huemules, y Las Águilas.  

Opcje dodatkowo płatna:  
Lokalny przewodnik trekkingowy na wyłączność. 

Spływ kajakiem lub rafting. 

Wędkowanie na rzece Baker. 

Dzień 12. Pożegnanie z Parkiem Patagonia. Przelot do Santiago. 

Po śniadaniu wyruszacie na lotnisko, z którego wylecicie do Santiago de Chile. Po przylocie do Santiago 

transfer do hotelu i czas wolny. Dzisiejsza podróż to około 8 godzin wzdłuż tej pięknej Autostrady 

Południowej. To czas na pożegnanie z Patagonią. W Santiago transfer do hotelu i czas wolny.  

W cenie: transfer na lotnisko, przewodnik/kierowca, bilet lotniczy, transfer w Santiago do hotelu, 

zakwaterowanie ze śniadaniem.  

Dzień 13. Wylot do Polski 

Tego dnia po śniadaniu transfer na lotnisko i wylot do Europy. W cenie: prywatny transfer na 

lotnisko. 
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Opcja na dodatkowy dzień w Santiago: Valparaiso i winnice: 
 

Po śniadaniu, wyruszycie na prywatną wycieczkę 

nad Ocean Spokojny. W trakcie zobaczycie 

urokliwe miasto Valparaiso oraz będziemy mogli 

docenić smak wina w trakcie degustacji chilijskiego 

wina z nadmorskiego regionu Casablanca w jednej 

z butikowych winnic regionu. Casablanca znana 

jest ze swojego nadmorskiego klimatu dającego 

wina z wpływami oceanicznymi tak innego od win 

z innych regionów Chile. W trakcie wizyty 

zwiedzimy nadmorskie miasto Valparaiso, którego 

atrakcją są kolorowe domy położone na wzgórzach 

okalających. Wycieczkę kończymy w hotelu wieczorem.  

W cenie: transport, kierowca i przewodnik z językiem angielskim, degustacja wina. Lunch dodatkowo 

płatny.  

Mityczna Autostrada Południowa. Szlakiem Patagońskich Parków 

Narodowych. Program Skrócony. 

 

Skrócony program pozwala na odkrycie mitycznej Południowej Autostrady Carretera Austral 

w trakcie 10 dni. W trakcie programu poznamy 3 parki narodowe: Park Patagonia, Cerro 

Castillo oraz Queluat. Proponujemy połączenie tego programu z Atakamą lub Torres del 

Paine.  

 

 



 

15 
 

 

 

Program wyjazdu dzień po dniu 

Dzień 1. Przylot do Santiago.  

Zwiedzanie, tak jak w programie głównym po przylocie do Santiago.  

W cenie: transfer z lotniska, transfer połączony ze zwiedzaniem, przewodnik z językiem angielskim. 

Dzień 2. Santiago-Patagonia 

Po przylocie transfer do hotelu i czas wolny. Proponowany hotel na dzień 2,3 i 4 taki sam jak w 

programie głównym w dniu 9-tym.   

W cenie: przewodnik/kierowca z autem, zakwaterowanie ze śniadaniem oraz lunch box/piknik w trakcie 

podróży.  

Dzień 3. Park Patagonia.  

Po śniadaniu wyjazd do parku Patagonia. Opcje trekkingów o poziomie niskim i wymagającym tak jak 

w programie głównym w dniu 11-tym.  

W cenie: przewodnik/kierowca z autem, bilety wstępu do parku, zakwaterowanie ze śniadaniem oraz lunch 

box.   

Dzień 4. Marmurowe Katedry na Jeziorze Carrera. 

Po śniadaniu przejazd nad Jezioro Carrera połączone z wycieczką kajakową lub łodzią do Katedr. Po 

wyciecze przejazd do Doliny Exploradores, gdzie będziecie mogli podziwiać lodowiec o tej samej 

nazwie. Po skończonej wyciecze powrót do hotelu.  

W cenie: przewodnik/kierowca z autem, zakwaterowanie ze śniadaniem, wycieczka kajakowa lub wycieczka 

łodzią do Katedr, lunch box na czas podróży oraz bilet wstępu do Doliny Exploradores.   

Dzień 5. Park Cerro Castillo.  

Wizyta w parku ze spacerem do punktu widokowego w Parku Cerro Castillo tak jak w programie 

głównym. Opcjonalnie trekking do Laguny Cerro Castillo z przewodnikiem trekkingowym (opcja 

dodatkowo płatna). Po wycieczce przejazd do hotelu i czas wolny. Proponowany hotel na tą noc taki 

sam jak w programie głównym w dniu 8-mym.  

W cenie: przewodnik/kierowca z autem, zakwaterowanie ze śniadaniem oraz lunch box/piknik w trakcie 

podróży.  

Dzień 6. Fiord Puyhuapi-Wiszące lodowce i zaczarowane lasy. 

Po śniadaniu przejazd do hotelu położonego nad Fiordem Puyhuapi. Zakwaterowanie i czas wolny, 

który można spędzić w termach znajdujących się na terenie hotelu. Proponowany hotel na dzień 6,7 i 

8 taki sam jak w programie głównym w dniu  
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W cenie: przewodnik z autem 4x4, śniadanie oraz zakwaterowanie, wstęp do term, lunch box w formie pikniku 

w trakcie przejazdu.    

Dzień 7 Park Narodowy Queulat. Wiszący lodowiec 

Po śniadaniu wyruszacie w kierunku wiszącego lodowca. Przejdziecie 4 kilometrowy odcinek do 

punktu widokowego. Stąd zobaczycie emblematyczny lodowiec, wylewający się ze szczytu klifu. Czas 

trwania wycieczki: 3 do 4 godzin. Po skończonej wycieczce powrót do hotelu przez małą 

osadę Puyuhuapi gdzie będziecie mogli poczuć atmosferę małego Chilijskiego miasteczka i zjeść 

lokalny obiad.  

W cenie: przewodnik z autem, zakwaterowanie ze śniadaniem, bilety wstępu do parku. 

Dzień 8. Fiord Puyhuapi i Park Narodowy Queluat 

Tego dnia będzie mieć do wyboru wycieczka kajakowa wzdłuż fiordu lub trekking do Laguny Los 

Pumas. Opcje wyglądają tak jak 7-go dnia w programie głównym w dniu 6-tym.  

 W cenie: przewodnik z autem, zakwaterowanie ze śniadaniem. 

Dzień 9. Pożegnanie z Parkiem Patagonia. Przelot do Santiago. 

Po śniadaniu ruszamy w drogę na lotnisko w trakcie panoramicznego przejazdu przez Patagonię (271 
km) skąd wylecimy do Santiago.   
 

W cenie: transfer na lotnisko, lunch box, zakwaterowanie ze śniadaniem oraz transfer do hotelu w Santiago.  
 

Dzień 10. Wylot do Polski 

Tego dnia po śniadaniu transfer na lotnisko i wylot do Europy.  

W cenie: prywatny transfer na lotnisko. 

 
 
Cena opcji skróconej: 12,920 PLN/osoby przy grupie 4 osobowej.  
 
Cena szacunkowa uwzględnia wszystkie świadczenia z opieką przewodników lokalnych, zakwaterowanie 
butikowe, wyżywienie BB i lunch box wg programu, prywatne transfery, przeloty wewnętrzne. Poza ceną 
przelot do/z Chile, dodatkowe wyżywienie, opcje. 
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Koncept przygotowany przez agencję 

 

Osoba kontaktowa: 

Paweł Hammer (Polska) 

tel. +48 510645115 

pawel@rimac.com.pl  

Tomasz Bomba (Argentyna) 

tel. +54 9 11 3324 7704 

tomek@rimac.com.pl 

 

Zapraszamy na nasz funpage  

Znajdziecie tam ciekawe informacje i aktualności  

 

 

Odwiedź nas także na Instagramie      

 

Specjalizujemy się w przygotowaniu wyjazdów do Argentyny, Chile, Antarktydę (rejsy 

morskie lub lotniczo morskie) oraz Brazylii.  Zapewniamy pełną obsługę. Rezerwacja hoteli. 

Przewodnicy lokalni.  Indywidualne programy. Prywatne świadczenia.  

Sprawdzone lokalizacje. Organizujemy wyjazdu indywidualne i firmowe. 

_________________________________________________________________________________ 

Program stanowi własność autorską Paweł Hammer RIMAC.  Wykorzystywanie całości lub części programu bez 

zgody jest zabronione. Program ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 

§1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. 

mailto:pawel@rimac.com.pl
mailto:tomek@rimac.com.pl
https://www.instagram.com/rimactravel/?hl=pl
https://www.facebook.com/pages/category/Tour-Agency/RIMAC-Joy-of-experience-110551823657751/

