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PATAGONIA EXTREMA! 
Argentyna - Chile 

 

 

Przedstawiamy wyjątkowy program podróży przez Argentynę i Chile, ze szczególnym uwzględnieniem 

Patagonii (południowe pole lodowcowe). Rozpoczynamy od wizyty na patagońskiej estancji, gdzie 

spędzimy 3 dni. Przez ten czas będziemy mogli się poczuć jak pionierzy, którzy przybyli tu 

początkiem XIX wieku. Czas ten spędzimy w towarzystwie lokalnego przewodnika, odkrywając piękno 

tutejszego krajobrazu oraz podglądając z bliska miejscowych gauchos. Mamy nadzieję, że będzie to 

niezapomniana przygoda i ciekawe doświadczenie, które pozwolą lepiej poznać i zrozumieć tutejszą 

kulturę i ludzi. Następnie kontynuujemy odkrywanie surowego piękna patagońskiej natury zanurzając 

się w głąb krainy monumentalnych lodowców. Celem naszej wędrówki będzie Park Narodowy 

Lodowców z majestatycznym Perito Moreno. Przed nami zapierające dech w piersiach lodowe 

krajobrazy. Będziemy mogli je podziwiać z pokładu statku, z kajaka lub w trakcie trekkingu po lodzie. 

Następnie przekroczymy granicę Chilijską, aby zmierzyć się ze słynnym parkiem Torres del Paine. 

Podczas tej niesamowitej wyprawy, obok doświadczenia natury i kultury dalekiej Patagonii, zanurzymy 

się także  w świat wibrującego Buenos Aires z jego wielkomiejskim sznytem, rozmachem i pulsującym 

w rytmie tanga rytmem życia. Wszystko to w zestawieniu z doznaniami kulinarnymi, jakich podczas w 

tej podróży nie zabraknie, sprawi, że wyjedziecie stąd pełni inspiracji i bogatsi o nowe inspirujące 

doświadczenie!  Z taką nadzieją zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez nas 

programem.  
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PROGRAM WYJAZDU 
 

 

Dzień 1. Przylot do Buenos Aires. Przelot na Ziemię Ognistą (w opcji nocleg w Buenos).  

Dzień 2. Ushuaia: Rejs po Kalane Beagle.  

Dzień 3. Ushuaia (opcja 4x4), przelot do Calafate. 

Dzień 4. Pobyt na estancji. Początek trekkingu. 

Dzień 5. Pobyt na estancji. Program pionierów.   

Dzień 6. Estancja. Program pionierów.  

Dzień 7. Park Narodowy Lodowców - Perito Moreno.   

Dzień 8. Przejazd do Chile. Puerto Natales 

Dzień 9. Park Narodow Torres del Paine. 

Dzień 10. Park Narodow Torres del Paine. 

Dzień 11. Powrót do Argentyny. Przelot do Buenos Aires.  

Dzień 12. Zwiedzanie Buenos. Tango. 

Dzień 13. Wylot do Europy.  

*Program może być przedłużony o dodatkowy dzień w Buenos Aires/Ushuaia lub Torres del Paine.  
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Program szczego łowy 
 

Dzień 1. BUENOS AIRES 

Przylot rano do Buenos Aires. Na lotnisku czeka na 

Was przewodnik. Przejazd do miasta. Poznamy 

najbardziej charakterystyczne miejsca Buenos. La 

Boca, Plac Majowy ze słynną Katedrą, Pałac 

Prezydencki, Palermo czy Cmentarz Recoleta. W 

trakcie zwiedzania możliwy lunch w restauracji 

znajdującej się wśród 50 najlepszych restauracji na 

świecie (płatny dodatkowo). Ok. 13:00 transfer na 

lotnisko.  15:35-19:10 (godziny przykładowe) *przelot do Ushuaia. Transfer do hotelu ****. 

Czas wolny.  

*Wylot do Ushuaia można przełożyć na dzień następny po przylocie do Buenos Aires. 

Dzień 2. ZIEMIA OGNISTA-Kanał Beagle  

Po śniadaniu transfer do portu. Zapraszamy w 

rejs po Kanale Beagle, podczas którego 

podziwiać będziemy wybrzeże argentyńskie  

i chilijskie. W trakcie rejsu zobaczmy: Wyspę 

Lwów Morskich (Isla de los Lobos), Wyspę 

Ptaków (Isla de los Pajaros), słynną latarnię 

Faro Les Eclaireurs, zwaną Latarnią   Końca 

Świata. Podczas wycieczki zobaczmy słynne 

Pingwiny Magellana (wyprawa dostępna w 

dwóch opcjach: ze spacerem po kolonii 

pingwinów lub ich obserwacja z łodzi). Powrót 

do hotelu po południu i czas wolny.   

 

Alternatywnie: 
Rejs jachtem po Kanale Beagle, podczas którego bardzo blisko podpłyną Państwo do kolonii 

Pingwinów. Ilość pasażerów na pokładzie 8 osób. Pozwala to na intymne przeżycia w trakcie 

wycieczki.  
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Dzień 3. CALAFATE, PATAGONIA 

Śniadanie w hotelu. Ok. 12:00 wymeldowanie. Ok. 17:30 transfer na lotnisko. 19:50 – 21:10 

(godziny przykładowe) przelot do Calafate. Po przylocie transfer z lotniska do hotelu ****. Nocleg.  

Opcjonalnie: 4x4 na Końcu Świata. Po śniadaniu zapraszamy na niezapomnianą wyprawę 

offroad 4x4. Naszym celem będzie Lago 

Escondido (Ukryte Jezioro). Towarzyszyć nam 

będzie majestatyczna panorama Andów. Po 

drodze zatrzymamy się na najwyżej położonym 

punkcie trasy – Przełęczy   Garibaldi.  Na terenie 

niewielkiej hacjendy zorganizujemy dla Państwa 

jedzenie z ogniskiem na świeżym powietrzu!  

 

 

Dzień 4. CALAFATE, PATAGONIA ESTANCJA. 

Po śniadaniu, ok. 8.30 przejazd na 

estancję poza miastem. Jest to 

pięknie położone patagońskie 

gospodarstwo. Tutejsze krajobrazy 

dają poczucie wolności i możliwość 

kontaktu z patagońską przyrodą. 

Miejsce otaczają lasy i laguny, nad 

którymi górują ośnieżone szczyty 

Andów. Na te kilka dni staniecie się 

częścią tego krajobrazu a w świat 

życia tego miejsca wprowadzą Was 

potomkowie pionierów, którzy osiedlili się na tych ziemiach przed laty. Spotkanie z 

przewodnikiem, który wyjaśni szczegółowo program pobytu. Następnie rozpoczynamy 

wędrówkę wzdłuż Jeziora Argentyńskiego i jego odnóg Brazo Rico i Sur Jeziora Roca oraz 

wzgórza Cerro Frías. Poziom trudności: średni, długość 18 km, różnica poziomów ok. 250 m.  

Po obiedzie przekraczamy rzekę Cachorro, aby zejść do stancji Puesto de la Laguna. To miejsce 

będzie naszym domem i bazą wypadową na kolejne dwie noce.    
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Dzień 5. PATAGONIA – PROGRAM PIONIERÓW. 

Po śniadaniu wyruszamy w drogę. Dzisiejszy 

szlak wiedzie nas na Balkon Lodowców. 

Droga biegnie równolegle do południowego 

ramienia Jeziora Argentyńskiego. Po 

dotarciu na miejscu naszym oczom ukaże się 

panoramiczny widok na lodowce Gorra, 

Frías, Grande i Dickson. Tego dnia lunch 

zjecie tuż nad Laguną Corazon z jej 

krystalicznie czystymi wodami,  

w których można oglądać pstrągi. Po 

południu wrócicie do stacji Puesto de la Laguna, gdzie gaucho przygotują Wam pyszną kolację 

przy ognisku. Trasa: 10 km, różnice poziomów +300 / -300 mt.  

 

    

Dzień 6. PATAGONIA – PROGRAM PIONIERÓW 

Po śniadaniu krótki spacer (ok. 1 km). Dotrzemy do piaszczystej plaży, skąd wyruszymy łodzią 

na drugi brzeg rzeki. Następnie przejdziemy do wybrzeża Jeziora Frias, gdzie wsiądziemy z 

kolei na pontony motorowe. Po krótkim rejsie pontonami czeka nas 7-kilometrowy trekking 

do lodowców: Grande, Cubo, Dickson oraz Frías. Tutaj w bajkowej scenerii tego lodowego 

amfiteatru, zjemy lunch na świeżym powietrzu. Trasa: 17 km, różnica wzniesień + 100 / -100 

mt.  Powrót na estancję po południu. Tu będziecie mieć czas, aby zobaczyć z bliska życie na 

estancji. Na kolację pieczona jagnięcina! Wieczorem transfer powrotny do El Calafate. Przyjazd 

od hotelu ok 22.00. Zakwaterowanie ****. Nocleg. 
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Dzień 7. PATAGONIA - NAJWSPANIALESZE LODOWCE 
 

Dziś po śniadaniu transfer do Parku 

Narodowego Lodowców, wpisanego na 

światową listę dziedzictwa UNESCO. Jest to 

miejsce, w którym znajduje się Perito Moreno-

jeden z dwóch lodowców w Ameryce 

Południowej, który stale się powiększa. 

Proponujemy go poznać w trakcie 

całodniowego przepięknego rejsu po Jeziorze 

Argentyńskim. W trakcie rejsu zobaczmy  

3 zapierające dech w piersiach lodowce: 

Lodowiec Spegazzini, Lodowiec Upsala oraz oczywiście Perito Moreno-jego skala, surowe 

majestatyczne piękno, bez wątpienia decydują, że jest jednym z tych miejsc, które koniecznie 

trzeba zobaczyć przynajmniej raz w życiu. Niezapomniane widoki odłamujących się brył 

lodowych będą towarzyszyć uczestnikom rejsu. W trakcie rejsu uczestnicy będą mogli też 

odbyć lekki spacer, w zatoce Kanału Spegazzini. W cenie: transfery in/out, 45 spacer, 

przewodnik (język angielski), obiad (gorąca kanapka z jagnięciną i deser) oraz bilety wstępu do 

parku lodowców-wycieczka grupowa.  
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Alternatywnie#1: Kajakiem wśród lodowców.  
Proponujemy poznać ten majestatyczny lodowiec 

podczas niesamowitej wyprawy kajakowej. Po 

przyjeździe do bazy kajakowej zostanie udzielony 

Wam szczegółowy instruktaż oraz otrzymacie 

kombinezon, buty i kamizelkę. Następnie 

wyruszymy w 90-minutową podróż, której celem 

będzie najbardziej majestatyczna, północna ściana 

lodowca. Tutaj, z odległości 500 metrów, będziemy 

mogli obserwować ten cud natury. Przewodnicy, 

doświadczeni kajakarze, udzielą wszystkich istotnych informacji na temat lodowca. Po 

ukończonym spływie przejedziemy na punkt widokowy, z którego roztacza się wspaniały widok 

na lodowe ściany Perito Moreno. Przy odrobinie szczęścia zobaczymy odłamujące się bryły 

lodowe! Powrót do hotelu wieczorem. Czas wolny.  

Alternatywnie #2:  

Trekking po lodowcu Perito Moreno w wersji twardy lód lub miękki 

Trekking po miękkim lodzie trwa około 

90 minut i jest dostępny dla osób między 

10 a 65 rokiem życia. Wymaga dobrej 

kondycji fizycznej.  Trekking po 

twardym lodzie trwa około 4 godziny i 

jest dostępny dla osób między 18 and 50 

rokiem życia. W trakcie trekkingu na 

lodowcu zobaczycie błękitne laguny, 

głębokie szczeliny, magiczne jaskinie 

połączone z niepowtarzalnym uczuciem przebywania w sercu lodowca. W trakcie trekkingu 

półgodzinny obiad w tym niesamowitym otoczeniu. W wypadku trekkingu na twardym lodzie 

wymaga się wysokiego stopnia sprawności fizycznej. 

Alternatywa #3: 

Dodatkowy dzień na trekking z widokiem na Fitz Roy 
El Chalten to niewielkie miasteczko 

położone u podnóża Andów zwane stolicą 

trekkingu. Jest świetny punkt wypadowy na 

majestatyczny Fitz Roy z dziesiątkami 

różnych opcji przejść i wycieczek. 

Proponujemy jednodniową wycieczkę do 

tego miejsca z Calafate. Po przyjeździe do 

Chalten rozpoczniecie 6 godzinny trekking 

przez punkty widokowe na lodowiec Piedras Blancas,  Poincenot Camp oraz Mount Fitz Roy. W 

przerwie zjecie obiad, aby nabrać sił przez dalszym marszem do Laguny Capri. Około godziny 18.00 

wyruszycie w drogę powrotną do Calafate. Po przyjeździe do hotelu czas wolny. Poziom trudności: 

średni.  
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Dodatkowo mamy możliwość przygotowania rozszerzonej wersji pobytu w Chalten, w trakcie, 

której można zrealizować trekkingi z przewodnikiem do Laguny de los Tres lub Cerro Torre.  

Noclegi w hotelu lub kampingach.  

Dzień 8. PATAGONIA CHILE-TORRES DEL PAINE 

 

Po śniadaniu transfer na dworzec autobusowy*. Przejazd autobusem do chilijskiego 

miasteczka Puerto Natales, z którego rozpoczniemy naszą przygodę w Parku Narodowym 

Torres del Paine. Park to Rezerwat biosfery UNESCO a jego nazwa pochodzi od trzech 

majestatycznych wież górskich Torres del Paine. Przyjazd do miasta po południu. 

Zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny i nocleg w hotelu ****.  

*Oferujemy również transfer prywatny między Calafate i Puerto Natales. Opcja dodatkowo płatna.  

DZIEŃ 9. PARK NARODOWY - TORRES DEL PAINE. 

Oferujemy Państwu opcję 2 dniowego pobytu w Parku z możliwością przedłużenia go o jeden 

dzień. Jest to wg nas optymalny czas i opcja na poznania najważniejszych miejsc.  

Trekking do Podstawy szczytu Torres del Paine. 

Wczesne śniadanie i przejazd prywatnym 

samochodem z przewodnikiem do Parku 

Narodowego Torres del Paine (ok. 2,5 godziny). 

Tego ranka wyruszycie do jednego z punktów 

widokowych parku – skąd zobaczmy sławne 

majestatyczne granitowe wieże Torres del Paine 

- symbol parku. Poziom trekkingu: średni/wysoki; czas trekkingu 8/10 godziny; różnica 

poziomów: między 120 a 870 mt. Po skończonym trekkingu powrót do Puerto Natales (około 

20 godz.). Kolacja we własnym zakresie (polecimy miejsca, gdzie można zjeść) oraz 

odpoczynek.                                                                                                                                     UWAGA! 

Trekkingi wchodzące w skład programu są wymagające jednak nie powinny stanowić problemu dla 

osób aktywnych fizycznie. Nie są zalecane dla osób mających problemy z kolanami, problemy z sercem, 

wydolnością etc.  
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Dzień 10: PARK NARODOWY - TORRES DEL PAINE  

Trekking w Dolinie Francuskiej. Tego dnia 

odkryjemy jedną z atrakcji Parku Torres del Paine  

i część szlaku W: Dolinę Francuską. Po wczesnym 

śniadaniu prywatny transfer zabierze nas do Parku 

skąd katamaranem przeprawimy się przez Jezioro 

Pehoe, skąd zacznie się Wasz trekking. W trakcie 

trekkingu zobaczycie piękne widoki szczytów: Paine 

Grande czy Catedral. Poziom trudności: średni; Czas 

trekkingu 7,5/8,5 godziny; różnica poziomów: 

między 120 a 762 mt. Po ukończonym trekkingu, 

wrócimy do Puerto Natales. Kolacja we własnym zakresie.  

Opcjonalnie dodatkowy dzień w Parku: Śladami pumy!  
Safari śladami Pumy. Wcześnie rano około godziny 

5.00, kierowca odbierze Państwa z hotelu i następnie 

skierujecie się do sektora, w którym istniej możliwość 

spotkania pum. W trakcie, będziecie się przemieszać 

po parku autem i pieszo w poszukiwaniu śladów tego 

wspaniałego zwierzęcia. Następnie przerwa na lunch 

w sektorze Jeziora Grey. Po lunchu wznawiamy nasze 

safari. Powrót do hotelu ok. 20.00. W cenie: transport 

prywatny 4x4, przewodnik z językiem angielskim.  

 

Opcjonalnie: wyprawa kajakowa na lodowcu Grey. 
  

W trakcie wyprawy lodowiec Grey będzie wiosłować 
wokół dużych pływających gór lodowych. Celem jest 
wschodnia ściana lodowca Grey Wyprawa całodniowa. 
Czas trwania wiosłowania około 90 minut. Poziom 
trudności: średni. Wymagane jest doświadczenie 
kajakowe. Jest to wycieczka całodniowa obejmująca 
transfer z Puerto Natales, katamaran, instruktaż oraz 
wycieczkę z przewodnikiem w grupach do 10 osób.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

10 
 

 

Opcjonalnie: wyprawa kajakowa po Rio Serrano.  
 
Wyprawa po rzece Rio Serrano pozwoli na 
poznanie Jeziora Grey i da Wam szansę zobaczenia 
gór lodowych, unoszących się na rzece. W trakcie 
wycieczki towarzyszyć Wam będą spektakularne 
widoki na masyw Torres del Paine. Sam spływ trwa 
łącznie około 3 godzin. Poziom kondycji fizycznej 
średni. Nie jest wymagane duże doświadczenie 
kajakarskie. Wycieczka całodniowa obejmująca 
transfer z Puerto Natales, wycieczkę kajakarską. 
 

*Wyprawy kajakowe uzależnione są od warunków pogodowych. W wypadku odwołania wycieczki możliwe 

przełożenie wyprawy lub zostaną zwrócone pieniądze, jeśli wyprawa nie może zostać przełożona.   

Dzień 11. POWRÓT DO BUENOS AIRES 

Po śniadaniu powrót autobusem* do El Calafate w Argentynie. Następnie przejazd na lotnisko 

w Calafate.  20:20 – 23:15 (godziny przykładowe) przelot do Buenos Aires. Na lotnisku  

w Buenos Aires czeka na Was kierowca. Przejazd do hotelu i czas wolny. Zakwaterowanie  

w hotelu ****. 

 

*Oferujemy również transfer prywatny między Puerto Natales a Calafate. Opcja dodatkowo 

płatna.  

Dzień 12. TANGO W BUENOS. 

Ostatni dzień w Buenos. Po śniadaniu zwiedzanie Buenos Aires. Wieczorem wspaniały pokaz 

tango w Buenos Aires. Po pokazie możliwość zakończenia nocy w klubach Buenos Aires.  

Dzień 13 (wylot) i 14 (przylot do Polski).  

Czas wolny. Transfer na lotnisko i wylot do Europy. Przylot do Polski następnego dnia. 

Zakończenie wycieczki.  

Z uwagi na optymalne warunki pogodowe program najlepiej realizować w 
okresie od listopada do marca.  
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Wychodzimy z założenia, że polecane przez nas hotele mają być częścią doświadczenia 

wyprawy. Dlatego proponujemy miejsca z ciekawą architekturą w dobrym położeniu. 

Opcja premium - hotele 

 

Dla osób ceniący sobie luksusowe zakwaterowanie podczas pobytu  Torres del Paine możemy 

zaproponować ekskluzywne butikowe hotele/lodge *****. Te wyjątkowe obiekty położone są 

na terenie Parku Narodowego lub w Puerto Natales. Miejsca te oferują bardzo 

spersonalizowane doświadczenie dla gości, które uczyni pobyt  

w Parku Torres del Paine niezapomnianym przeżyciem.  Dobrze rozumiana ekskluzywność, 

smak, styl, architektura, jakość obsługi, wspaniałe położenie oraz prywatność są cechą 

wspólną tych miejsc. Cieszą się uznaniem gości z całego świata, którzy doceniają niezmiennie 

najwyższą jakość oferowaną przez te miejsca. Wyróżniane są przez takie publikacje jak: Conde 

Nast, Traveller, Robb Report, Forbes czy New York Post.  
 

    
  

W wypadku zainteresowania taką ofertą prosimy o kontakt i przygotujemy Państwu ofertę 

dopasowaną do Państwa oczekiwań dotyczących hotelu oraz programu pobytu 

w Torres del Paine.   
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Argentyna dla wielu z nas to emocje tanga i smak wina. To także 

bezkresne pampy, Andy, lodowce, wodospady, lasy tropikalne, 

solniska… które składają się na zapierające dech w piersiach 

widoki. Wyjazd do Argentyny czy Chile to, oprócz wrażeń czysto 

turystycznych, także duchowa uczta, której smak wybiega 

znacznie ponad tradycyjne argentyńskie asado i lampkę wina.  

Zapraszam na spotkanie z Argentyną w imieniu swoim – tutaj  

w Polsce, Tomka w Buenos Aires oraz naszych przewodników  

i kierowców, którzy czekają na Was popijając yerba-mate  

 

 
Paweł Hammer 

Project Manager, Właściciel 

 
 
 

Podczas wyjazdu będzie się Wami 

opiekował nasz partner i przedstawiciel – Tomek 

Bomba, z którym poznaliśmy się ponad 10 lat temu na 

studiach kulturoznawczych na Uniwersytecie 

Warszawskim.  Tomek jest wielbicielem 

kultury  południowoamerykańskiej,  sommelierem, 

nurkuje. Mieszka w Buenos Aires od ponad 10lat 

organizując m.in. eventy łączące degustacje win z 

ciekawą kuchnią. Zobacz jedną z imprez jakie 

organizował. Wprowadzi Was w atmosferę i klimat 

Buenos Aires, Argentyny oraz regionu. Dodatkowo zarekomenduje ciekawe miejsce 

odwiedzane przez mieszkańców Buenos oraz restauracje, które są aktualnie perełkami na 

gastronomicznej mapie Buenos oraz innych miejsc, które będziecie odwiedzać.  

 
                                     

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZZyjdkhM58&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7ZZyjdkhM58&feature=youtu.be
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Program przygotowany przez agencję 

 

Osoba kontaktowa: 

Paweł Hammer (Warszawa) 

tel. +48 510 645 115 
pawel@rimac.com.pl 

 

Tomasz Bomba (Buenos Aires) 

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, rejsy 

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/

