
WYCIECZKA DO AMERYKI POŁUDNIOWEJ 

CHILE – ARGENTYNA – BRAZYLIA 

I dzień – wylot z Polski 
   Wylot z Polski do Santiago przez jeden z europejskich portów lotniczych. 

II dzień – przylot do Chile 
   Przylot do Santiago. Spotkanie z lokalnym przewodnikiem. Transfer do hotelu, 
zakwaterowanie. Odpoczynek, obiadokolacja, nocleg.

III dzień – Santiago
   Śniadanie. Zwiedzanie miasta (3,5 godz.), objazd m.in.: widok ze wzgórza Santa Lucia, 
spacer po Starym Mieście – pałac prezydencki Palacio de La Moneda, spacer po gwarnym
i pełnym artystów Plaza de Armas, katedra, Narodowe Muzeum Historyczne, budynek 
Poczty Głównej, przejazd na Cerro Santa Lucia, gdzie w 1541 roku założono obecną 
stolicę Chile. W trakcie zwiedzania lunch. Powrót do hotelu, nocleg.

IV dzień – Santiago
   Śniadanie, czas wolny. O godz. 12.00 transfer na lotnisko, przelot ok. 3 godzin z 
Santiago do Punta Arenas. Transfer z lotniska do Puerto Natales, zakwaterowanie, 
obiadokolacja w lokalnej restauracji, nocleg.

V dzień – Patagonia 
   Śniadanie. Całodzienna wycieczka do Parku Narodowego Torres Del Paine – jednego z 
najpiękniejszych parków narodowych na świecie, spacer wśród skalnych wież, jezior, 
wodospadów, lodowców. Postój nad jeziorem Pehoe, lodowiec Grey. Lunch w lokalnej 
restauracji. W drodze powrotnej postój przy Jaskini Milodon z malowidłami 
prehistorycznych zwierząt. Powrót do hotelu w Puerto Natales na nocleg.

VI dzień – Patagonia
   Śniadanie. Przejazd przez Andy i stepy Patagonii, gdzie można spotkać wielbłądowate 
guanako, strusie nandu, szare lisy i kondory. Przyjazd do Cancha Carrera (przekroczenie 
granicy z Argentyną), przejazd do hotelu w El Calafate (300 km), zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg.

VII dzień – Patagonia
   Śniadanie. Wycieczka do Parku Narodowego Los Glaciares. W czasie przejazdu 
zobaczymy jezioro Argentino z Zatoką Redonda, którą zamieszkują liczne gatunki ptaków. 
W parku zobaczymy lodowiec Perito Moreno, który przegradza jezioro, powodując 
spiętrzenie wód prowadzące do przełamania lodowca. Fascynujące zjawisko "cielenia" się 
lodowca, kiedy wielotonowe bloki lodu odłamują się i z hukiem spadają do jeziora. Perito 
Moreno obserwujemy z punktów widokowych. Transfer na lotnisko. Późnym popołudniem 
przelot do Ushuaia (ok. 80 minut), najdalej na południe położonego miasta świata. 
Transfer do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.



VIII dzień – Patagonia
   Śniadanie. Wycieczka do Parku Narodowego Ziemi Ognistej z zatoką Lapataia, 
malownicze różnorodne krajobrazy Kanału Beagle, Laguna Verde, Zatoka Lapataia. 
Powrót do hotelu. Dla chętnych rejs katamaranem po wodach Kanału Beagle, opłynięcie 
Latarni Les Eclaireurs w towarzystwie dużych skupisk uchatek patagońskich i 
kormoranów. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.

IX dzień – Buenos Aires
   Śniadanie. Transfer z hotelu na lotnisko, przelot do Buenos Aires – czas przelotu ok. 3 
godzin, transfer do hotelu, na trasie zwiedzanie Dzielnicy Palermo Chico z ambasadami i 
parkiem. Zakwaterowanie, przejazd na wieczorną kolację z Tango Show. Powrót do  
hotelu, nocleg.

X dzień – wodospady Iguazu
   Przejazd na lotnisko bardzo wcześnie rano (śniadanie w formie prowiantu). Przelot z 
Buenos Aires do Iguzau (czas przelotu ok. 2 godzin). Wycieczka do wodospadów Iguazu 
(brazylijska strona), park położony na 67 000 ha, 275 wodospadów, spacer po platformach
widokowych, podziwianie coati – ostronosów, będących symbolem parku, widok 
najpotężniejszej kaskady Garganta del Diablo, zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.

XI dzień – wodospady Iguazu
   Śniadanie. Odpoczynek. Wodospady Iguazu po argentyńskiej stronie. Kolacja. Przejazd 
na lotnisko. Wieczorny przelot do Buenos Aires. Przejazd do hotelu na nocleg.

XII  dzień – Buenos Aires
   Śniadanie. Ciąg dalszy zwiedzania Buenos Aires - Plaza de Mayo - Katedra, Pałac 
Prezydencki Casa Rosada, z historycznym budynkiem dawnego ratusza i miejscem 
pamięci, gdzie zbierają się Matki z Plaza de Mayo. Przejazd słynną aleją Avenida de Mayo
do Kongresu. Dzielnica La Boca - tu powstało tango, Cmentarz Recoleta, gdzie m. in. 
pochowana jest Evita Peron. Przyjazd na lotnisko, wylot do Polski przez jeden z 
europejskich portów lotniczych. 

XIII dzień – powrót do Polski 
   Powrót do Polski. Zakończenie imprezy.  

CENA = na zapytanie

UWAGA: Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od planowanej daty powrotu.                                            
Wymagana jest min. 1 wolna strona w paszporcie

ORGANIZATOR :

Biuro Podróży Polan Travel Bielsko-Biała

e-mail:     biuropodrozy@polan-travel.com.pl

tel 33 81 19 550   tel 502 351 876 

www.polan-travel.com.pl 

http://www.polan-travel.com.pl/
mailto:biuropodrozy@polan-travel.com.pl

