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➢ 8 dni w siodle w górach Argentyny 

➢ przejazd legendarną drogą „Ruta 40” 

➢ bezkresne krajobrazy Patagonii 

➢ roztańczone ulice Buenos Aires 

➢ wyśmienite argentyńskie steki i wyborne wino 
 
 
 

 
 

Patagonia to jedna z najpiękniejszych krain geograficznych na Ziemi. Położona na terenie 

Argentyny i Chile stanowi esencję surowych i dziewiczych obszarów Ameryki Południowej. 

Niegdyś zamieszkiwana przez tubylcze ludy, dziś stała się ważnym rejonem turystycznej mapy 

świata. Jednak ci, którzy tu przybywają szukają nie tylko pięknych krajobrazów czy rzadkich 

okazów flory i fauny. Szukają dzikiej przygody, niecodziennych wyzwań, mocnych doznań i 

odrobiny szaleństwa. To wszystko co po dziś dzień daje ognista patagońska ziemia. 

 

Dlatego Patagonia jest idealnym miejscem na rajdy konne. Sprzyjają temu rozległe, 

niezamieszkane przestrzenie, piękne, surowe krajobrazy i hodowane tu różnej maści wspaniałe 

wierzchowce. Rajd konny w otoczeniu wysokich, andyjskich szczytów, szerokich, trawiastych 

dolin, polodowcowych jezior i rwących strumieni to przygoda jedyna w swoim rodzaju. 

Znakomite konie rasy Criollo to wytrzymałe zwierzęta, idealnie nadające się do 

długodystansowych eskapad. Patagonia konno to wyzwanie dla prawdziwych jeźdźców. 
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1 dzień: Wylot do Argentyny 

Spotykamy się na Lotnisku Chopina w Warszawie i wylatujemy do Argentyny. 

 

2 dzień: Przylot do Patagonii i zwiedzanie El Calafate 

Po przesiadce w Buenos Aires przelatujemy do miejscowości El Calafate w południowej 

Patagonii. Odbieramy samochody terenowe, które posłużą nam podczas podróży przez 

Patagonię. Kupujemy prowiant na rajd konny i udajemy się na pierwszą, tradycyjną, 

argentyńską kolację, czyli wyśmienity stek, bagietka, sałatka z pomidorów i cebuli, wszystko 

zakrapiane butelką argentyńskiego czerwonego wina. Nocleg w hostelu. 

 

3 dzień: Przejazd przez Patagonię na estancia Menelik 

Wyjeżdżamy z El Calafate na północ. Cały dzień przeznaczamy na przejazd przez 

argentyńskie bezdroża słynną drogą „Rutą 40”. W tej części Patagonii krajobraz jest wręcz 

pustynny i bezludny, a jedynymi spotykanymi po drodze stworzeniami są dziko żyjące stada 

guanako i strusi nandu. Gdzieś na zachodzie majaczą ośnieżone szczyty Patagońskich Andów 

u stóp których położona jest estancia Menelik, cel naszej podróży. Po dotarciu na 

estancja kolacja, ognisko i nocleg w drewnianej chacie. 

 

4-5 dzień: Konno nad jezioro Piedras Clavadas 

Łapiemy pierwszy kontakt z argentyńskimi końmi. Od rana przygotowujemy się do pierwszego 

rajdu, który poprowadzi nas nad wysokogórskie jezioro Piedras Clavadas. Pomagamy naszym 

argentyńskim przewodnikom w siodłaniu koni i pakowaniu ekwipunku. Szczegółowo ustalamy 

trasę rajdu. Podążamy równinnymi pastwiskami należącymi do estancias Menelik i Oriental,  

z widokiem na szczyt Cerro San Lorenzo, najwyższą górę tej części Patagonii. Po dotarciu  

do jeziora kolacja i nocleg w namiotach. Następnego dnia wracamy na estancia Menelik nieco 

zmienioną trasą. Nocleg w chacie. 

 

6-11 dzień: Rajd konny przez Andy Patagońskie 

Czas na główny punkt wyprawy: sześciodniowy rajd konny do malowniczej doliny Veranada de 

Jones położonej wśród Andów Patagońskich. Tradycyjnie już przez rajdem siodłamy konie, 

pakujemy ekwipunek, ustalamy trasę. Podążamy prowadzeni przez miejscowego gaucho przez 

rozległe stepowe równiny i trawiaste doliny, pokonujemy rwące potoki, wysokie grzbiety i 

przełęcze. Docieramy do malowniczych polodowcowych jezior i buczynowych 

zagajników. Wokół nas piętrzą się wysokie andyjskie szczyty pokryte licznymi 

lodowcami. Nocujemy w namiotach i w drewnianych chatach nad strumieniami i 

jeziorami. Posiłki przyrządzamy wspólnie na ogniskach. Wolny czas zajmuje nam łowienie ryb, 

kąpiele i dobra zabawa przy ognisku. Cały nasz ekwipunek transportują dodatkowe juczne 

konie. Ostatniego dnia rajdu wracamy na estancia Menelik. Nocleg w chacie. 

 

12 dzień: Podróż do malowniczych jezior Posadas i Pueyrredón 

Żegnamy się z końmi i estancia Menelik, która przez ostatnie 8 dni była naszym 

domem. Ruszmy dalej by przez ostatnie dni wyprawy poczuć nieco innych klimatów Patagonii. 

Udajemy się nad niezwykle malownicze jeziora Posadas i Pueyrredón. Nocleg w namiotach  

na campingu. 
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13 dzień: Rzut oka na skalną iglicę Fitz Roy 

Ruszamy z dalszą drogę. Jedziemy do ukrytej wśród andyjskich szczytów turystycznej 

miejscowości El Chaltén. Położona jest ona u podnóży skalnej iglicy  

Fitz Roy (3375 m n.p.m.). Nocleg w namiotach na campingu. 

 

14 dzień: Niezapomniane widoki na lodowiec Perito Moreno 

Ruszamy w kierunku El Calafate by zobaczyć lodowiec Perito Moreno, największą atrakcję 

przyrodniczą Argentyny. Największe wrażenie robi jego ponad 40-metrowej wysokości czoło, 

od którego z dużą regularnością odrywają się gigantyczne bloki lodu i wpadają do jeziora 

Argentino. Po południu wracamy do El Calafate i udajemy się na zakupy pamiątek i pożegnalną 

kolację złożoną ze steka i wina. Nocleg w hostelu. 

 

15 dzień: Zwiedzanie Buenos Aires 

Rano przelatujemy do Buenos Aires. Zwiedzamy największe atrakcje turystyczne miasta: ulica 

Florida, Plaza de Mayo, Avenida de Mayo, Puerto Madero, dzielnica La Boca. Wieczorem 

wylatujemy z Argentyny. 

 

16 dzień: Powrót do Warszawy 

Przylatujemy do Warszawy i kończymy wyprawę. 
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• Uczestnik zobowiązany jest posiadać paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty 
powrotu do Polski, z przynajmniej jedną wolną stroną. 

• Uczestnik powinien zapoznać się z zalecanymi szczepieniami ochronnymi dostępnymi  
na stronie https://polakzagranica.msz.gov.pl/Republika,Argentynska,ARG.html. 

• Uczestnik powinien posiadać umiejętność jazdy konnej w stopniu co najmniej 
podstawowym (jazda stępem i kłusem; odbyte rekreacyjne wyjazdy w teren). 

 
 
 

 
 

• duży plecak/torba podróżna 60-80l 

• plecak na bagaż podręczny (do samolotu, podczas zwiedzania na miejscu itp.) 

• ciepły śpiwór (optimum ok. minus 5 stopni) 

• karimata (lepiej gruba dwuwarstwowa) lub mata do spania + folia NRC 

• obowiązkowo kask jeździecki, buty jeździeckie i dodatkowe lekkie buty na zmianę 

• sztylpy, rękawiczki jeździeckie, dodatkowo kamizelka ochronna do jazdy konnej, 
dodatkowo małe sakwy jeździeckie na rzeczy podręczne w trakcie rajdu 

• ciepły polar/sweter wełniany/bezrękawnik lub sweter puchowy/primaloft 

• wygodne długie spodnie/spodnie jeździeckie 

• lżejsza zapasowa bluza/koszula i zapasowe lżejsze długie spodnie na zmianę 

• kurtka przeciwwiatrowa z kapturem (np. softshell), peleryna/ponczo 

• ciepłe rękawiczki i czapka 

• bielizna (najlepiej termoaktywna; w tym getry i koszulka z długim rękawem) i dodatkowe 
ciepłe skarpetki 

• cienkie nakrycie głowy (chustka/buff), dodatkowo lekkie krótkie spodenki 

• sandały lub klapki, strój kąpielowy, ręcznik szybkoschnący 

• duże worki foliowe 3 sztuki (wszystkie ubrania i śpiwór na rajd pakujemy najpierw w worki) 

• menażka, kubek, sztućce (w tym nóż turystyczny), dodatkowo termos 

• telefon komórkowy, ładowarka, powerbank 

• przybory higieniczne, chusteczki nawilżane, dodatkowo suchy szampon 

• filtr przeciwsłoneczny i okulary, dodatkowo środek na komary i kleszcze 

• tabletki musujące do rozpuszczania w wodzie (typu Isostar) 

• paszport, dokumenty i pieniądze (zabezpieczone przed wilgocią) + ksero paszportu 
(strony ze zdjęciem i z danymi) 

• podstawowe indywidualne lekarstwa i środki opatrunkowe (aspiryna, przeciwbólowe,  
na dolegliwości żołądkowe, plastry, bandaż elastyczny, gaziki nasączane spirytusem, 
gaziki jałowe) 

https://polakzagranica.msz.gov.pl/Republika,Argentynska,ARG.html
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Kraj: Argentyna 

Termin: 10 – 25 lutego 2018 

Czas trwania: 16 dni 

Liczba uczestników: 4 - 8 osób 
 

Cena wyprawy: 8900 PLN 

Zaliczka: 1000 PLN (płatna w ciągu 7 dni od dnia otrzymania Umowy) 
Należność główna: 7900 PLN (płatna w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia Wyprawy) 

Obejmuje: 

 bilet lotniczy na trasie Warszawa – El Calafate i El Calafate – Buenos Aires 
– Warszawa 

 organizację wyprawy i opiekę przewodnika 

 sprzęt biwakowy (dwuosobowe namioty) 

 ubezpieczenie KL i NNW 

 składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 13 PLN 
 

Koszty dodatkowe: 2500 USD 

Obejmują: 

 przejazdy wynajętymi samochodami terenowymi przez Patagonię, oraz taksówkami w 
Buenos Aires 

 wynajęcie koni i koni jucznych wraz z niezbędnym sprzętem 

 wynajęcie lokalnych przewodników 

 wyżywienie (śniadania, lunche i kolacje w oparciu o lokalną gastronomię i posiłki 
przygotowywane wspólnie w warunkach turystycznych) 

 noclegi w chatach (sale wieloosobowe) i hostelach (pokoje dwuosobowe z łazienką) 

 bilety wstępu do parków narodowych i zwiedzanych obiektów 
 
Organizator: Offtravel s.c. 
 ul. Jana Pawła II 19 
 99-400 Łowicz 

Przewodnik: Wojciech Marzec 

Podróżnik. Studiował geografię, marketing i zarządzanie. Zafascynowany 
podróżami od zawsze, a zawodowo od 10 lat związany z organizacją wypraw 
przygodowych jako twórca i koordynator Grupy Wyprawowej “Chate.pl”. 
Współzałożyciel warszawskiej kawiarni podróżniczej “Południk Zero”, w której 
goście chętnie dzielą się z innym swoimi podróżniczymi doświadczeniami. 
Interesuje się dziką przyrodą, w wolnym czasie żegluje, jeździ konno i grzebie 
w samochodach terenowych. Ostatnio swoich sił próbuje w dogtrekkingu. 

Jak magnes działają na niego wysokie góry i surowe, bezludne przestrzenie. 
Wielokrotnie podróżował po Patagonii, Alasce, Kamczatce i krajach Azji 
Centralnej. Do Mongolii wybrał się starą Ładą Nivą pokonując 14 tys. 
kilometrów po azjatyckich bezdrożach. Swoją stopę postawił również na Nowej 
Zelandii, w Australii i Afganistanie. Zawsze chętnie wraca w rumuńskie i 
ukraińskie Karpaty. Ale najbardziej, obok swojej rodziny, pokochał polskie 
Bieszczady i marzy, by kiedyś zatrzymać się w nich na dłużej. 

Kontakt: tel. +48 601 052 042 
 e-mail: wyprawy@offtravel.pl 
 www.offtravel.pl 

mailto:wyprawy@offtravel.pl
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