offtravel – inny wymiar przygody

9 – 24 lutego 2018

www.offtravel.pl

tel: +48 601 052 042

wyprawy@offtravel.pl

PRZED NAMI
Ø   8 dni w siodle wśród argentyńskich Andów
Ø   przejazd legendarną drogą „Ruta 40”
Ø   bezkresne i surowe krajobrazy Patagonii
Ø   zapierający dech w piersiach lodowiec Perito Moreno
Ø   roztańczone ulice Buenos Aires
Ø   wyśmienite argentyńskie steki i wyborne wino

O WYPRAWIE
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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PLAN WYPRAWY
1 dzień: Wylot do Argentyny
Spotykamy się na Lotnisku Chopina w Warszawie i wylatujemy do Argentyny.
2 dzień: Krótkie zwiedzanie Buenos Aires i przelot do Patagonii
Wczesnym rankiem przylatujemy do Buenos Aires i od razu kierujemy się̨ do centrum
argentyńskiej stolicy na krótki spacer ulicą Florida i po Plaza de Mayo. Po południu
przelatujemy do miejscowości El Calafate w południowej Patagonii. Kwaterujemy się w
hostelu w centrum, a następnie udajemy się na zwiedzanie miasteczka malowniczo
położonego nad brzegiem jeziora Argentino. Wieczorem kosztujemy pierwszej, tradycyjnej,
argentyńskiej kolacji, 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 El Condor
Po śniadaniu udajemy się na zakupy prowiantu na rajd konny. W południe wyjeżdżamy z El
Calafate na północ słynną drogą „Rutą 40”. W tej części Patagonii krajobraz jest wręcz
półpustynny, a na widnokręgu majaczą̨ ośnieżone szczyty patagońskich Andów. Po dotarciu
do miejscowości Tres Lagos odbijamy w kierunku jeziora San Martin i po kolejnych 160 km
szutrową drogą docieramy na estancia El Condor. Po zakwaterowaniu na argentyńskim
„rancho” kolacja i nocleg w klimatycznym starym domu.
4-7 dzień: Rajd konny nad jeziorem San Martin
Łapiemy pierwszy kontakt z argentyńskimi końmi. Od rana przygotowujemy się do pierwszego
rajdu, który poprowadzi nas wzdłuż jeziora San Martin do przysiołka La Nana i granicy z Chile.
Pomagamy naszym argentyńskim przewodnikom w siodłaniu koni i pakowaniu
ekwipunku. Szczegółowo ustalamy trasę rajdu.
Podążamy stępem wzdłuż górzystego brzegu jeziora, wśród surowych ale bajecznie
kolorowych krajobrazów Patagonii. Prowadzą nas lokalni przewodnicy, dosiadamy spokojny,
dobrze ujeżdżonych koni rasy kreolskiej w wygodnych, szerokich siodłach. W czasie rajdu
robimy postoje w widokowych miejscach, jeśli teren pozwala próbujemy swoich sił w galopie.
Podziwiamy urwiste brzegi i turkusowe wody jeziora San Martin, mieniące się kolorami tęczy
patagońskie krzewy, karłowatą patagońską buczynę, a przy odrobinie szczęścia spotkamy
stada swobodnie pasących się dzikich koni.
Noclegi spędzamy w namiotach i w drewnianej chacie. Chętni uczestniczyć mogą w
przygotowywaniu posiłków na kuchni opalanej drewnem, a odważni pomagać przy siodłaniu i
kiełznaniu koni. Czwartego dnia rajdu wracamy na estancia El Condor. Wieczorna kolacja i
nocleg w na estancia.
8 dzień: Przejazd na estancia Nibepo Aike
Po śniadaniu wracamy do El Calafate i po krótkim odpoczynku jedziemy dalej na estancia
Nibepo Aike, znajdującą się na granicy Parku Narodowego „Los Glaciares”. Po dotarciu na
miejsce kwaterujemy się w domu i udajemy się na spacer po estancia. Mamy możliwość
obserwować codzienne życie estancia, w tym strzyżenie owiec tradycyjnymi ręcznymi
narzędziami. Wieczorem kolacja i nocleg na estancia.
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9-12 dzień: Rajd konny do „ukrytego lodowca”
Ruszamy na drugi rajd konny do najbardziej oddalonych terenów estancia Nibepo Aike
graniczących z Parkiem Narodowym „Los Glaciares” i granicą z Chile. Podczas czterech dni
rajdu zobaczymy wysokogórskie laguny zamieszkiwane przez flamingi, czarnoszyje łabędzie i
gęsi. Dotrzemy do licznych lodowców i polodowcowych jezior. Podczas rajdu odbędziemy
również krótki trekking oraz popłyniemy łodzią przez jezioro Argentino.
Wieczory spędzamy na krótkich spacerach po bezludnej okolicy lub przy piecykach opalanych
drewnem z rozgrzewającą yerba mate w dłoni. Noclegi w drewnianych chatach. Ostatniego
dnia rajdu wracamy do estancia Nibepo Aike i jedziemy do El Calafate. Nocleg w hostelu.
13 dzień: Niezapomniane widoki na lodowiec Perito Moreno
Ten dzień to wycieczka do podnóży lodowca Perito Moreno, największej atrakcji przyrodniczej
Argentyny. Niezapomniane wrażenie robi jego ponad 40-metrowej wysokości czoło, od
którego z dużą regularnością odrywają się gigantyczne bloki lodu i wpadają do jeziora
Argentino. Kilkugodzinny spacer metalowymi kładkami z widokiem na lodowiec, ośnieżone
patagońskie szczyty i potężne jezioro będzie doskonałą okazją na wyprostowanie nóg po
ośmiu dniach spędzonych w siodle. Po południu wracamy do El Calafate i udajemy się na
zakupy pamiątek i pożegnalną kolację złożoną ze steka i wina. Nocleg w hostelu.
14-15 dzień: Smakowanie uroków boskiego Buenos
Ostatnie dwa dni w Argentynie przeznaczamy na zwiedzanie Buenos Aires, jednego z
najciekawszych miast Ameryki Południowej. Po porannym przelocie do Buenos Aires
zwiedzanie rozpoczynamy od ścisłego centrum, Plaza de Mayo, katedry i dzielnicy San Telmo.
Następnie przenosimy się do La Boca, klimatycznej na obrzeżach, w sercu nieco kiczowatej
dzielnicy słynącej z kolorowych domów i stadionu drużyny piłkarskiej Boca Juniors.
Wieczorem udajemy się do dzielnicy Palermo na pożegnalną kolację, a po niej doświadczamy
nocnego życia Buenos. Nocleg w hostelu, a następnego dnia wylot z Argentyny.
16 dzień: Powrót do Warszawy
Przylatujemy do Warszawy i kończymy wyprawę.
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WAŻNE INFORMACJE
•   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.

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

plecak lub wór transportowy (60-litrowy)
mały plecak na bagaż podręczny (20-litrowy)
ciepły śpiwór (np. puchowy), mata do spania
buty trekkingowe powyżej kostki, lekkie buty na zmianę, sandały
kurtka przeciwdeszczowa
ciepły sweter lub polar, ciepłe spodnie
poncho, pałatka lub peleryna przeciwdeszczowa
KASK, ubranie i obuwie jeździeckie
krótkie spodnie, podkoszulki, strój kąpielowy
grube i cieńsze skarpety, bielizna, rękawiczki, czapka
nakrycie głowy chroniące przed słońcem, okulary przeciwsłoneczne
ręcznik, przybory toaletowe, chusteczki odświeżające
latarka (np. czołówka), zapałki, przybory do szycia, notatnik
menażka i sztućce, kubek, nóż lub scyzoryk
krem z filtrem UV, tłusty krem ochronny
leki indywidualne, spis telefonów i adresów kontaktowych z rodziną
paszport, „bezpieczny portfel” na dokumenty
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Kraj:

Argentyna

Termin:

9 – 24 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 – Buenos Aires – 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: 2900

USD

Obejmują:
−   przejazdy samochodami 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 namiotach, chatach (sale wieloosobowe), domach na estancia 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
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