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     Chile 12 dni (z wyspą Wielkanocną 16 dni)  

 

Santiago, Valparaiso, Punta Arenas, Puerto Natales, Park Narodowy Bernardo O’Higgins, Park Narodowy Torres del Paine,  

Calama, San Pedro de Atacama, Maipo, wyspa Wielkanocna  
 

Program wycieczki 
 

1 dzień  Wylot z Warszawy   

Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku Chopina w Warszawie. Przelot do Santiago de Chile z przesiadką. 
   

2 dzień  Santiago de Chile  

Przylot do Santiago de Chile – kulturalnej, politycznej i finansowej stolicy Chile. Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od wizyty 
właśnie w dzielnicy kolonialnej, która zachowała swój unikalny sznyt i urok. Wizyta na placu Konstytucji, gdzie znajduje się Pałac 
de la Moneda, niegdyś mennica a obecnie siedziba rządu. Od placu odchodzi główna ulica miasta Avenida Libertador General 
Bernardo O’Higgins, zwana  Alameda. Jeśli pogoda dopisze ze wzgórza Santa Lucia zobaczymy piękną panoramę miasta na tle 
Andów. Zwiedzanie zakończymy na Placu Broni (Plaza de Armas), w najstarszej części miasta. To tu znajdowało się centrum 
założonego w 1541 r. protoplasty obecnego Santiago de Chile. Przy placu podziwiać można barokowo-klasycystyczną katedrę 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Pałac Arcybiskupi, budynek Poczty Głównej oraz Pałac Gubernatora. Nocleg w 

Santiago. 
 

3 dzień  Santiago de Chile / Valparaiso   

Jednodniowa wycieczka do Valparaiso , uznawanej za jedną z najwspanialszych nadmorskich miejscowości wypoczynkowych 

w Chile, która szczyci się urokliwym zabytkowym portem oraz spacerowymi dzielnicami. Valparaiso to również ulubione miasto 
chilijskiego noblisty Pablo Nerudy i od niedawna stolica chilijskiego street artu. Popołudniem przejazd do Vina del Mar – miasta 

ogrodu, znanego morskiego kurortu. Spacery po mieście będą okazją na nabranie sił na kolejne intensywne dni podróży. Nocleg w 
Santiago de Chile. 
  

4 dzień  Santiago de Chile / Punta Arenas / Puerto Natales    

Transfer na lotnisko i przelot do Punta Arenas, dawnej kolonii karnej, określanej czasem jako najdalej na południe wysunięte duże 
miasto świata. Dalszy przejazd przez patagońskie stepy do Puerto Natales (ok. 3 godz.), niewielkiego miasteczka położonego przy 
cieśninie Ostatniej Nadziei (Seno Ultima Esperanza). Otoczne przez wzgórza stanowi doskonałą bazę wypadową do Parku 

Narodowego Torres Del Paine. Nocleg w Puerto Natales. 
 

5 dzień  Puerto Natales / Park Narodowy Bernardo O’Higgins    

Rozpoczęcie rejsu (wspólny z innymi turystami) w kierunku Parku Narodowego Bernardo O’Higgins. Podczas rejsu przez 

cieśninę Ostatniej Nadziei zobaczymy z bliska fiordy Patagonii oraz ich mieszkańców, m.in.: lwy morskie i kormorany a jeśli 
dopisze nam szczęście również kondory. Zatrzymamy się przy lodowcu Balmaceda i Serrano, będzie również okazja aby odbyć 

krótki spacer. Nocleg w Puerto Natales. 
 

6 dzień  Puerto Natales / Park Narodowy Torres del Paine   

Wizyta w Parku Narodowym Torres del Paine, określanym jako jeden z najpiękniejszych parków narodowych nie tylko Ameryki 

Południowej ale i świata. Przejedziemy piękną trasą widokową, podziwiając gęste lasy, kolorowe jeziora, lodowce czy wodospady. 
Podczas trasy odwiedzimy takie miejsca jak Jaskinia Mylodon, jeziora Lago Nordenskjöld i Lago Grey. Udamy się również na 
krótki trekking do punktu widokowego na wizytówkę parku czyli pasmo Paine. Pobyt na terenie parku będzie okazją do licznych 

postojów na zdjęcia, okolicę zamieszkują bowiem różne gatunki zwierząt a widoki nieraz zapierają dech w piersi. Powrót do Puerto 
Natales. 
 

7 dzień  Puerto Natales / Punta Arenas / Santiago de Chile    

Przejazd do Punta Arenas (ok. 3 godz.). Przed powrotem do Santiago de Chile odwiedzimy jeszcze kilka miejsc w stolicy chilijskiej 
Patagonii, m.in. punkt widokowy na Cieśninę Magellana, główny plac by zobaczyć stojący przy nim pomnik Ferdynanda 
Magellana, katedrę oraz zabytkowy pałac Sary Brown. Zwiedzanie muzeum (zamknięte w poniedziałki), posiadającego ciekawą 

kolekcję obiektów etnograficznych i antropologicznych, związanych z regionem. Transfer na lotnisko i przelot do Santiago de Chile. 
Nocleg w Santiago de Chile.      
 

8 dzień  Santiago de Chile / Calama / San Pedro de Atacama    

Przelot do Calama. Przejazd w kierunku San Pedro de Atacama (ok. 120 km, 1,5 godz.), punktu wypadowego na Pustynię 
Atacama, najsuchsze niepolarne miejsce na ziemi. Miasto położone jest na wysokości 2400 m n.p.m. a górujący nad nim wulkan 
Licancabur zapewnia piękne widoki. Popołudniem udamy się do najciekawszej z okolicznych dolin - Doliny Księżycowej. Na 

miejscu będzie okazja do spacerów po wydmach, obserwacji iście kosmicznego krajobrazu. Podziwianie widoków zachodzącego 
słońca uprzyjemni nam poczęstunek składający się z lokalnych serów i wina. Powrót i nocleg w San Pedro de Atacama.  
 

9 dzień  San Pedro de Atacama   

Pierwszym punktem podróży przez pustynię Atacama będzie słynna Laguna Chaxa, zamieszkiwana przez trzy gatunki flamingów 
oraz inne ptactwo. Przeprawa przez góry pozwoli nam dotrzeć do błękitnych jezior - Miscanti i Miñiques. Zatrzymamy się również 
w niewielkim miasteczku Toconao, zamieszkiwanym przez Indian Atacamenos. Prowadzą oni sklepy z licznymi wyrobami 

rzemieślniczymi, m.in. z wełny alpak. Powrót i nocleg w San Pedro  de Atacama.  
 

10 dzień  San Pedro de Atacama / Calama / Santiago de Chile    

Wczesnym rankiem przejazd w kierunku gejzerów El Tatio, jednej z największym atrakcji pustyni. Pole gejzerów znajduje się na 

wysokości 4200 m n.p.m., co oznacza, że są to jedne z najwyżej położonych gejzerów na świecie. Temperatura wody osiąga 86 



stopni. Po śniadaniu, które zjemy na miejscu będzie okazja do gorących kąpieli. W drodze powrotnej przystanek przy gorących 
źródłach Puritama, gdzie zrelaksujemy się i odprężymy w jednym z ośmiu basenów. Przejazd do Calama i przelot do Santiago de 

Chile. Nocleg w Santiago de Chile. 
 

11 dzień  Santiago de Chile / Maipo   

Wizyta w jednej z najstarszych winnic w kraju, w słynnym regionie Maipo. W winnicy Santa Rita (zamknięta w poniedziałki) 

poznamy historię produkcji słynnych chilijskich win, kulturę, która wokół całego procesu narosła. Będziemy również mogli zobaczyć 
etapy produkcji wina, pospacerować wśród winorośli a na koniec najprzyjemniejsza część – degustacja. Popołudniem czas wolny w 
Santiago de Chile. Nocleg w Santiago de Chile. 
  

UWAGA: Trzydniowy pobyt na Wyspie Wielkanocnej stanowi opcjonalne przedłużenie wycieczki. W przypadku powrotu 
do Polski wieczorem w dniu 11 i lądowania w Polsce w dniu 12, brak asysty pilota wycieczki podczas lotu powrotnego. 
 

12 dzień  Santiago de Chile / wyspa Wielkanocna   

Przelot na Wyspę Wielkanocną, zwaną w języku polinezyjskim Rapa Nui, jednego z najbardziej izolowanych miejsc na świecie 
(czas lotu 5 godz.). Przejazd do stóp wulkanu Rano Kao, zlokalizowanego na południe od Hanga Roa, jedynego miasta na 
wyspie. Wejście na górę da nam możliwość podziwiania krateru wulkanu z panoramą oceanu w tle. Wizyta we wsi Orongo, gdzie 

znajdują się owalne, kamienne domu a także petroglify związane z kultem Człowieka-Ptaka. Nocleg w Hanga Roa.  
 

13 dzień  wyspa Wielkanocna  

Całodzienne zwiedzanie atrakcji wyspy, m.in. najważniejszych platform z moai – wielkimi kamiennymi posągami przedstawiającymi 
głowy. Odwiedzimy Rano Raraku, kamieniołom i miejsce powstawania posągów, którego nie opuściło nigdy prawie 400 posągów, 
Ahu Vaihu, gdzie znajduje się ołtarz z 8 posągami, Ahu Akhanga – nekropolię króla Hotu Matua oraz Ahu Tongariki, gdzie 
znajduje się największa platforma z aż 12 posągami. W drodze powrotnej zatrzymamy się również w Ahu Te Pito Kura, gdzie 
spoczynek znalazł największy z posągów, mierzący 9,98 m monumentalny moai. Przystanek na plaży Anakena, czas na relaks i 

ewentualne kąpiele w Pacyfiku. Nocleg w Hanga Roa.  
 

14 dzień  wyspa Wielkanocna  

Kolejny dzień na wyspie spędzimy podziwiając m.in. Ahu Akivi, platformę z 7 posągami, symbolizującymi pierwszych 
mieszkańców wyspy a także Puna Pau, gdzie wykuwano czerwone kamienne kapelusze. Zwiedzanie zakończymy w Ahu Tahai, 

gdzie obejrzymy odrestaurowane już w XX w. posągi z namalowanymi oczami. Popołudniem czas wolny. Nocleg w Hanga Roa.    
 

15 dzień  wyspa Wielkanocna / Santiago de Chile / Wylot z Chile   

Transfer na lotnisko i przelot powrotny do Santiago (czas lotu 5 godz.). Dalszy przelot do Warszawy z przesiadką w jednym z 
portów. 
 

16 dzień  Powrót do Warszawy   

   

 - miejsca wpisane przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego  
 
 

Termin: Symbol: Cena od osoby: Dopłata do pokoju 1 os. 

07.03 - 18.03.2020 CHIL-3/20 6780 PLN + 3245 USD* 700 USD* 

07.03 - 22.03.2020
 1)

 CHRAP-3/20 6780 PLN + 5345 USD* 1125 USD* 

07.11 - 18.11.2020 CHIL-11/20 6780 PLN + 3245 USD* 700 USD* 

07.11 - 22.11.2020
 1)

 CHRAP-11/20 6780 PLN + 5345 USD* 1125 USD* 

06.03 - 17.03.2021 CHIL-3/21 6780 PLN + 3360 USD* 730 USD* 

06.03 - 21.03.2021
 1)

 CHRAP-3/21 6780 PLN + 5560 USD* 1155 USD* 
 

*  Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN według kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty.  
1) 

 Termin 16-dniowy z wyspą Wielkanocną. 

    Minimalna liczba uczestników 14 osób. 

 
Cena obejmuje: 

1. Przelot na trasie Warszawa – Santiago de Chile – Warszawa z przesiadką 

oraz przeloty na trasach Santiago-Punta Arenas-Santiago-Calama-

Santiago oraz Santiago-Mataveri-Santiago przy opcji z przedłużeniem. 

2. Transfery i przejazdy wg programu autokarem lub mikrobusem, 

wymienione w programie rejsy i wycieczki łodzią. 

3. Zakwaterowanie w hotelach **** w pokojach 2-os. z łazienką i 

klimatyzacją. 

4. Bilety wstępu do obiektów wymienionych w programie. 

5. Opiekę polskiego pilota na całej trasie wycieczki i lokalnych przewodników 

w czasie zwiedzania. 

6. Posiłki (ilość wskazuje cyfra w ikonce przy każdym dniu programu). 

7. Ubezpieczenie KLiA (w tym ryzyko powikłań i zaostrzeń chorób 

przewlekłych), NNW i bagażu. 

8. Opłaty lotniskowe oraz opłaty za wystawienie biletów. 

9. Opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 

10. Podatek VAT.     

Cena nie obejmuje: 

1. Napojów do posiłków i dodatkowych posiłków. 

2. Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców (60 USD 

/ 80 USD w wersji przedłużonej płatne w Chile). 

3. Udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie 

objętych programem zwiedzania. 

4. Ewentualnych opłat za fotografowanie i filmowanie. 

5. Usług tragarzy na lotniskach i w hotelach. 

 

 

Wymagania dot. paszportu RP: 

Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty wyjazdu 

oraz posiadać co najmniej 1 wolną stronę. 

 

Osoby podróżujące z paszportem RP do Chile w celach 

turystycznych obowiązuje porozumienie o zniesieniu obowiązku 

wizowego. 
 

Kolejność realizacji programu zwiedzania może ulec zmianie. 
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