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Aconcagua

6962 m
Argentyna

“Najwyższy szczyt najrozleglejszych gór świata – Andów
Aconcagua - Viento blanco, czyli biały wiatr”.
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ACONCAGUA - PRZYGOTOWANIE

Aconcagua położona w Andach Argentyńskich jest najwyższym szczytem obu Ameryk, a także najwyższym szczytem poza
kontynentem azjatyckim. Dla wielu pasjonatów górskich, niekoniecznie wprawionych w wielkich wyprawach, to jedno z większych
górskich marzeń i gdyby nie kontynent Azja to właśnie Aconcagua stanowiłaby najwyższy punkt na Ziemi. Szczyt został zdobyty po raz
pierwszy w roku 1897 przez szwajcarskiego przewodnika, ale warto odnotować działalność na górze polskiej wyprawy, która dumnie
zapisała swoją kartę w historii. A było to w latach trzydziestych XX wieku, kiedy to właśnie polski zespół wytyczył bardzo trudną, jak na
owe czasy, drogę bięgnącą lodowcem dziś zwanym Lodowcem Polaków.
Z uwagi na specyficzne warunki atmosferyczne Aconcagua jest świetnym treningiem przygotowującym do ataku na Mount Everest.
Jako najwyższy szczyt Ameryki Południowej wchodzi w skład tzw. Korony Ziemi i przyciąga rzesze alpinistów z całego świata.
Zdobycie Aconcagui, ze względu na jej wysokość, to już poważne wyzwanie, ale możliwe dla ambitnego turysty. Samo zdobycie
szczytu to jednak nie wszystko. Ta wyprawa pozwoli ci zasmakować czym są góry wysokie. Krajobrazy, odległości, wysokości wszystko ma tu inny wymiar. Andy należą do jednych z najbardziej różnorodnych i egzotycznych łańcuchów górskich na świecie co
sprawia, że są wyśmienitym początkiem przygody z górami najwyższymi.

Twój sprzęt:
Przygotowanie fizyczne:
Na przynajmniej dwa miesiące przed wyjazdem powinieneś zadbać
o kondycję. Aconcagua nie jest szczytem trudnym technicznie, ale
jej wysokość może przysporzyć wielu problemów. Mile widziane jest
przygotowanie i doświadczenie w tego typu wyprawach. Dodatkowo
dobrą kondycję gwarantują wycieczki górskie, trening aerobowy,
bieganie, jazda na rowerze, pływanie. Ważne jest to, by być
systematycznym. Lepiej trenować częściej, mniej intensywnie i
krócej niż rzadko – za to – do totalnego wyczerpania. O zdobyciu
góry decyduje, nie tyle przygotowanie fizyczne, co determinancja i
wiara we własne siły. Jednak to niezbędne pozytywne nastawienie
jest bardzo mocno uzależnione od przygotowania fizycznego.

Na Aconcagui istotną sprawą jest posiadanie sprzętu
dobrej klasy, w szczególności ciepłego puchowego
śpiwora, kompletu z gore-texu, porządnych rękawic,
czapki czy dobrych i wygodnych butów. Aconcagua słynie
z bardzo kapryśnej pogody, a na stokach góry lubią wiać
bardzo silne i zimne wiatry. Warto zatem zabezpieczyć się
w ciepłą i wiatroszczelną odzież oraz odpowiedni krem do
twarzy (więcej w - EKWIPUNEK).

Przygotowanie techniczne:
Aconcagua drogą klasyczną nie nastręcza szczególnych
trudności pod względem technicznym. Pamiętać jednak
trzeba, że najwyższy szczyt Andów ma niemal 7000 m!
Właśnie wysokość, oprócz silnie wiejących wiatrów, może
być największą przeszkodą w zdobyciu góry, a brak
odpowiedniej aklimatyzacji może przyczynić się do
zaprzestania akcji górskiej. Wymagane będzie więc
odpowiednie przygotowanie do wyprawy. Dobra kondycja,
a przede wszystkim aklimatyzacja będą podstawowym
wymogiem niezbędnym do zdobycia szczytu. W Andach
występuje także bardzo suche powietrze, które zwiększa
możliwość odwodnienia. W tej sytuacji należy pamiętać o
termosie i butelce wody i systematycznym nawadnianiu
organizmu.
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PARK NARODOWY I MASYW ACONCAGUI
Park Narodowy Aconcagui to najwyższy szczyt i
niesforny, dziki krajobraz andyjski. Dobrze
przygotowani turyści będą w swoim żywiole
walki w starciu z ogromną Aconcaguą. Szczyt
znajduje się na wysokości 6958 m, a widoki z
niego są wspaniałe i niezapomniane. W 1985
roku na stokach góry na wysokości około 5300m
została odkryta mumia człowieka, która była
powodem przeprowadzenia wielu badań i
niepotwierdzonej teorii, że Indianie zdobyli
wierzchołek na długo przed Europejczykami i
drugiej teorii mówiącej o tym, że szczyt
Aconcagui mógł być wykorzystywany do
rytuałów religijnych, a nawet poświęcenia ofiar.

Obecnie na szczyt wiedzie wiele tras, z czego
najpopularniejsza jest bez wątpienia Droga
Normalna rozpoczynająca się w Dolinie
Horcones i wchodząca na górę od strony
północnej. Droga przez Lodowiec Polaków
wiedzie z kolei przez Dolinę Vacas od strony
wschodniej, jest też wariant pośredni pomiędzy
tymi dwoma drogami - Falso de los Polacos i
różne trudne drogi na ścianie południowej.
Warto dodać, że ciągle powstają nowe warianty i
wariacje na temat istniejących już dróg.

Góry otaczające Aconcaguę pokryte są
jałowymi,
stromymi
zboczami,
stanowiącymi
pustynny
teren
z
osuwającymi się spod nóg kamieniami.
Jest tu trochę zieleni, ale rejon
odwiedza niewielu ludzi z wyjątkiem
narciarzy, wspinaczy i wojskowych.
Transandyjska droga łączy rejon
Aconcagui z najbliższym miastem
Santiago de Chile, położonym 159 km
w kierunku zachodnim i Mendozą w
Argentynie, 182 km na wschód.
Cały masyw jest ogromną górą
wulkaniczną,
która
jest
często
niszczona przez huraganowe wiatry.
Argentyńczycy nazywają ją "viento
blanco", czyli „biały wiatr”. Okolice
Aconcagui
są
nieprawdopodobnie
rozległe, a widok ze szczytu na
andyjski
krajobraz
na
zawsze
pozostaje w pamięci.
Sama nazwa Aconcagua pochodzi
ponoć od słowa z języka quechua,
które w wolnym tłumaczeniu można
przełożyć na polski jako: Kamienny
Wojownik, Kamienny Strażnik. Jej
szczyt pokryty jest wiecznym śniegiem,
od wysokości 3900 m zalegają
lodowce, jednak duża część trasy
wiedzie przez rumowiska skalne i żwir,
stąd czasem spotyka się wśród
wspinaczy pogardliwą nazwę "Góra
szutru". Mimo że rok rocznie wchodzi
na nią wielu wspinaczy nie należy
zapominać, że Pod Kamiennym
Wojownikiem część z nich zostaje na
zawsze. Należy się liczyć z tą górą i
pamiętać o jej wysokości i częstych
załamaniach pogody oraz dobrym
przygotowaniu kondycyjnym.
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ACONCAGUA – DROGA NORMALNA

UWAGA!

SERWIS NA WYPRAWIE
Co nas wyróżnia na tle innych wypraw?
Mądrzejsi
o
kolejne
doświadczenia
postawiliśmy
na
komfort
mając
świadomość, jak ważne są zdrowie i dobre
samopoczucie
w
zdobywaniu
gór
najwyższych, w tym także Aconcagui.
1. Z jakością hoteli w Argentynie bywa
różnie, dlatego preferujemy noclegi w
Mendozie w hotelu z basenem. Zależy
nam, aby należycie wypoczywać tuż przed
dwutygodniową akcją górską.
2. Do bazy 'Plaza de mulas' cały ciężki
sprzęt wraz z namiotami transportują muły.
Do bazy idziemy na lekko ze śpiworami i
bagażem podręcznym. Trasa ta to ponad
30 km pieszo.
3. W drodze do bazy i w bazie śpimy w
dużych namiotach z łóżkami, które są
rozstawiane przez lokalne agencje. W
porównaniu
z
małymi
namiotami
wyprawowymi są one zdecydowanie
bardziej komfortowe i co ważne cieplejsze,
a także odporne na warunki atmosferyczne,
które w rejonie Aconcaguy często bywają
bardzo zmienne (nocowanie w bazie nie
ogranicza użycia namiotów szturmowych).
4. Wyżywienie w drodze do bazy i w bazie
przygotowywane jest przez kucharzy.
Dzięki
temu
dostarczamy
naszym
organizmom zdrowe pożywienie i szybciej
regenerujemy swoje ciała po wysiłku, a
liofilizaty i inną błyskawiczną żywność
zostawiamy na akcję górską.

Samo wejście na Aconcaguę nie przedstawia
poważnych
trudności
technicznych.
W
pogodne lato można na nią wejść używając
tylko kijów teleskopowych, bez konieczności
używania innego sprzętu (raki, czekan).
Jednak andyjskie lato bywa bardzo kapryśne.
Często wieją tam silne i zimne wiatry, które są
źródłem odmrożeń. Również wysokość
stwarzać może wiele problemów. Dlatego
niezwykle ważna jest dobra aklimatyzacja i
przygotowanie kondycyjne przed wyprawą!
Ważną sprawą jest posiadanie srzętu dobrej
klasy, w szczególności ciepłego puchowego
śpiwora, kompletu z gore-texu, porządnych
rękawic, czapki czy ciepłych i wygodnych
butów.
Ze względu na suchy klimat panujący w
Andach należy pamiętać o termosie i butelce
wody oraz systematycznym nawadnianiu
organizmu. Dzięki temu znacznie zwiększymy
nasze szanse na zdobycie szczytu, nie
dopuszczając do jego odwodnienia.

DROGA NORMALNA
Z Mendozy jedziemy do Puente del Inca, czyli miejsca skąd
startują wszystkie wyprawy. Po wynajęciu mułów możemy ruszać
w góry. Wynajętym samochodem docieramy do bram Parku
Narodowego. Po trzech godzinach podejścia zieloną doliną z
pięknym widokiem na południową ścianę Aconcagui docieramy do
obozu Confluencia (3400m) gdzie zostajemy na noc. Kolejne dni
to 9 godzinne podejście bardzo suchą doliną Horcones, którego
uwieńczeniem jest baza – Plaza de Mulas (4300m). Następnie
podejście wielkim zboczem do Nido del Condores (8-9 godzin,
5340m) i do Berlina (5780m) skąd wyruszamy w kierunku szczytu.
Przez stromą, czterdziestostopniową rynnę zwaną Canaletta, w
której trzeba czasem założyć raki, dochodzimy do przełęczy
pomiędzy dwoma wierzchołkami. Calanetta jest potężnym żlebem
pełnym kamieni i piargów, które mają tendencję do osuwania się i
należy w tym miejscu zachować szczególną ostrożność. Z
przełęczy po krótkim podejściu granią stajemy na najwyższym
szczycie Ameryki Południowej. Wspinaczka tą drogą od Berlina
zajmuje zwykle 9 godzin. Ze szczytu wracamy do namiotów.
Zejście nie powinno przekroczyć trzech godzin. Na powrót na dół
trzeba przeznaczyć 2-3 dni.
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DROGA NORMALNA – DOKŁADNY PRZEBIEG

DROGA NORMALNA
W trasę ruszamy z Mendozy. Na drodze Normalnej z
Puenta del Inca czeka nas dwa dni marszu z noclegiem w
Confluencia, a następnie dojście do bazy Plaza de Mulas
(4230 m), w której spędzamy dodatkowy dzień kondycyjnoaklimatyzacyjny.
Drogę do bazy Plaza de Mulas pokonujemy szlakiem
mułów. W przypadku tej drogi na większości dużych rzek
znajdują się mosty, dzięki którym rzadziej będziemy brodzić
w wodzie (w porównaniu z trasą biegnącą pod lodowiec
Polaków). Warto jednak zadbać o sandały na trasie, gdyż w
razie potrzeby szkoda moczyć butów trekkingowych.
Droga z Plaza de Mulas do obozu Nido de Condores.
To całkiem wygodna ścieżka, wijąca się zakosami po
niezbyt stromym zboczu. Jedynym na niej problemem jest
ilość podchodzących w górę turystów, którzy bardzo
niechętnie ustępują miejsca i pozwalają się wyprzedzić. Po
drodze mijamy obóz wykorzystywany rezerwowo bądź do
poprawy aklimatyzacji – Kanada. Dalej z obozu Kanady
ruszamy w kierunku Nido de Condores.
Do Berlina lub tzw. Coolera jest już zaledwie dwugodzinne
podejście. Z Berlina wychodzimy w kierunku szczytu około
czwartej nad ranem. Po drodze mijamy ruiny Refugio
Independencia (6546 m), które może stanowić schronienie
chociażby na łyk gorącej herbaty. Dalej droga wiedzie
przez tzw. Cresta del Viento, a następnie przez żleb
Canaleta, który słynie z luźnych kamieni. Możliwe, że
odcinek ten pokryty będzie świeżym śniegiem. Niemniej
jest to część trasy, która nieźle daje w kość. Pamiętajmy
także, że Aconcagua słynie z kapryśnej pogody i nad
ranem może być naprawdę zimno, do tego wieją tam
huraganowe wiatry, które dodatkowo wzmagają odczucie
zimna. Wschód słońca z cieniem Aconcagui wygląda
jednak naprawdę imponująco i wynagradza wszelkie trudy
podejścia.
UWAGA! Musimy zadbać o to by na szczycie być do
godziny 14tej max 15tej, gdyż potem pojawiają się chmury,
które znacznie utrudniają orientację w terenie.
Pojęcie 'łatwa' oznacza tutaj brak trudności technicznych,
ale należy pamiętać, że nawet droga Normalna na
Aconcagui to harówka w piargach (luźne kamienie na
stoku, które pod wpływem ciężaru osuwają się spod nóg).
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DROGA LODOWCEM POLAKÓW

DROGA PRZEZ LODOWIEC POLAKÓW
Wyprawa zaczyna się doliną Vacas, która jak na andyjskie warunki jest wyjątkowo zielona i urokliwa. Możemy tu spotkać pasące
się stada zwierząt, a zwłaszcza krowy, od których prawdopodobnie wzięła się nazwa całej doliny. Transport do bazy Plaza
Argentina na wysokości 4200 m odbywa się na grzbietach mułów. Pierwszy postój i nocleg wypada w Pampa de Lenas, gdzie
sprawdzane są między innymi pozwolenia na działalność górską. Drugi biwak w Casa de Piedra to najpiękniejszy widok na
wschodnią ścianę. Lodowiec Polaków wygląda stąd naprawdę imponująco i groźnie. Trzeciego dnia mocno wciętą doliną Relinchos
dochodzimy do Plaza Argentina. Stąd już cały sprzęt do góry będziemy przenosić na własnych plecach, łapiąc kondycję i
aklimatyzację.

TRAWERS LODOWCA POLAKÓW
Widok na Lodowiec Polaków od podstawy lodowca czyli z 6000 metrów, sprawia wrażenie
łatwego wejścia mało nastromioną formacją. Sytuacja zmienia się po dotarciu do punktu,
gdzie podejmuje się ostateczną decyzję ataku szczytowego. Wtedy najczęściej złe
samopoczucie związane z dużą wysokością oraz znaczne przewyższenie, bo do szczytu
pozostaje jeszcze 1000 m powoduje, że wybiera się dużo łatwiejszy i bezpieczniejszy wariant
Falso de los Polacos. Łączy się on z drogą normalną, biegnącą z doliny Horcones.

AGENCJA WYPRAW 4CHALLENGE
KLUB SPORTÓW OUTDOOROWYCH

www.4challenge.org / 4challenge.com

DROGA LODOWCEM POLAKÓW – DOKŁADNY PRZEBIEG

DROGA LODOWCEM POLAKÓW
Bezpośrednie dojście do bazy od strony Lodowca Polaków zajmie nam co najmniej trzy dni.

Dnia pierwszego autobusem z Rio de Vacas docieramy do Pampa de laina (5 godzin, 2400 m – 2800 m). Znajdziemy tutaj punkt
wody i informacje na temat różnych dróg, a przede wszystkich prognozę pogody na najbliższe dni, a także stan lodowca.
Dzień drugi to przejsćie z Pampa de laina do Casa Piedra (6 godzin, 2800 m – 3200 m). Tego dnia czeka nas przyjemna i łatwa
trasa, ale nieco męcząca ze względu na jej długość.
Dnia trzeciego pokonujemy trasę z Casa de Piedra do bazy Plaza Argentina (6 godzin, 3200 m - 4200 m). Do przejścia mamy
1000 m przewyższenia, a dookoła piękne krajobrazy. Tego dnia czeka nas dużo emocji, bo ta droga wymaga przejścia rzeki co
najmniej 4 razy! Dobrze przekraczać ją za mułami, które wskazują najlepszy tor jej pokonania. Ważne by nie starać się za wszelką
cenę samodzielnie kombinować i szukać lepszego przejścia rzeki, bo go nie ma. Woda jest bardzo zimna, a prąd często silny. W
tym miejscu zachowujemy szczególną ostrożność.

PRZEBIEG
BAZA – OBÓZ I (4-5 godzin, 4200 – 5000 m)
Tego dnia podchodzimy z miejsca, gdzie występują słynne andyjskie penitenty (formy śnieżno-lodowe w kształcie iglic), do obozu
I, do którego wiedzie szlak przez lodowiec do podstawy stoku usłanego piargami. Kilka minut po opuszczeniu bazy, w zależności
od warunków, są dwa rozwiązania przejścia drogi. Pierwsze prowadzi na wprost przez penitenty i nie zawsze jest ono łatwe, a
drugie omija śnieżne iglice, ale znalezienie jego może być trudne. W takiej sytuacji wybieramy wariant po śladach. W obozie i jest
dużo miejsca i często można tam znaleźć wodę, dzięki której nasze gotowanie przebiega dużo sprawniej.
OBÓZ I – OBÓZ II (4 godziny, 5000 - 5900 m)
Ten dzień nie należy do trudnych, a trasa pozbawiona jest penitentów. Po dojściu do obozu II naszym oczom ukazuje się
wspaniały widok na lodowiec Polaków. W samym obozie jest już nieco mniej miejsca i mieści się tam zaledwie 15-20 namiotów.
Zdarza się, że w obozie II zaczynają wiać silne wiatry. Śmiało robimy obchód po innych namiotach w celu zasięgnięcia informacji o
prognozie pogody czy stanie lodowca. Jest duże prawdopodobieństwo, że kompani z innych wypraw będą posiadali bieżące
wiadomości.
OBÓZ II – SZCZYT ACONCAGUI (11 godzin; 5900 – 6962 m i 4 godziny, aby dotrzeć do obozu II przez drogę zejściową
'falso de polacos')
Droga na szczyt lodowcem Polaków jest dość wymagająca i w zależności od warunków na samym lodowcu może przebiegać
grzbietem śniegu aż do szczytu lub na wprost lodowcem. Nastromienie trasy wzrasta z jej wysokością i wymaga ona od każdego
ciągłej koncentracji i zachowania szczególnej ostrożności.
Droga na szczyt tzw. 'falso de polacos' jest zdecydowanie łatwiejsza i nie stanowi trudności technicznych.
Droga zejściowa ze szczytu jest łatwa i powrót do obozu II powinien nam zająć nie więcej jak 4 godziny. Jeśli zostanie wybrana
droga 'falso de polacos' to zejście ze szczytu będzie przebiegać również tą drogą.
Decyzję o wyborze drogi na szczyt podejmuje lider.
Droga lodowcem Polaków uważana jest za jedną z najpiękniejszych tras na Aconcagui, ale także za jedną z najbardziej
wymagających. Przy ataku szczytowym należy pamiętać by w kierunku szczytu wyjść około godziny 4 rano, ale nie wcześniej, bo
nie jest dobrym pomysłem pokonywać pierwszy grzbiet góry w nocy.
Lodowiec Polaków wymaga odpowiedniego sprzętu, a różnice w wyposażeniu między drogami są znaczne. Chętni, którzy
zdecydują się na zdobywanie szczytu właśnie tą drogą powinni posiadać doświadczenie górskie na poziomie tatrzańskiej zimy lub
alpejskie (umiejętność chodzenia w rakach, posługiwanie się czekanem, podstawowa znajomość asekuracji, ekspozycja).
W przypadku trawersowania lodowca w celu ominięcia największych trudności dogą 'falso de polacos' trudności spadają
prawie do zera i nachylenie terenu jest nieznaczne. Jest to również droga zejściowa ze szczytu dla tych którzy pokonali
właściwą drogę lodowcem polaków.
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EKWIPUNEK – ACONCAGUA
DODATKOWY:

NIEZBĘDNY:
1. nowoczesne buty termiczne (np. firmy Millet, Scarpa, La Sportiva)
lub skorupy (grzejące przy -30°C)
2. buty trekkingowe
3. bielizna oddychająca (slipy, koszulki z krótkim i długim rękawem)
4. ciepłe górskie skarpety 5-6 par + kilka par do spania
5. skarpety przeciwpotne
6. spodnie stretch lub z cienkiego polaru (leginsy) – 2-4 pary
7. spodnie z grubszego polaru (np. 200)
8. spodnie przeciwdeszczowe z membraną GORE-TEX
9. polar cienki (np. 50 – 100)
10. polar gruby (np. 200)
11. kurtka z membraną przeciwdeszczową GORE-TEX
12. kurtka puchowa lub cienki kombinezon puchow y (zamiennie
przynajmniej kamizelka puchow a + polary 300 spodnie i bluza)
13. dwie pary rękawic polarow ych cienkich
14. rękawice ciepłe, np. narciarskie pięciopalczaste
15. bardzo ciepłe grube rękawice wiatroszczelne – łapawice puchowe
16. czapka (najlepiej z polarem lub windstopperem)
17. ochrona głow y przed słońcem (np. 'kapelusz' z okrągłym rondem)
18. duży plecak min. 70 litrów
19. plecak podręczny ok. 40 litrów
20. śpiwór puchowy komfort min. od -15°C do -25°C
21. stuptuty
22. kije trekkingowe (można wypożyczyć ~40 zł)
23. raki dopasowane do obuwia (można wypożyczyć ~100 zł)
24. czekan turystyczny prosty (np. Grivel, Petzl)
25. karimata lub materac samopompujący (Thermarest)
26. profesjonalne okulary lodowcowe + dodatkowa para zapasowych
27. latarka czołowa + zapasowe baterie
28. termos (0,7L – 1L)
29. folia NRC
30. menażki, kubek, sztućce
31. palnik, zapalniczka z kamieniem
32. lina o średnicy 5 mm i długości 15-20 metrów
33. krem i pomadka do ust z dużym filtrem (30-50)
34. leki: aspiryna + apteczka osobista
35. przybory toaletowe
36. rozgrzewacze chemiczne (np. Grabber)
37. plastry przeciw obtarciom
38. multiwitaminy do rozpuszczania w wodzie (isostar)
39. żele i batony energetyczne
40. komplet odzieży letniej
41. strój kąpielowy
42. sandały
43. inne obuwie lekkie
44. dwa zdjęcia paszportowe
45. wór transportowy

46. maska przeciwwietrzna
47. ręcznik szybkoschnący
48. zapasowe okulary słoneczne
49. ogrzewacze chemiczne
50. duża torba z zamkiem do przechowywania
depozytu w hotelu

WIZA:
Obywatele polscy udający się do Argentyny
lub Chile na okres do 90 dni wiz nie
potrzebują.

Wszelkie pytania prosimy kierować
do organizatorów na:
info@4challenge.org

DUŻY PLECAK:

nieprzemakalny i pełen
przydatnych kieszonek i
mocowań na czekan, raki i
karimatę. Bardzo wygodny!

KURTKA PUCHOWA:
daje ciepło w
ekstremalnych
sytuacjach: -300 C,
przymusowy biwak

BUTY TERMICZNE:
wysokogórskie,
ocieplane, oddychające,
i nieprzemakalne,
dopasowane do raków

SPODNIE:
nieprzemakalne
wykonane z
membrany, np.
AQUA-TEX czy
GORE-TEX

POLAR:
przydatny w czasie
zimnych nocy czy
ataku szczytowego

KURTKA:
typu WINDSTOPPER
czy SOFTSHELLl
oddychająca
i odporna na wiatr

BUTY:
wysokogórskie,
ocieplane, oddychające,
i nieprzemakalne.
Usztywniające kostkę i przede
wszystkim wygodne!
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ACONCAGUA – PROGRAM WYPRAWY

Potencjalny program na drogę normalną:
Dzień 1. WYJAZD Z POLSKI
Spotkanie na lotnisku 2 godziny przed odlotem. Przelot do Buenos Aires w Argentynie lub Santiago - stolicy Chile.
Dzień 2. PRZEJAZD DO MENDOZY
Zakwaterowanie w hotelu w Mendozie. Odpoczynek po podróży.
Załatwianie formalności (zezwoleń, mułów, gazu i żywności). Zwiedzanie miasta.
Dzień 3. PRZEJAZD DO PENITENTES 2700m
Podjedziemy w okolice słynnego 'inkaskiego mostu' w Puente del Inca 2900m, gdzie również znajdują się gorące
źródła. Po południu przegląd i przygotowanie ekwipunku górskiego. Pakowanie na muły.
Dzień 4-5. PUENTE DEL INCA 2900m – CONFLUENCIA 3300m (3 godz.) – PLAZA FRANCIA 4200m
Podejście do Confluencia 3300m. Zostawienie ekwipunku i przejście do Plaza Francia (4200m) z Południową ścianą
Aconcagui na wyciągnięcie ręki. Dwie noce w Confluencia.
Dzień 6. CONFLUENCIA 3300m – PLAZA DE MULAS 4300m (7-9 godz.)
Plaza de Mulas – baza z której rozpoczniemy właściwe zdobywanie Aconcagui. W razie problemów
aklimatyzacyjnych będzie możliwość dodatkowego noclegu po drodze.
Dzień 7. PLAZA DE MULAS 4300m
Dzień odpoczynku i planowania dalszej akcji w zależności od dyspozycji uczestników. Tego dnia rejestrujemy się w
bazie i przechodzimy badania lekarskie.
Dzień 8 – 20 ACONCAGUA – AKCJA GÓRSKA
Nido del Condores 5340m
Berlin 5930m (po noclegu w Berlinie wrócimy do bazy na cały dzień odpoczynku)
Nido de Condores 5340m
Berlin 5930m
schron Indepedencja 6350m (używany tylko w ostateczności)
Aconcagua 6962m
Dzień 20. MENDOZA
Jeśli akcja górska potrwa maksymalną ilość przewidzianego czasu, będzie to ostatni dzień w Parku Aconcagua.
Zejście do bramy Parku i przejazd do Mendozy, zakwaterowanie w hotelu. Po tylu dniach w górach, kąpiele w
basenie hotelowym mogą okazać się przeżyciem porównywalnym do tego z wierzchołka Aconcagua.
Dzień 21. MENDOZA – PUERTO DEL IGUAZU – BUENOS AIRES / MENDOZA – SANTIAGO DE CHILE
Przejazd autokarem lub przelot w zależności od ilości czasu lub dodatkowych planów.
opcjonalnie:
Jeśli akcja górska zakończyłaby się wcześniej co zazwyczaj ma miejsce, to możliwa staje się wycieczka nad
Wodospad Iguazu. Można również zwiedzić Buenos Aires albo wypocząć nad Oceanem.
Jeśli przelot z Polski był do Chile to otwiera się szansa na przelot na legendarną Wyspę Wielkanocną, pustynię
Atacamę a nawet Patagonię.
Dzień 22. Wylot do Polski
Przylot do kraju tego samego dnia wieczorem bądź następnego dnia rano.
UWAGI:
CZAS WOLNY POWSTAŁY Z SZYBSZEGO OSIĄGNIĘCIA CELU MOŻEMY SPĘDZIĆ REALIZUJĄC WYBRANE
ATRAKCJE DODATKOWE
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DODATKOWE INFORMACJE – zdrowie i szczepienia
Podróże do egzotycznych krajów niosą ze sobą ryzyko choroby, zranienia
lub nawet utraty życia!
Trzeba zawsze pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności.

OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA dla wyjeżdzających do Argentyny i Chile:
Formalnie nie są wymagane żadne szczepienia.
ZALECANE SZCZEPIENIA:
Przed wyprawą warto poinformować
swojego lekarza pierwszego kontaktu
o zamiarze wyjazdu, gdyż będzie
najlepiej
zorientowany
jakie
szczepienia już mamy za sobą a jakie
warto wziąć pod rozwagę, nie
powinien również unikać wypisania
recept
na
leki
o
charakterze
zapobiegawczym.

- błonica, tężec, polio
- WZW A i B (żółtaczka)
- odra
- dur brzuszny
Problemem mogą być biegunki podróżnych i inne choroby (w tym pasożytnicze)
przenoszone drogą pokarmową. Rozpowszechniona jest choroba Chagasa
(przenoszona na ludzi i zwierzęta przez krwiopijne pluskwiaki).
Szczepień dokonują wszystkie Wojewódzkie Stacje Sanitarno –
Epidemiologiczne.

PASZPORT:
Powinien być ważny przez
jeszcze co najmniej 6 miesięcy
od planowanej daty wyjazdu z
Ameryki Południowej.

CZAS:
Przesunięcie czasu w
sezonie zimowym 4
godziny wcześniej niż w
Warszawie.

ZASIĘG TELEFONII KOMÓRKOWEJ:
Podczas
akcji
nieosiągalny.

górskiej

niemal

PIENIĄDZE:
Wartość dolara do peso argentyńskiego oscyluje w okolicach
3,85ARS = 1$. Wymienialna jest w zasadzie każda waluta
twarda, najlepiej mieć dolary, potem Euro (w tej kolejności).
Karty kredytowe działają wszędzie w dużych miastach.
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ATRAKCJE DODATKOWE – PARK NARODOWY IGUAZU

PARK NARODOWY IGUAZU
Utworzony w 1934 i wpisany na listę światowego
dziedzictwa UNESCO w 1984 roku Park
Narodowy Iguazu położony jest w północnowschodniej części Argentyny, w prowincji
Misiones. Park obejmuje lasy deszczowe
otaczające
jeden
z
najpotężniejszych
wodospadów świata, wodospad Iguazu. U
zbiegu trzech granic państwowych: Brazylii,
Paragwaju i Argentyny, rzeka Iguazu, rozlana tu
na szerokość blisko 4000m, łącząc się z rzeką
Parana, spada 275 wodospadami z podwójnego,
półkolistego, bazaltowego progu o wysokości 72
m. Wędrując przez Park pokryty gęstymi
zaroślami i lasami, gdzie dominują bambusy i
palmy, a cały teren obrośnięty jest paprociami,
mchem i lianami, gdzie kwitną różnorakie
gatunki storczyków, poczujesz się jak w raju
utraconym, o jaki ciężko już na Ziemi. To
miejsce nieskażone cywilizacją, wciąż dzikie i
surowe zamieszkuje wiele zwierząt, a wśród
nich chociażby takie, jak: jaguary, oceloty,
kapibary, pumy, koati.

RAFTING POD IGUAZU
Tego
nie
możesz
przegapić!
Oprócz
majestatycznych
widoków,
wody
Iguazu
dostarczają wielu atrakcji, a największą jest bez
wątpienia spływ rzeką wielkimi pontonami.
Specjalnością tego raftingu jest podpływanie pod
wielkie wodospady, których woda w oka mgnieniu
sięga nas czyniąc orzeźwiający prysznic podczas
gdy ryk wodospadów góruje nad głową! To
najbardziej ekscytująca przygody, której nigdy nie
zapomnisz!

PLAN RAFTINGU
Zdjęcie przedstawia drogę raftingu (na żółto). Dolna, prawa trasa
rozpoczyna się w Puerto Macuco i biegnie do wyspy San Martin. Stamtąd
odbywa się rejs pod wodospady Trzech Muszkieterów, a następnie pod
najbardziej spektakularne wodospady San Martin.

UWAGA
Podczas raftingu można użyć zwykłej
kamery
video
lub
aparatu
fotograficznego, ale należy pamiętać, że
nie będzie możliwe zbliżenie się do
gigantycznych
wodospadów
bez
narażania sprzętu na kontakt z wodą.
Idealnym
rozwiązaniem
byłoby
wyposażenie się w sprzęt wodoodporny
do tego celu. Jest jeszcze jedna opcja, a
mianowicie profesjonalny operator wśród
załogi łodzi, który zawsze upamiętnia
Twoją przygodę i udostępnia kopie
materiałów na życzenie, oczywiście za
odpowiednią kwotę.
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ATRAKCJE DODATKOWE – ARGENTYNA

RAFTING

MENDOZA

Jedną z atrakcji Mendozy
jest degustacja wina, drugą
zaś rafting.
Ogromne,
niesamowite
kaskady,
wiatr
na
przestrzał i woda, przed
którą nie sposób się
obronić.
Emocjonująca
podróż nierzadko w białej
kipieli i fascynujące widoki
wokół.
Ekstremalne
doznanie dla wszystkich,
którym ciągle mało!

Miejsce dla koneserów wina i dla tych co znają się na winie. Miasto
położone u stóp Andów, przy Autostradzie Panamerykańskiej i
transandyjskiej linii kolejowej Odkryj miejsce słońca z
monumentalnymi, najwyższymi szczytami Ameryki Południowej.
Około 90% win z Argentyny pochodzi właśnie z tego regionu. Ta
prowincja ma wielkość prawie połowy Polski, której większość
powierzchni leży ponad 1000m n.p.m. Założona w 1561 r. u
podnóża gór Sierra de los Paramillos, w 1861r. uległa prawie
całkowitemu zniszczeniu podczas trzęsienia ziemi. Odbudowana,
zatraciła swój kolonialny charakter, stając się nowoczesnym
miastem, otoczonym największymi w Ameryce Łacińskiej
winnicami. W okolicach miasta znajduje się wielkie centrum
narciarskie i alpinistyczne, można zorganizować jazdę konną czy
rafting. Mendoza to również miejsce, do którego w XIX wieku
przybywali licznie imigranci z Włoch, Anglii, Hiszpanii czy Rosji.

PUENTE DEL INCA–GORĄCE ŹRÓDŁA
BUENOS AIRES – ARGENTYNA
Największe i najbogatsze miasto Argentyny i
jedno z największych miast w Ameryce
Południowej. W tętniącym życiem mieście
znajdziesz jedną z najbardziej ruchliwych i
szerokich (200 metrów) ulic na świecie. W
pięknym Buenos zasmakujesz wyśmienitej kuchni,
wybierzesz się na wspaniałe zakupy i zaznasz
szalonego nocnego życia i aktywności na
najwyższym poziomie. To miasto to esencja barw,
wspaniałej architektury kolonialnej, serdecznych
ludzi i namiętności tanga. Zobacz Buenos, a
zrozumiesz dlaczego tak wielu ludzi zakochało się
w tym miejscu.

Chciałoby się rzec “śladami Karola Darwina”, gdyż to
właśnie ów angielski przyrodnik i twórca ewolucji był
jednym z odwiedzających ten twór natury. Na dalekim
zachodzie Argentyny, wśród malowniczych wysokich
Andów, na wysokości ok. 2700m i tylko 10 godzin w
odległości od bazy pod Aconcaguą ukryta jest żywa
legenda... Most Inków.
Naukowcy spekulują, że
oddziaływanie elementów skrajnych, jak lód i gorące
źródła przyczyniły się do wytworzenia tego naturalnego
łuku. Puente del Inca to także nazwa pobliskich gorących
źródeł. Świetna sprawa i niczym błogosławieństwo po
wysiłku związanym ze zdobywaniem najwyższej góry
kontynentu południowoamerykańskiego.
Źródła są
obudowane, osłonięte od wiatru i kurzu, zadaszone, a
niektóre z nich na dnie wyłożone nawet kafelkami. Od
początku XX wieku źródła wykorzystywane były do
leczenia niektórych chorób. Dzisiaj SPA przetrwało w
dole rzeki, w Cacheuta.
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ATRAKCJE DODATKOWE – CHILE, PATAGONIA

PATAGONIA
Patagonia - smagana wiatrami kraina na
końcu Ameryki Południowej. Jedno z miejsc
doskonałych.
Prawdziwym magnesem
Patagonii są krajobrazy, jedne z najbardziej
spektakularnych jakie można znależć na
świecie. Wśród nich góra Fitz Roy, granitowa
iglica wzbijająca się ponad 3 km ponad
sawannę, unikalny lodowiec Perito Moreno,
który spływając z gigantycznego pola
lodowego
okresowo
przecina
jezioro
Argentino na pół. Innym pięknym i surowym
miejscem jest leżący już po stronie Chile Park
Narodowy Torres del Paine, z krajobrazem
upstrzonym jeziorami, wodospadami i
skalnymi turniami, gdzie łatwo spotkać
pasące się na halach guanaco. Poza tym
kolory, zapachy i widok na malownicze
pejzaże Patagonii są niczym nieskażone i
wciąż dzikie i mało odwiedzane przez
turystów. Przekonasz się, że i dzisiaj ten
rejon świata zaskakuje swym pięknem,
surowym
klimatem
i
rozległymi
przestrzeniami i jest wciąż poza zasięgiem
cywilizacji i ludzi.

SANTIAGO DE CHILE
Stolica Chile – najdłuższego państwa Ameryki
Południowej, która znajduje się w niedalekiej
odległości od wybrzeży Pacyfiku, otoczona jest
przez malownicze, ośnieżone szczyty Andów.
Najstarsze miasto Chile, które słynie z bogatej
oferty życia nocnego. Centrum kosmopolityczne,
finansowe, kulturalne i polityczne. Największe
miasto kraju, w którym żyje ponad 5mln
mieszkańców. Znajdziesz tu wszystko, czego
potrzeba w tym mieście. Oprócz własnych atrakcji,
Santiago słynie ze znajdujących się w pobliżu
ośrodków sportów zimowych, kąpielisk morskich
czy uzdrowisk i w końcu wyśmienitego wina. O
zachodzie słońca staje się punktem spotkań i
relaksu. Ta wszechstronność Santiago sprawia, iż
każdy znajduje tu coś dla siebie.
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WYSPA WIELKANOCNA – RAPA NUI

Odwiedź jedno z najbardziej osamotnionych i tajemniczych miejsc na
Ziemi i zobacz słynne kamienne posągi moai! Historia chilijskiej Wyspy
Wielkanocnej powoduje, że całe pokolenia historyków głowiły się skąd i
po co wzięły się kolosy. Zagadki do dziś nie wyjaśniono i dalej tajemnicą
niezgłębioną pozostaje, jakie są dzieje i znaczenie setek ogromnych
posągów wyrzeźbionych w skale wulkanicznej, przetransportowanych z
kamieniołomu na wybrzeże i tam postawionych na ahu, czyli platformach.
Park Rapa Nui wraz ze znajdującymi się na jego terenie moai w roku
1996 został wpisany przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa
Kulturalnego i Naturalnego.

Rapa Nui dla Europy odkryli Holendrzy w
Wielkanoc 1722 roku, czemu w yspa zawdzięcza
swą oficjalną nazwę. Mieszkańcy uznają ją jednak
za narzuconą przez conti, jak pogardliwie zwą ludzi
z kontynentu, i na wyspę mówią „Rapa Nui”. Lubią
też nazywać ją Te Pito o Te Henua, czyli „Pępkiem
Świata”. Do dziś przetrwały 394 kolosy, które
znajdują się prawie w każdym zakątku wyspy. Ich
liczba i ogrom budzą największy podziw!

Niewyobrażalna odległość wyspy od stałego lądu, która wynosi prawie 4000 km
powoduje, że dostęp na nią nie jest łatwy, a loty na wyspę odbywają się tylko raz w
tygodniu. Do tego Rapa Nui, jak nazywają wyspę jej mieszkańcy, ma zaledwie 15 km
długości i 20 km szerokości. Zamieszkujących ten niebywały zakątek świata jest
niewielu, bo nieco ponad 2000 mieszkańców, z czego 70% stanowią Polinezyjczycy i
skupiają się oni w jedynej miejscowości na wyspie położonej na zachodnim
wybrzeżu – Hanga Roa. Ta osada parterowych domków bajecznie ukryta w
tropikalnej roślinności budzi zachwyt odwiedzających ją turystów.

Z HISTORII WYSPY
Powszechna teoria głosi, że mieszkańcy wyspy pochodzą
od azjatyckich Polinezyjczyków, którzy mieli wznieść
ogromne posągi. Natomiast legendy mówią o dwóch
ludach: Długouchych ze wschodu i Krótkouchych z
zachodu. Wzdłuż wybrzeża wyspy stoi mniej więcej 245
kamiennych ahu, reszta znajduje się w jej głębi. Odstępy
pomiędzy nimi świadczą, że kiedyś było ich znacznie
więcej. Spośród wielu odmian największe wrażenie robią
ahu moai - postumenty, na których stoją potężne postacie,
czyli moai, mierzące nawet 30 metrów. Jedna z teorii
mówi, że posągi przedstawiały przodków poszczególnych
rodów, a ahu były także miejscami ich pochówku.
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WYSPA WIELKANOCNA – RAPA NUI
Jako ciekawostka warto wspomnieć, że o
słynnej wyspie powstał nawet film pod tytułem
„Rapa Nui”, który w roku 1994 miał swoją
premierą, a którego historia opisuje wojnę
domową między dwoma plemionami - Długie
Uszy i Krótkie Uszy. Wojownik z rządzącej
klasy zakochuje się w dziewczynie z niższej
klasy i musi wybierać między miłością i pozycją
społeczną. Film warto obejrzeć, bo jest
naprawdę dobry, a przy tym obrazuje życie
pierwszych mieszkańców wyspy.

Krajobraz wyspy ukształtowany jest
między
innymi
ze
stożków
wulkanicznych,
sięgających
do
wysokości 601 m n.p.m., opadających
ku morzu głównie w formie wysokich
klifów. Znajdują się tam także piękne i
liczne jaskinie wyrzeźbione przez kanały
lawowe.
Całą
wyspę
porastają
zbiorowiska trawiaste, a miejscami także
gaje palmowe.
INFORMACJE PRAKTYCZNE CZYLI CO WARTO ZOBACZYĆ
Ahu Tongariki: największe ahu na Rapa Nui, których moai twarzami zwrócone są
do zachodzącego słońca. Obserwacja ich budzi wspaniałe wrażenia właśnie o tej
porze dnia.
Tahai: to rejon, który został przywrócony przez archeologów i przedstawia kamienne
domy, a także rytualne miejsca zbudowane wyłącznie z kamieni.
Ahu Akivi: to 7 moai patrzących na ocean. Wszystkie skierowane są twarzą
bezpośrednio w stronę zachodzącego słońca wiosną i jesienią i plecami na wschód.
Przy okazji te właśnie moai są jedynymi na wyspie z widokiem na ocean.
Rano Raraku – to wulkan, z którego budulca zbudowanych jest około 95% moai.
We wnętrzu krateru znajduje się jezioro słodkowodne, a w jego pobliżu można
znaleźć moai do głowy zakopane ziemią, a także rzeźbione w skale, które nigdy nie
zostały od niej oddzielone.
Anakena: piękna, biała plaża z moai i palmami, która została wykorzystana jako
jedno z miejsc do filmu.
Orongo: to kamienna wioska i centrum ceremonialne, które cieszy się niezwykłą
lokalizacją na krawędzi krateru Rano Kau. To właśnie w tym miejscu odbywały się
coroczne wyścigi „jaj”, tzw. Birdman.
Park Narodowy Rapa Nui: wspaniałe tereny dla miłośników pieszych wycieczek i
obserwacji przyrody.
ODWIEDZENIE WYSPY STAJE SIĘ BARDZIEJ PRAWDOPODOBNE WTEDY GDY
WYPRAWA NA ACONCAGUĘ ZACZYNA SIĘ W SANTIAGO DE CHILE

JASKINIE
Wnętrze Wyspy Wielkanocnej skrywa
setki jaskiń, których ściany pokryte są
malunkami naskalnymi. Ekploracja
ich zainicjowana przez polską
wyprawę pozwoli i Tobie wniknąć do
środka niektórych z nich. A może to
właśnie Ty odkryjesz jedną z wielkich
tajemnic Rapa Nui – skąd przybyli
mieszkańcy tej wyspy?
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TERMINY I KOSZTY

TERMINY:
styczeń
luty
Aktualne terminy wyprawy
znajdziesz na stronie:

www.4challenge.org

KOSZT:
Aktualne koszty dostępne na
stronie www.4challenge.org

KOSZT OBEJMUJE:
- przelot tam i z powrotem (trasa przelotu jest ustalana tak, by zminimalizować koszty a
jednocześnie nie zmęczyć uczestników)
- organizację i logistykę wyprawy
- wszystkie lokalne przejazdy
- wynajęcie poganiaczy mułów - transfer bagaży do Plaza de Mulas i z powrotem
- zezwolenie na zdobywanie szczytu
- zakwaterowanie w hotelach (z basenami) poza akcją górską
- w górach zakwaterowanie w zorganizowanych przez nas namiotach (zapewniamy
namioty wyprawowe na akcję górską)
- pełne wyżywienie w górach - posiłki przygotowujemy samodzielnie
- wyżywienie poza akcją górską - dwa posiłki dziennie
- alpinistyczne ubezpieczenie KL i NNW (uwzględniające akcję ratunkową - śmigłowiec)
- ubezpieczenie bagażu
- uczestnictwo i wsparcie lidera wyprawy
- podatek wylotowy
FULL BASE CAMP SERVICE:
- zakwaterowani w dużych bazowych namiotach (łóżka i materace) w obozach
Confluencia i Plaza de Mulas, powyżej Plaza de Mulas w zorganizowanych przez nas
namiotach wyprawowych
- pełne wyżywienie w obozach: Confluencia 3400m i Plaza de Mulas 4300m serwowane
przez kucharzy (sami gotujemy posiłki wyłącznie powyżej Plaza de Mulas).

KOSZT NIE OBEJMUJE:

ZOBACZ FILM Z NASZEJ WYPRAWY:

- atrakcji dodatkowych nie ujętych w programie
- własnych wydatków
- nadbagażu
- kosztów ewentualnych wycieczek fakultatywnych, w tym, do
doliny księżycowej albo nad wodospady Iguazu (300$–500$)
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