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CERRO TORRE, FITZ ROY, TORRES DEL PAINE - PRZYGOTOWANIA

Przygotowanie fizyczne:

Na miesiąc do dwóch miesięcy przed wyjazdem powinieneś zadbać o 

kondycję. Trekingi patagońskie nie wymagają szczególnych umiejętności 

technicznych. Dobra kondycja pozwoli Ci w pełni cieszyć się 

nieprawdopodobnymi widokami bez zadyszki. 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, ale za to, do totalnego wyczerpania.

Należy pamiętać także, że Patagonia cechuje się ekstremalnymi 

warunkami klimatycznymi. Niezbędny będzie dobry I sprawdzony 

ekwipune, odzież przeciwdeszczowa I przeciwwietrzna. To tutaj wieją 

huraganowe wiatry – jedne z nasilniejszych na świecie!

Los Glaciares  to park narodowy 

zlokalizowany w argentyńskiej 

części Patagonii, w prowincji Santa 

Cruz. Na jego terenie znajdują się 

wielkie lodowce (Perito Moreno, 

Upsala i Viedma), oraz strzeliste 

granitowe szczyty – Fitz Roy i 

Cerro Torre. Jedną czwartą 

powierzchnię parku stanowi 

największy na świecie lądolód 

występujący poza strefami 

polarnymi. Jedynie część rezerwatu 

udostępniona jest turystom, tam 

gdzie nie można zajrzeć znajdują 

się ścisłe rezerwaty. W 1982 Los 

Glaciares został wpisany na listę 

światowego dziedzictwa Unesco.
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CERRO TORRE 3133m n.p.m 

W 1991 roku Werner Herzog 
nakręcił film pt. “Krzyk 
kamienia”. Jego akcja 
rozgrywa się podczas 
wspinaczki na Cerro Torre. 
To właśnie w tym filmie 
góra została nazwana 
złodziejką palców.

W trakcie trekkingu pod Cerro Torre I Fitz Roy 
będziemy nocować w namiotach – jest to jedyna 
możliwość, która pozwoli nam na oberwację tych 
ścian w najbardziej niesamowitym momencie – gdy o 
wschodzie słońca płoną intensywną czerwienią I 
złotem. Jeśli tylko pogoda dopisze – a pamiętajmy, 
że Patagonia to jedno miejsce słynące z 
ekstremalnych warunków atmosferycznych, 
zapamiętamy ten moment na długo!

Cerro Torre nie jest górą wysoką – to mogłoby ją dyskwalifikować z kręgu zainteresowań miłośników gór. Mogłoby ale nigdy tak się nie 
stanie – wystarczy spojrzeć na jej strzelistą sylwetkę wyrastającą wprost z lodowca, by nie móc oderwać od niej wzroku. Te 3133 
metry, jej ukształtowanie oraz ekstremalnie trudne warunki w Patagonii czynią z niej jedną z najtrudniejszych technicznie gór na 
świecie. Cerro Torre to iglica o której marzą wszyscy wspinacze, i choć niewielu z nich zapewne uda się spełnić to marzenie to jednak 
samo obcowanie z nią dostarcza niewiarygodnych przeżyć estetycznych. Cerro Torre nie jest górą wysoką – jest po prostu piękna.
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PROGRAM WYPRAWY                             

Patagonia – sama nazwa, tajemnicza i przyciągająca jednocześnie potrafi 
wywołać dreszcz emocji. Synonimem słowa Patagonia może być przestrzeń. W 
trakcie wyprawy zminimalizujemy liczbę uciążliwych i długotrwałych przejazdów 
autobusami w zamian wykorzystując komfortowe wewnątrzkrajowe samoloty, 
które pozwolą skupić się na tym, co w Patagonii najciekawsze. Co to takiego? 
Trekkingi pod kultowe szczyty Cerro Torre i Fitz Roy, wycieczka pod największy 
lądolód występujący na Ziemi poza strefami polarnymi, fantastyczny park 
narodowy Torres del Paine ze strzelistymi granitowymi ścianami oraz Ziemia 
Ognista – prawdziwy koniec świata. Dzięki biwakom na campingach, które jako 
jedyne umożliwiają podziwianie legendarnych patagońskich ścian o wschodzie 
słońca zapamiętamy te magiczne chwile na zawsze. Co ponadto? Rejs po kanale 
Beagle, przejażdżka pociągiem na krańcu świata, boskie Buenos, doskonała 
wołowina i wyśmienite wino. Uwierzycie, że to jeszcze nie wszystko?

CERRO TORRE, FITZ ROY, TORRES DEL PAINE – PROGRAM WYPRAWY
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Czas dojścia około 7 godzin po tej samej trasie jak dwa dni wcześniej. Im
wcześniej tam będziemy, tym większa szansa, Ŝe uda się złapać jedną z nielicznych jeŜdŜących
tamtędy cięŜarowek do Debarku. MoŜna teŜ wynająć muła, ktory zaniesie nas na swoim
grzbiecie aŜ na 4200m (za jedyne 10$ plus napiwek dla poganiacza). NaleŜy pamiętać o
napiwkach dla całej obsługi. Nocleg w Debarku.
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CERRO TORRE, FITZ ROY, TORRES DEL PAINE – PROGRAM WYPRAWY

PROGRAM WYPRAWY:

Dzień 1. Wylot z Polski
Wylot do Ameryki Południowej.

Dzień 2. Buenos Aires
Przylot do Buenos Aires ze zwiedzaniem miasta.

Dzień 3. Buenos Aires / El Calafate
Wcześnie rano - a wstawanie na pewno ułatwi nam różnica czasów zwiedzimy stolicę zajadając się pysznymi alfajores - 
argentyńskimi słodyczami wypełnionymi dulce de leche. Po transferze na lotnisko udamy się do El Calafate w sercu 
Patagonii.

Dzień 4. Lodowiec Perito Moreno
Rano wynajętym busem ruszymy do lodowca Perito Moreno, będącego częścią największego poza strefami polarnymi 
lądolodu na ziemi. Będziemy mogli zaobserwować wielkie bloki lodu spadające z nieprawdopodobnym hukiem do wody. 
Wieczorem udamy się na tradycyjną argentyńską parilladę (grillowanie) gdzie doskonała wołowina będzie stanowić jedynie 
dodatek do najlepszych win świata. Nocujemy w Hotelu.

Dzień 5. El Chalten
Po śniadaniu wyruszymy autobusem do El Chalten, niewielkiej wioski położonej u stóp Cerro Torre i Fitz Roya - symboli 
argentyńskiej Patagonii. Odpoczniemy zwiedzając lokalne muzeum wspinaczki i przygotowując się do trekkingu. Nocleg w 
hotelu.

Dzień 6. Los Glaciares
Po leniwym poranku ruszamy w stronę Cerro Torre. Jeśli tylko patagońska pogoda okaże się łaskawa będziemy mieli 
okazję podziwiać ten majestatyczny masyw w drodze pod znajdujący się u jego podnóża lodowiec. Nocujemy w namiotach 
na campamento przy Lago Torre

Dzień 7. Los Glaciares
Wstajemy przed świtem by podziwiać rozżarzone słońcem ściany Cerro Torre  - to właśnie wtedy widok tej legendarnej 
ściany jest najwspanialszy. Tak wczesne wychodzenie ze śpiwora naprawdę jest tego warte, ba ta krótka chwila jest 
bezcenna! Po leniwym poranku pakujemy plecaki i ruszamy do campamento Poincenot u stóp Fitz Roya. Po drodze 
mijamy niezwykle urokliwe laguny Madre i Hija (matka i córka) Nocleg w namiotach.

Dzień 8. Los Glaciares
Przed świtem podchodzimy do lodowca spływającego ze ścian Fitz Roya. Ponownie chuchamy na szczęście, bo jeśli nam 
dopisze będziemy mieli okazję podziwiać absolutnie niepowtarzalny spektakl fundowany przez naturę. Następnie 
schodzimy do El Chalten. Odpoczywamy w tej przyjaznej miejscowości będącej mekką wspinaczy z całego świata.
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CERRO TORRE, FITZ ROY, TORRES DEL PAINE – PROGRAM WYPRAWY

Dzień 9. Torres del Paine
Tego dnia na własnej skórze poczujemy, co to znaczy bezkres Patagonii. Tuż po śniadaniu wsiądziemy do wynajętego 
busa, którym ruszymy w podróż do Chile najbardziej legendarną drogą Ameryki Południowej - Ruta 40. Po 
wyczerpującym i pełnym wrażeń dniu zanocujemy w schronisku, u stóp ikony chilijskiej Patagonii - Torres del Paine.

Dzień 10. Torres del Paine
Przed wschodem słońca przy świetle latarek czołowych rozpoczniemy podejście do punktu widokowego Torres, skąd, 
jeśli tylko pogoda pozwoli będziemy obserwować zapadający na zawsze w pamięć widok granitowych baszt Torres 
rozpalonych do czerwoności przez wschód słońca. Następnie czeka nas długa wędrówka - przejdziemy do schroniska 
Cuernos podziwiając rozległe krajobrazy polodowcowego jeziora  Nordenskjold w zniewalających odcieniach turkusu. 
Nocleg na campingu lub w schronisku.

Dzień 11. Torres del Paine
Wczesnym rankiem zostawimy plecaki w schronisku i na lekko ruszymy do Doliny Francuskiej. Po wycieczce obfitującej w 
niewiarygodne krajobrazy lodowców i granitowych gór ruszymy już z plecakami do kolejnego schroniska - Paine Grande 
położonego nad jeziorem Pehoe. Nocleg w namiotach lub schronisku.

Dzień 12. Torres del Paine
Po intensywnych poprzednich dniach dziś trochę zwalniamy tempo. Po śniadaniu wyruszymy w stronę schroniska Grey, 
które znajduje się przy lodowcu o tej samej nazwie. Jego wody zasilają jezioro o wyjątkowym, srebrzystym odcieniu. Po 
odpoczynku wsiądziemy na pokład katamaranu, którym przedostaniemy się po tafli Lago Grey i busem wyruszymy do 
miejscowości Puerto Natales. Po drodze zwiedzimy jaskinię Milodon, w której żył niegdyś prehistoryczny zwierz. Nocleg w 
Hotelu.

Dzień 13. Punta Arenas
Dzisiejszy dzień pozwoli nam poznać uroki życia na Ziemii Ognistej. Rankiem przejedziemy busem do Miejscowości 
Punta Arenas, w jej okolicy - nad zatoką Seno Otway odwiedzimy kolonie pingwinów Magellańskich. Nocleg w Hotelu.

Dzień 14. Ziemia Ognista 
Po przeprawie przez cieśninę Magellana zmierzymy się z bardzo surową drogą prowadzącą przez niemal całą Ziemię 
Ognistą i ponownie wjedziemy do Argentyny. Nocujemy na prawdziwym krańcu świata.

  Dzień 15. Ushuaia
Ushuaia - to bardzo malowniczo położone niewielkie miasteczko ochrzczone tytułem najdalej na południe położonego 
miasta świata. Jego widok z wód zatoki Beagle robi wrażenie. A będziemy mieli ku temu doskonałą okazję, bo na 
pokładzie katamaranu wyruszymy na rejs do najstarszej na Ziemii Ognistej Estancji.

 Dzień 16. Park Narodowy Tierra del Fuego
Wczesnym rankiem ruszymy do Parku Narodowego Tierra del Fuego. W miejscu tym prócz dziewiczych gór Kordyliera 
Darwin będziemy mogli podziwiać zachwycającą faunę z Dzięciołem Magellańskim i Gęsią Patagońską na czele. Po dniu 
pełnym wrażeń samolotem udamy się do Buenos Aires.

Dzień 17. Buenos Aires
Przejazd na międzynarodowe lotnisko Ezeiza i wylot do Polski.

Dzień 18. Przylot do Polski
Przylot do Polski
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FITZ ROY 3359m n.p.m

Fitz Roy w narzeczu 

lokalnych indian Tehuelche 

znaczy „dymiąca góra”. 

Wystraczy stanąć u jej stóp 

w trakcie wietrznej pogody 

by zrozumieć o co chodzi. 

Mierzący 3359 metrów 

skalny gigant urzeka swą 

monumentalną ścianą. Ten 

leżący na pograniczy Chile i 

Argentyny szczyt jest 

naprawdę nie lada 

wyzwaniem wspinaczkowym. 

Pierwszy raz zdobyty przez 

alpinistów Lionela Terraya i 

Guido Magnone w 1952 

roku.  Najlepszym miejscem 

do podziwiania góry jest 

leżąca tuż przy nim Laguna 

de los Tres, a najlepszy czas 

to wschód słońca.
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LODOWIEC PERITO MORENO

Perito Moreno to naprawdę coś! Potężny jęzor lodu o długości 

ok 30km i szerokości ok 2,5km. Leżący w parku narodowym 

Los Glaciares lodowiec od argentyńskiego miasta El Calafate 

dzielą niecałe 2 godziny busem. Jednym z najbardziej 

widowiskowych momentów są obrywy wielkich gór lodu, nieraz 

wielkości ciężarówki, które z olbrzymim hukiem rozbijają się o 

taflę wody. Perito Moreno jest częścią Południowego Lądolodu 

Patagońskiego – trzeciej pod względem wielkości rezerwy 

wody pitnej na ziemi. Oglądanie lodowca te punkt obowiązkowy 

każdej wycieczki w Argentynie, ale spokojnie – nie musisz 

obawiać się tłumu. Perito Moreno jest tak wieli i piękny, że 

żadna ilość turystów nie jest w stanie przyćmić tej potęgi.
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PARK NARODOWY TORRES DEL PAINE

Park Narodowy Torres del 
Paine  znajduje się w 
chilijskiej części Patagonii i 
stanowi jej niezaprzeczalną 
ikonę. Najbardziej 
charakterystycznym 
miejscem w parku są 3 
olbrzymie granitowe wieże. 
Park powstał w 1959 roku, a 
w 1978 został wpisany na 
listę rezerwatów biosfery 
przez UNESCO. Będąc w 
parku będziemy mieli szansę 
obserwować kondory, 
guanaco, Emu, lisy, a jeśli 
szczęście nam dopisze i 
nerwy utrzymamy na wodzy 
nawet bardzo rzadko 
spotykaną pumę. W parku 
poprowadzone są ścieżki 
turystyczne, którymi 
będziemy się poruszać. Nasz 
droga wiedzie przez 
przewieszone nad urwistymi 
rzekami mosty oraz wzdłuż 
zapierających dech w 
piersiach jeziorach 
lodowcowych w 
oszałamiających kolorach 
turkusu i srebra.
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Magazyn National Geographic w jednej ze 
swoich publikacji uznał park Torres Del Paine 
za jedno z najpiękniejszych miejsc na Ziemi.

PARK NARODOWY TORRES DEL PAINE

W 2005 roku czeski turysta 
nieopatrznie spowodował 
pożar w parku. Płomienie 
strawiły ponad 155km2 

terenu, w tym ponad 2 
kilometry kwadratowe 
lasów. Rząd Czeskiej 
Republiki na odtwarzanie 
strat przekazał milion 
dolarów amerykańskich. 
Podobna sytuacja miała 
miejsce w 2011 roku - tym 
razem zawinił nieuważny 
turysta z Izraela.

Na terenie parku mieści się 
jaskinia, w której znaleziono 
kości i sierść stwora zwanego 
Milodonem. Ich wiek szacuje się 
na 5 tys. lat!
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Punta Arenas to największe miasto chilijskiej Patagonii, i choć liczy 
tylko 116tys. Ludzi jak na tutejsze standardy to prawdziwa 
metropolia. Miasto niegdyś pełniło kluczową rolę dla statków 
opływających przylądek Horn – to właśnie tutaj przygotowywano się 
do rejsów. Po utworzeniu kanału Panamskiego logistyczna wartość 
miasta straciła na znaczeniu. Obecnie przyjeżdżają tutaj turyści 
chcący wyruszyć w podróż przez Ziemię Ognista, a także Ci, którzy 
wybierają się na Antarktydę. W okolicy miasta położony jest 
pierwszy chilijski fort – Bulnes, a także opuszczona z powodu głodu 
hiszpańska osada – Puerto Hambre. Największą atrakcją dla 
miłośników przyrody będą jednak kolonie Pingwinów Magellańskich.

Pingwiny Magellańskie żyją w 

obrębie wybrzeży Ameryki 

Południowej – Pacyfiku i Atlantyku. 

Ich największe skupiska to 

półwysep Valdes w Argentynie 

oraz Ziemia Ognista. Są 

przyzwyczajone do naprawdę 

ciężkich warunków życia. Żywią 

się Kałamarnicami, Mątwami i 

krylem. Ich największymi wrogami 

są Lwy Morskie – z nimi jednak są 

w stanie walczyć. Bezradne są 

natomiast wobec wycieków ropy z 

argentyńskich platform 

wydobywczych.
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ZIEMIA OGNISTA

Park Narodowy Tierra del Fuego 
został założony w 1960 roku. 
Położony jest wzdłuż granicy 
Chilijskiej. Prócz oszałamiającego 
krajobrazu gór, głębokich dolin, 
lodowców i jezior największą 
atrakcją jest lokalna fauna – 
prócz pospolitych Gęsi 
Patagońskich można tu spotkać 
kondory olbrzymie, mewy, 
kormorany, ostrygojady, albatrosy 
i pingwiny magellańskie. 
Wybierając się na rejs po kanale 
Beagle można zaobserwować 
także słonie morskie. Jedną z gór 
na którą wytyczono szlak 
turystyczny jest mierząca 973 
metry góra Cerro Guanaco. Nie 
dajcie się jednak zwieść! Ten 
niecały tysiąc niemal wyrasta z 
poziomu oceanu, a wycieczka na 
szczyt jest całodzienną wyrypą z 
fantastycznymi krajobrazami 
Kordyliery Darwin.

Ziemia Ognista jest archipelagiem wysp należących obecnie do Argentyny i Chile. Nazwę swą 
zawdzięcza Ferdynandowi Magellanowi, który w trakcie wyprawy w 1520 roku dostrzegł wyraźną 
poświatę nad brzegami.  Światło prawdopodobnie pochodziło od ognisk, rozpalonych przez 
tubylców – Indian z plemion Jagan, Selk'nam oraz Alacaluf. Często odwiedzana przez turystów, 
których nie odstrasza bardzo surowy subpolarny klimat tego miejsca. W związku z trudnymi 
warunkami życia archipelag skolonizowano dopiero w 2 poł XIXw.  Dziś 70% mieszkańców jest 
pochodzenia europejskiego. Największe miasto na Ziemi Ognistej to argentyńskie Ushuaia, 
będące jednocześnie najdalej wysuniętym na południe miastem świata.
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POCIĄG NA KOŃCU ŚWIATA – TREN FIN DEL MUNDO

Tren Fin del Mundo – to niesamowita gratka nie tylko dla 
miłośników jazdy pociągiem ale przede wszystkim dla 
wielbicieli nieskażonej przyrody. Pociąg wyjeżdża s 
Ushuaia i z sykiem bramy przemierza park narodowy 
Tierra Del Fuego doprowadzając do jego serca. Pociąg i 
pierwsze 17 kilometrów torów został stworzony by zwozić 
drzewa z lasów Ziemi Ognistej do Ushuaaia. Pracę tę 
wykonywali więźniowie kolonii karnej zlokalizowanej w 
miasteczku. Takie zadanie pociąg spełniał do 1947 roku – 
wtedy to z inicjatywy Juana Perona więzienie zamknięto. 
W 1994 roku postanowiono zrekonstruować lokomotywę z 
wagonami pasażerskimi oraz całą linię kolejową – była to 
pierwsza lokomotywa parowa zbudowana w całości w 
Argentynie. Dziś pełni funkcję turystyczną umożliwiając 
odważnym podziwianie zapierających dech w piersiach 
krajobrazów oraz poznanie historii więzionych tu ludzi, 
którzy w przeszłości także przemierzali tę trasę.

http://www.facebook.com/klub4challenge
http://www.youtube.com/user/klub4challenge
http://www.4challenge.com/
http://www.4challenge.org/
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USHUAIA

Naprawdę ciężko ocenić co w Ushuaia – niewielkim argentyńskim miasteczku fascynuje bardziej – 
położenie na Końcu Świata, czy fakt, że zostało zbudowane przez skazańców. Końcem XIX wieku 
Argentyna postanowiła uczynić z Ziemi Ognistej kolonię karną – miejsce wydawało się idealne, bowiem 
by uciec z wyspy śmiałkowie musieliby przedostać się przez niebezpieczne cieśniny. W krótkim czasie 
niewielkie więzienie zaczęło obrastać w nowe budynki aż rozrosło się do rozmiarów miasta. W 1947 
roku więzienie zostało zlikwidowane a miasto zostało zasilone przez duże grupy emigrantów z Włoch. 
Obecnie głównym źródłem utrzymania miasta jest Turystyka. Prócz wspaniałego parku narodowego 
Tierra del Fuego główną atrakcję stanowią rejsy po kanale Beagle oraz wycieczki na Antarktydę. Miasto 
znajduje się w strefie wolnocłowej i posiada własny port handlowy, rybacki i lotniczy.

http://www.facebook.com/klub4challenge
http://www.youtube.com/user/klub4challenge
http://www.4challenge.com/
http://www.4challenge.org/
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WINO

Nawet jeśli jesteś 
największym miłośnikiem 
trekkingów i  trampingowych 
przygód pamiętaj – 
Argentyna i Chile to 
doskonałe miejsca na urlop. 
Każdą udaną wycieczkę 
warto uczcić lampką Malbeca 
lub Cabernet, bo Argentyna 
produkuje jedne z 
najlepszych win na świcie!

Winna latorośl po raz 
pierwszy została 
przywieziona do Argentyny 
przed 1577 roku, kiedy to 
podczas kolonizacji Ameryki 
Południowej ksiądz Juan 
Cidrón założył winnicę 
Santiago del Estero. W ciągu 
następnych lat winnice były 
zakładane przez jezuitów w 
wielu częściach kraju, tak iż 
w końcu wino produkowano 
w całej Argentynie. 
Rewolucja winiarska miała 
miejsce w kraju około roku 
1870, kiedy to 
przedsiębiorczy mieszkańcy i 
imigranci rozpoczęli uprawy 
odmian sprowadzonych z 
Chile i z Europy. Leopoldo 
Suarez przywiózł sadzonki aż 
600 szczepów z 
ważniejszych regionów 
winiarskich Starego 
Kontynentu.

Na terenie Argentyny uprawia 
się liczne odmiany winogron. 
Większość szczepów 
przywieźli ze sobą imigranci z 
Europy: Francji (czerwony 
malbec), Włoch (odmiany 
piemonckie i toskańskie - 
barbera, sangiovese) oraz 
Hiszpanii (białe torrontés i 
czerwone tempranillo. Popyt 
na masowe wina jest 
zaspokajany uprawami 
odmian criolla i cereza, które 
były znane w Argentynie już 
w XVI wieku.

http://www.facebook.com/klub4challenge
http://www.youtube.com/user/klub4challenge
http://www.4challenge.com/
http://www.4challenge.org/
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DODATKOWE INFORMACJE – Zdrowie i szczepienia

ZALECANE SZCZEPIENIA:
WZW A - wirusowe zapalenie wątroby typu A

WZW B - wirusowe zapalenie wątroby typu B
(w zależności od charakteru pobytu)

BTP - błonica, tężec, polio

DB - dur brzuszny

Szczepień dokonują wszystkie Wojewódzkie Stacje 
Sanitarno – Epidemiologiczne.

Podróże do egzotycznych krajów niosą ze sobą ryzyko choroby, 
Zranienia lub nawet utraty życia!

Trzeba zawsze pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności.

PASZPORT:
Powinien być ważny przez 
jeszcze co najmniej 6 miesięcy od 
planowanej daty wyjazdu z 
Argentyny i Chile.

ZASIĘG TELEFONII 
KOMÓRKOWEJ:
Osiągalny wyłącznie w większych miastach.

PIENIĄDZE:
Walutą Chile jest Peso Chilijskie 1PLN ~ 167CLP.
Walutą Argentyny jest Peso Argentyńskie 1PLN ~ 1,94ARS.
Możemy zabrać ze sobą całą potrzebną kwotę w gotówce. W wielu 
miejscach będzie możliwość zapłaty kartą kredytową lub debetową, 
niemniej jednak argentyńskie banki potrafią płatać figle. Wymiany 
waluty można dokonać w bankach, najłatwiej wymienić oczywiście 
dolary. Warto mieć przygotowane dolary w mniejszych nominałach, 
banki nie rozmieniają banknotów.

CHOROBY:
Argentyna I Chile to bezpieczne kraje ze stosunkowo dobrze rozwiniętą 
służbą zdrowia. Przed wyjazdem należy wykonać zalecane szczepienia a w 
trakcie pobytu na miejscu możliwie najczęściej myć ręce. Woda jest 
bezpieczna do tego stopnia, ze można ją spożywac bezpośrednio z kranu!

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.

APTECZKA PODRÓŻNIKA do Twojej dyspozycji.

http://www.facebook.com/klub4challenge
http://www.youtube.com/user/klub4challenge
http://www.4challenge.com/
http://www.4challenge.org/
http://download.4challenge.org/?file=4challenge.apteczka-podroznika.pdf
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DODATKOWY:
1. ręcznik szybkoschnący
2. termos – sprawdzony 0,7-1L
3. kije trekkingowe – teleskopowe – 
zwiększają komfort marszu

EKWIPUNEK – Patagonia - trekking

WIZA:                                               
Polacy przybywający do Chile i Argentyny 
muszą mieć jedynie ważny paszport.

                                                          

Wszelkie pytania prosimy kierować
do organizatorów na:

info@4challenge.org

MAŁY PLECAK:
nieprzemakalny i pełen 
przydatnych kieszonek.
Ten plecak w przeciwieństwie do 
dużego bedziemy nosić sami.

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

POLAR:
przydatny w czasie 
zimnych nocy czy 
ataku szczytowego

KURTKA:
typu WIND-spoper
czy SOFT-shell 
oddychająca i odporna 
na wiatr 

BUTY:
wysokogórskie, 
ocieplane, oddychające,
i nieprzemakalne.
Usztywniające kostkę i przede 
wszystkim wygodne!

NIEZBĘDNY:

1. buty trekkingowe powyżej kostki
2. sandały lub lekkie buty
3. spodnie górskie typu softshell - cienkie i wygodne – na trekking
4. spodnie wodoodporne z membraną (na deszcz) - najlżejsze
5. spodnie lekkie typu safari – szybkoschnące
6. kurtka polarowa (gramatura 200)
7. kurtka ocieplana – sweter puchowy lub syntetyczny
8. kurtka przeciwdeszczowa – lekka i zaimpregnowana
9. bielizna termoaktywna (bokserki, koszulki z krótkim i długim rękawem)
10. cienkie getry stretch (rozciągliwe)
11. skarpety górskie (cienkie i grube – syntetyczne lub z wełny 

merynosów) – 3-4 pary
12. rękawiczki stretch lub polar – cienkie
13. chustka typu buff – bardzo przydatna
14. czapka – ciepła, np. z polaru lub wełny, może być wiatroszczelna
15. czapka lub kapelusz przeciwsłoneczny
16. plecak podręczny (ok. 30-40 litrów) – lekki, z kieszeniami
17. plecak duży – transportowy, >60 litrów 
18. śpiwór o komforcie 0 do -10 stopni (puchowe są lżejsze, mniejsze i 

trwalsze) – termika śpiwora zależna jest od wybranej opcji noclegu w 
Torres del Paine

19. okulary przeciwsłoneczne – kategoria 2 minimum 
20. latarka – tylko czołówka, zasilana bateriami AA/AAA, z diodami LED + 

zapasowe baterie 
21. butelka do picia na trasie – polecane marki: Nalgene, Camelbak, Sigg
22. krem z filtrem UV (30-50)
23. pomadka do ust
24. plastry na odciski i otarcia
25. leki osobiste
36. przybory toaletowe
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ZNAJDŹ NAS            

PROGRAM TERMINY I KOSZTY
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KOSZTY:                       

Aktualne ceny są 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)
- lokalne przeloty: Buenos Aires – El Calafate / Ushuaia-Buenos Aires
- zakwaterowanie w Hostalach
- lokalne przejazdy busami
- organizację trekkingów
- wszystkie wstępy do parków narodowych
- podróż pociągiem Tren Fin del Mundo na Ziemi Ognistej
- rejs po kanale Beagle z wizytą na estancji 
- uczestnictwo polskiego lidera wyprawy
- ubezpieczenie KL i NNW
- podatek VAT

 

KOSZT  NIE  OBEJMUJE:                                                                   

- noclegów w trakcie trekkingu w Torres del Paine (do wyboru schronisko lub 
camping)
- wyżywienia (ok 400$)
- atrakcji  nie zawartych w programie, jak również wycieczek fakultatywnych           
- napiwków i gratyfikacji   
- wydatków własnych
- nadbagażu (zazwyczaj nie płacimy)

PROGRAM I TERMINY:         
Aktualny program  wraz  z terminami 
wyprawy znajdziesz na stronie: 
www.4challenge.org

http://www.facebook.com/klub4challenge
http://www.youtube.com/user/klub4challenge
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