
Buenos Aires / Mendoza / Andy 

19. lutego (poniedziałek) -  5.marca (poniedziałek) 

	  
19.02 (pn) Wylot z Warszawy 13.25  

20.02 (wt) - 23.02 (czw) MENDOZA 

4.40 rano Przylot do Buenos Aires. Przesiadka na tym samym lotnisku. 

7.00 wylot do miasta Mendozy (2h). 

Zakwaterowanie w hotelu-posadzie, czyli rodzinnym pensjonacie położonym w samym sercu 
winiarskiego regionu Argentyny. Basen do dyspozycji gości. Słońce gwarantowane. Nie 
zapomnijcie kostiumów! 

Odpoczynek po długiej podróży. Po południu ewentualnie zwiedzanie mojej ulubionej 
winnicy ;) 

21.02 (śr) 

Zwiedzanie winnic z degustacją win. Mendoza to jeden z główniejszych i największy region 
produkcji wina w całej Ameryce Południowej. Prowincja usłana winną latoroślą uginającą od 
dorodnych winogron dojrzewających w nieustannie obecnym słońcu. To też jeden z 
wiodących regionów w uprawie owoców. Wino i ziemia pachną tam śliwkami, brzoskwiniami 
i czereśniami, którymi można się delektować w cieniu ośnieżonych szczytów And. 

22.02 (czw) 

Wycieczka do wyboru jedna z poniższych: 

• Wersja chill-out & Spa: Termy CACHEUTA położone u podnóża And nad rzeką 
Mendoza, gdzie wody termalne mieszają się z przepięknymi widokami. 

• Wersja na sportowo (jedna): Kajaki / Trekking / Rafting 
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• Wersja krajobrazowa: zwiedzanie kanionu Atuel lub wycieczka na wysokie partie Andów 
lub do rezerwatu Villavicencio 

• Wersja „màs vino”(więcej wina): wizyta w jeszcze innych winnicach regionu (Mendoza dzieli 
się na trzy główne regiony produkcji wina: Lujan de Cuyo / Maipú / Valle de Uco) 

23.02 (pt) 

Przejazd autobusem do miasta Malargue (12.30 - 18.45). Zakwaterowanie w pensjonacie w 
Malargue lub niedalekim Las Loicas. 

24.02 - 28.02 CABALGATA 

Śniadanie przed wyprawą, przygotowanie koni, przepakowanie się do specjalnych sakw na 
konie - resztę bagażu można zostawić. Wyprawa konna w stylu rajdu konnego z jednego do 
drugiego miejsca z noclegami w namiotach. 

Pełne wyżywienie podczas wyprawy (świeże owoce, mięso itp.): Śniadanie. Obiad (przerwa w 
czasie jazdy, w stylu piknikowym). Popołudniowa przekąska. Kolacja (na ciepło). Wino. 

28.02 (śr) 

Koniec wyprawy konnej. Przejazd z powrotem do miasteczka Malargüe i autobus nocny do 
Mendozy (o 1.00) 

01.03 (czw) 

Przyjazd rano (7.20) do Mendozy. Wylot rano do Buenos Aires (9.35). 

01.03 - 04.03 BUENOS AIRES 

01.03 (czw) 

Przylot (11.10) do Buenos Aires. Zakwaterowanie w hotelu i zwiedzanie centrum Buenos 
Aires (na przykład: Avenida 9 de Julio, Teatro Colon, Obelisco, Avenida de Mayo, café 
Tortoni, Plaza de Mayo, dzielnica San Telmo, słynny cmentarza Recoleta). 

02.03 (pt) 

Wycieczka do jednej z miejscowości pod BsAs (do wyboru): TIGRE (miasteczko kanałów) lub 
SAN ANTONIO DE ARECO (mekka gaucho) lub COLONIA DEL SACRAMENTO 
(statkiem do Urugwaju). 

03.03(sb) 

Zwiedzanie innych dzielnic w Buenos Aires (np.: Palermo, La Boca, Puerto Madero). 
Wieczorem wyjście na milongę (=tango). 

04.03 (nd) 

Feria de Mataderos (od 11.00) - położony 45 min od centrum „targ” z argentyńskimi 
wyrobami rkęodzięlnicznymi, folklorystycznymi pokazami tańca oraz lokalnym jedzeniem 
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(tylko w określone dni, teoretycznie 4.marca powinien być czynny…ale jak to Argentynie…
nigdy nie wiadomo ;) Jednak jak to w Argentynie, w razie potrzeby znajdzie się równie 
ciekawa alternatywa, na przykład: zwiedzanie przepięknego, starego Hipodromu, wyścigi 
konne, obstawianie gonitw. 

Wylot 22.45 z Bs As (wyjazd ok. 18.00) 

05.03 (pn) 

Przylot do Rzymu 16.00 (organizacja czasu we własnym zakresie). 

06.03 (wt) 

10.10 - 12.30 Lot W-wa - Rzym 

CENA wyprawy: 13 600 zł 

• zaliczka w wysokości  3000 zł / os. 

Dane do wpłaty: 

Julia Kempa 

nr konta: 86 1600 1228 1843 2420 5000 0001 (BGŻ Paribas) 

tytułem: Argentyna i nazwisko 

• zapłata całości do tygodnia przed rozpoczęciem wyprawy 

CENA ZAWIERA: 

• wszelkie transporty wewnątrz kraju (samolot do Mendozy, przejazdy autobusami 
krajowymi, transfery na/z lotnisk, przejazdy taksówką podczas zwiedzania BsAs i winnic 
Mendozy) 

• zakwaterowanie w hotelach/pensjonatach wraz ze śniadaniem 

• wycieczki określone w planie podróży 

• ubezpieczenie zdrowotne na 300 000,00 PLN (koszty leczenia); 50 000 (akcje ratownicze), 
NNW oraz OC 

• pełne wyżywienie podczas wyprawy konnej (wino wliczone) 

• moje oprowadzanie w ciągu dnia po Buenos Aires 

CENA NIE ZAWIERA: 

• biletu lotniczego Wwa - BsAs - Wwa (bilet w cenie ok. 3800 zł - Al Italia) 

• indywidualnych i nieprzewidzianych planem wyprawy przejazdów taksówką 

• dodatkowych atrakcji 

• wyżywienia dodatkowego (opłacone jest tylko wyżywienia podczas „cablagaty” na koniach, 
oraz śniadanie w hotelach, w restauracjach każdy płaci za siebie) 

)3



RZECZY NIEZBĘDNE DO ZAPAKOWANIA: 

• ciepły śpiwór 

• ubrania na zimniejsze temperatury i przeciwiatrowe 

• kapelusz z rondem/daszkiem 

• rękawiczki 

• latarkę czołówkę 

• kostium 

• krem z filtrem 

• pieniądze - w większych miastach można płacić kartami, są również bankomaty, dla 
pewności warto jednak zabrać część gotówki w euro lub dolarach - do wymiany na miejscu 
w kantorze 

Julia Kempa 

tel.: + 48 506 030 152 

mail: juliakempa@hotmail.com 

LINKI do zdjęć z wypraw w Andy: 

http://www.gaucho-argentino.com/en/los-andes/los-andes/ 

https://www.facebook.com/cabalgatasgaucho.argentino/media_set?set=a.
10154937245714876.100000108173155&type=3 

https://www.facebook.com/cabalgatasgaucho.argentino/media_set?set=a.
1154726094540985.1073741848.100000108173155&type=3 

https://www.facebook.com/cabalgatasgaucho.argentino/media_set?set=a.
563369070343360.144653.100000108173155&type=3
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Julia & Dario
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