PÓŁNOCNA ARGENTYNA: SALTA i OKOLICE
indywidualnie
Kraj: Argentyna
Liczba dni: 5
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/253/
Wycieczka na północ Argentyny - do bajecznych wąwozów, kolorowych wzgórz i niesamowitych formacji skalnych.
Kolorem przewodnim będą wszelkie odcienie czerwieni, ale we wzgórzu siedmiu kolorów dopatrzycie się też bieli,
żółci i zieleni.

PROGRAM WYPRAWY:
1 DZIEŃ - SALTA
Przelot do Salty. Zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny na zwiedzanie Salty.
To miasto, położone na wysokości 1200m n.p.m., przez najbliższe kilka dni będzie dla Was bazą wypadową na
zwiedzanie okolicy - wąwozów, formacji skalnych i kolorowych wzgórz.

2 DZIEŃ - PRZEJAZD POCIĄGIEM DE LAS NUBES
Całodniowa wyprawa pociągiem de las Nubes. Widokowa trasa prowadzi aż na wysokość 4222m n.p.m. Wieczorem
powrót do Salty.

3 DZIEŃ - PARK NARODOWY QUEBRADA DE LAS CONCHAS: TREKKING
Przejazd do Cafayate, wizyta w Parku Narodowym Quebrada de las Conchas. Trekking wśród monumentalnych
formacji skalnych. Powrót wieczorem.

4 DZIEŃ - JUJUY - PURMAMARKA - KOLOROWE WZGÓRZA - WĄWÓZ HUMAHACA
Wyjazd na północ Jujuy. Odwiedzicie Purmamarka, czyli pustynne miasto, stolicę indiańskiego rzemiosła. Stąd
udacie się na zwiedzanie wzgórza siedmiu kolorów. Następnie przejazd w kierunku wąwozu Humahaca. Cały wąwóz
liczy sobie aż 155km, i od 2003 roku widnieje na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Powrót do Salty.

5 DZIEŃ - POWRÓT
Wylot z Salty.

CENA OBEJMUJE:
plan Twojej podróży dzień po dniu z praktycznymi informacjami w wygodnej aplikacji mobilnej
4 noclegi w hotelu w Salcie w pokojach 2os.
całodniową wycieczkę do Quebrada de las Conchas
bilet na bus i pociąg Tren de las Nubes
wycieczkę do wąwozu Humahaca
ubezpieczenie podróżne Signal Iduna KL 100 000 EUR, NNW 15 000 PLN, bagaż 1 000 PLN
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K-Box - Twój zestaw podróżnika:
koszulka klubowa
worek sportowy
etui na bilet
karta ubezpieczeniowa
vouchery

CENA NIE OBEJMUJE:
biletów lotniczych do i z Salty
transferów z/na lotnisko
wyżywienia: ok. 30-40 USD dziennie na osobę
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 13 PLN/os.
Po złożeniu rezerwacji każdorazowo potwierdzamy możliwość zorganizowania wyprawy w podanym przez Was
terminie.
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