
CHILE
szlakiem winnic



DZIEŃ 1.
Przelot samolotem rejsowym na trasie Warszawa – Santiago 
de Chile. Powitanie na lotnisku i  przejazd do hotelu 5*, 
zakwaterowanie i   odpoczynek. Zapraszamy na kolację do 
restauracji na mieście. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 2.
Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie miasta. SANTIAGO DE 
CHILE to dynamicznie rozwijająca się nowoczesna metropolia 
połączona z  urokliwą dzielnicą kolonialnej stolicy. Zwiedzanie 
rozpoczniemy od wizyty w  Pałacu Prezydenckim La Moneda, 
gdzie niegdyś mieściła się mennica narodowa. Centrum 
histaorycznej części miasta stanowi tętniąca życiem Plaza de 
Armas: z  imponującą katedrą, pięknym budynkiem poczty, 
Pałacem de la real Audiencia oraz hiszpańską rezydencją 
gubernatorów. W trakcie zwiedzania lunch. Aby zobaczyć miasto 
z lotu ptaka, warto się udać na wzgórze San Cristobal, wysokie 
szczyty gór stanowią swego rodzaju bastion, i górują nad miastem 
wraz z białą statuą Świętej Marii. Wycieczka zakończy się wizytą 
w  modnym centrum biznesowym otoczonym restauracjami 
i  modnymi butikami. Powrót do hotelu, odpoczynek. Kolację 
proponujemy w  restauracji na mieście.

DZIEŃ 3. 
Po śniadaniu zapraszamy na wycieczkę do VALPARAISO - 
miasta artystów, które od 2003 jest stolicą kulturalną Chile. 
To niezwykłe portowe miasto pełne jest stromych wzgórz 
i  pokrywających te wzgórza bajecznie kolorowych domów. To 
chaotyczny labirynt ulic, schodów, krętych przejść oraz ślepych 
zaułków. Są tu charakterystyczne kolejki-windy zbudowane 
w większości pod koniec XIX w., które po dziś dzień pozwalają 
mieszkańcom wysoko położonych domów docierać na czas 
na kolację. W trakcie zwiedzania lunch. Powrót do Santiago de 
Chile i odpoczynek. Zapraszamy na kolację do restauracji poza 
obiektem. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 4.
Po śniadaniu zapraszamy na wycieczkę w  dolinę Curacavi 
i Casablanca. Proponujemy zwiedzanie jednej z winnic Estancia 
el Cuadro, w  trakcie którego będzie możliwość zapoznania 
się z  technikami produkcji wina chilijskiego. Zwiedzanie 
połączone będzie z degustacją lokalnych produktów i lunchem. 
W  godzinach popołudniowych powrót do hotelu w  Santiago 
i odpoczynek. Tego wieczoru zapraszamy na regionalną kolację 
połączoną z folk show w jednej z restauracji w centrum Santiago. 
Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 5.
Po śniadaniu proponujemy przejazd do Santa Cruz w  dolinie 
Colchagua. Pierwszym przystankiem tego dnia będzie 
winnica Casa Silva, a następnie winnica Viu Manent. W trakcie 
zwiedzania winnic poznamy historię ich powstania oraz 
spróbujemy lokalnych wyrobów. W  trakcie zwiedzania lunch. 
Region ten jest znany z  niezwykłych walorów przyrodniczych. 
Dlatego w  trakcie przejazdu przez dolinę podziwiać można 
piękne widoki. Powrót do hotelu w  Santiago i  odpoczynek. 
Kolacja w restauracji na mieście. Nocleg w hotelu.
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DZIEŃ 6.
Po śniadaniu proponujemy przejazd do Cajon del Maipo i rafitng 
po rzece Maipo w górach Andes. CAJON DEL MAIPO położone 
jest w górach, zaledwie godzinę drogi od Santiago. Jest bardzo 
popularnym miejscem na aktywne zajęcia na świeżym powietrzu. 
Spływ rzeką otoczoną wąwozami i  wysokimi szczytami gór 
jest niesamowitym przeżyciem i  ekscytującą wodną przygodą.  
Po spływie proponujemy lunch. Następnie powrót do obiektu 
i odpoczynek. Kolacja w restauracji na mieście. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 7.
Po śniadaniu proponujemy zwiedzanie Muzeum Sztuki 
Prekolumbijskiej w Santiago, a następnie lunch oraz przejazd do 
winnicy Concha y Toro oddalonej niespełna 30 km od Santiago. 
Na terenie winnicy powstała w 1875 r. hacjenda zbudowana na 
wzór paryskiej architektury tamtych lat. Hacjenda otoczona jest 
pięknym ogrodem na terenie którego proponujemy degustację 
lokalnych wyrobów. Powrót do hotelu i odpoczynek. Na kolację 
zapraszamy do restauracji w centrum miasta. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 8.
Po śniadaniu wykwaterowanie z obiektu i transfer na lotnisko. 
Lot powrotny samolotem rejsowym do Polski. Przylot do 
Warszawy.
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