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SAMA O SOBIE
Moje dotychczasowe największe górskie
osiągnięcia:

MOUNTAIN

Ararat/Turcja, Elbrus/Rosja,
Fuji San/Japonia, Stok Kangri/Indie
Wulkany Meksyku

RUNNING

Niezliczona liczba ukończonych biegów:
głównie maratonów i ultramaratonów
(100 km)

Jestem trenerem personalnym, instruktorem
sportowym oraz dietetykiem. Specjalizuję

TRAINING

sie w zagadnieniach treningu siłowego,
dietetyki i suplementacji w sportach mocno
wytrzymałościowych min. wypraw
wysokogórskich i biegów na ultra dystansie.
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Jim Whittaker

NIGDY NIE JESTEŚ POGROMCĄ
GÓRY. GÓRY NIE MOGĄ BYĆ
POKONANE – POKONUJESZ TWOJE
WŁASNE NADZIEJE, OBAWY,
SŁABOŚCI.
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BOLIWIA 2018
Głównym celem wyprawy jest działalność wysokogórska
w południowej części Boliwii– Altiplano, gdzie znajduje się
najwyższy szczyt Boliwii – wulkan Sajama – 6542 m n.p.m.
Wyprawa obejmuje także wizytę u podnóża szczytów
w paśmie górskim - Cordillera Real oraz podróż do jeziora
Titicaca. Oprócz typowo górskiego charakteru wyjazdu
planowane są także jednodniowe miejskie wycieczki w Limie stolicy Peru oraz w La Paz w Boliwii.

Główne atrakcje wyjazdu:
Sajama - 6542 m n.p.m.

Góry Cordillera Real

Parinocota - 6348 m n.p.m.

Ośrodek kultu - Tiwanaku

Pomerape - 6282 m n.p.m.

La Paz

Jezioro Titicaca

Lima

O WYPRAWIE
Mimo, iż Boliwia uznawana jest za najbiedniejszy kraj Ameryki Południowej,

BOLIWIA

to jednak posiada jedne z najbogatszych, na tym kontynencie, zasobów
naturalnych. Ciągnące się od południa tereny pustynne z ogromnymi
szczytami wulkanicznymi, po wierzchołki pasm górskich o alpejskim
charakterze, aż po gęste lasy tropikalne niczym Amazonka.
Wyprawa, podobnie jak większość moich dotychczasowych projektów,

SOLO

ma typowo solowy charakter. Podczas swoich wyjazdów nie korzystam
z polskich agencji trekkingowych, działam w górach samotnie i ograniczam
wsparcie lokalnych agencji do niezbędnego i wymaganego minimum.
Zdecydowanie preferuję sportowy charakter wypraw.
Pomimo, że wyprawa ma charakter iście wysokogórski,
to jednak w czasie swojego pobytu w Boliwii planowane jest zobaczenie

TOUR

najważniejszych atrakcji turystycznych dwóch miast Limy w Peru oraz
La Paz w Boliwii. Plan wyjazdu jest mocno skondensowany, i jak tylko
wystarczy czasu, planowane jest odwiedzenie także andyjskiego ośrodka
kultu – Tiwanaku.
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PODSUMOWANIE
Boliwia 2018 - to pierwszy taki
w Polsce solowy, kobiecy projekt
obejmujący wejście na trzy szczyty
sześciotysięczne bez wsparcia
agencji krajowych i lokalnych.
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Wygasłe wulkany pustyni oraz strzeliste szczyty
niczym w Alpach, to jedynie część planowanych
atrakcji wyprawy. A podczas trzech tygodni
pobytu w Boliwii zapewne znajdzie się czas na to,
aby zasmakować choć na chwilę miejskiego
klimatu w samym La Paz.
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MOJA OFERTA
Co mogę zaproponować:
z przyjemnością przedstawię wszelkie
szczegóły dotyczące wyprawy
zdradzę tajemnicę w jaki sposób organizuję
swoje wyprawy w góry wysokie
podzielę się własnymi przemyśleniami
związanymi z treningiem przygotowującym
do działalności w górach wysokich
chętnie porozmawiam na tematy
związane z turystyką górką oraz
bezpieczeństwem w górach
poradzę jak rozpocząć przygodę
ze wspinaczką

OFERTA MEDIALNA
Ekspozycja logo i zamieszczenie

Przekazanie materiałów

informacji o wydarzeniu medialnym

fotograficznych z wyprawy w tym

na stronie internetowej wyprawy

zdjęć ze szczytów lub bazy wyprawy

oraz serwisach społecznościowych

do wykorzystania w celach

z linkiem do strony mass medium

promocyjnych do zamieszczenia

lub prasy.

na stronie medium lub prasy.

Możliwość wzięcia udziału

Ekspozycja informacji o wsparciu

w programie lub audycji po powrocie

medialnym wyprawy podczas

z wyprawy.

pokazów zdjęciowych i prelekcji
powyprawowych.
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MIŁOŚCI DO GÓR NAUCZYĆ
SIĘ NIE MOŻNA. TRZEBA JE
POKOCHAĆ Z SAMEGO
SIEBIE.
Goetel Walery

KONTAKT
KONTAKT@MAGDALENABOCZEK.COM
WWW.MAGDALENABOCZEK.COM

