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WITAJ 

Mam na imię Magda i dotychczas 

trzykrotnie próbowałam swoich sił na 

szczycie Aconcagua (6962 m n.p.m.). 

W 2013 roku w czwórkowym zespole 

wchodziłam na szczyt Aconcagua od 

strony Doliny Vacas (Plaza de 

Argentina). W 2014 roku w mniejszym 

dwójkowym zespole wchodziłam na 

szczyt Aconcagua drogą normalną  

z obozu Plaza de Mulas. Niestety oba wyjazdy nie zakończyły się sukcesem. 

Dlatego też w 2017 roku postanowiłam pojechać na szczyt Aconcagua jeszcze raz, ale 

tym razem solo i bez wsparcia agencji trekkingowych. Podczas tego wyjazdu 

osiągnęłam wysokość ponad 6000 m n.p.m. Niestety złe warunki pogodowe zmusiły 

mnie do odwrotu. 

Ponieważ posiadam bogate doświadczenie na szczycie Aconcagua, a kierunek ten 

cieszy się dużym zainteresowaniem, postanowiłam przygotować dokument, który 

ułatwi także i Tobie zorganizować wyprawę w Andy. 

W niniejszym informatorze dostaniesz prostą i przejrzystą „instrukcję” jak krok po 

kroku zorganizować całą wyprawę. Dzięki zawartym informacjom przygotujesz plan 

wyjazdu, ogarniesz całą logistykę oraz opracujesz szczegółowy budżet. A wszystko 

bez stresu i tracenia czasu na poszukiwanie niezbędnych informacji w internecie. 

Gdybyś jednak miał/miała dodatkowe pytania dotyczące organizacji wyjazdu na szczyt 

Aconcagua możesz napisać do mnie na: kontakt@magdalenaboczek.com 

Z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania. 

Więcej o moich projektach i wyjazdach w góry wysokie i nie tylko przeczytasz na: 

www.magdalenaboczek.com 

 

Z górskimi pozdrowieniami, 

Magdalena Boczek 

 

 
 

 

mailto:kontakt@magdalenaboczek.com
http://www.magdalenaboczek.com/
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Aconcagua  

Aconcagua to najwyższy szczyt Andów, Ameryki Południowej i obu Ameryk o wysokości 6962 m 

n.p.m. Położony w Andach Południowych, w Kordylierze Głównej, w Argentynie, niedaleko 

miasta Mendoza. 

Z uwagi na specyficzne warunki atmosferyczne szczyt Aconcagua uważany jest za kluczowy etap 

treningu przed wyjazdem na himalajski szczyt Mount Everest. Natomiast jego stosunkowo łatwe 

wejście jest celem licznych wypraw alpinistycznych, w większości komercyjnych, co powoduje, iż 

góra ta jest jedną z najbardziej obleganych gór na półkuli ziemskiej i co rok setki osób próbuje 

swoich sił zdobycia tego andyjskiego kolosa. A wszystko za sprawą magii „7submit” – Korony 

Świata, najwyższych wierzchołków położonych na każdym z kontynentów naszego globu. 

Warto nadmienić, iż w 1934 pierwsza polska wyprawa andyjska wytyczyła nową drogę na szczycie 

Aconcagua od strony wschodniej przez lodowiec, nazwany później Lodowcem Polaków.  

Ile czasu planować na wyjazd? 

Minimalny czas jaki należy zarezerwować na cały wyjazd to trzy tygodnie. Sam przelot z Polski do 

Argentyny lub Chile może trwać nawet dwa dni. Dojazd autobusem z Buenos Aires lub Santiago de 

Chile do Mendozy to kolejny dzień w podróży, a jeszcze trzeba jeden dzień przed wyjazdem w góry 

poświęcić na załatwienie niezbędnych formalności takich jak zezwolenia, czy też wykupienie usług 

agencyjnych. Ponadto samo dojście do obozu bazowego może trwać nawet trzy dni, w zależności od 

wybranej trasy wejścia. Warto także zaplanować dodatkowe dwa, trzy dni w razie ewentualnego 

przesunięcia pogody. 

Dojazd z Polski  

Samolot 

Większość osób wybierających się na szczyt Aconcagua wybiera przelot z Polski do Buenos Aires 

(port lotniczy Ezeiza Ministro Pistarini) w Argentynie. Nieliczni kierują się w stronę Santiago de 

Chile (port lotniczy Arturo Merino Benitez) w stolicy Chile. Wybór opcji przelotu jest mocno 

uzależniony od ceny biletów i promocji sezonowych. Ceny przelotu w tamte regiony Ameryki 

Południowej wahają się w granicach 3 500 zł. Jednak zdarzają się promocje biletów w cenie nawet  

2 800 zł. 

Autobus – przejazd do miasta Mendoza 

Głównym punktem startowym pod szczyt Aconcagua znajduje się w mieście Mendoza w Argentynie. 

To tutaj załatwimy wszystkie formalności agencyjne, wykupimy niezbędne zezwolenie, czy też 

uzupełnimy zapasy żywności i gazu.  

Aby przedostać się do Mendozy z lotniska w Buenos Aires należy najpierw dojechać do głównego 

dworca autobusowego w centrum argentyńskiej stolicy – Retiro. Spod lotniska odjeżdżają tam 

zarówno autobusy miejskie, jak i taksówki. Można też skorzystać z prywatnych autobusowych 

przewoźników, jak np. autobusów Tienda Lion (żółty autobus), który zatrzymują się bezpośrednio 

przez dworcem autobusowym Retiro. Podróż trwa ok. godzinę, a cena biletu wynosi ok. 90 ARS.  

Na dworcu Retiro bez problemu kupimy bilet autobusowy bezpośrednio do Mendozy.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Argentyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mendoza_(miasto)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mount_Everest
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lodowiec_Polak%C3%B3w_(Argentyna)
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Spod lotniska dostaniemy się także do centrum Buenos Aires autobusem (linia 33 i 45 – przejazd do 

centrum Buenos Aires) lub bezpośrednio pod sam dworzec autobusowy Retiro taksówką (koszt 120 

ARS).  

Transport autokarowy (micros) w Argentynie jest dość mocno rozwinięty. Jest bardzo duża liczba 

prywatnych przewodników, a same autokary są wygodne i bezpieczne. Podróż z Buenos Aires do 

Mendozy trwa ok. 13 – 15 godzin i kosztuje ok. 600 ARS. W cenie biletu niejednokrotnie wliczony 

jest posiłek (suchy prowiant) lub wizyta w restauracji, nawet w środku nocy. Osoby wybierające ten 

środek transportu mogą liczyć na wygodne rozkładane fotele do spania (semi cama).  

Istnieje możliwość przedostania się do Mendozy drogą lotniczą z przesiadką na lotnisku w Buenos 

Aires. Lot kosztuje do 1 000 zł. 

Osoby lądujące na lotnisku w Santiago de Chile muszą przedostać się spod lotniska na dworzec Chile 

Alamada, skąd odjeżdżają autobusy do Mendozy. W tym celu najtańszą opcja jest przejazd 

autobusem Turbus (zielony autobus), który podjeżdża bezpośrednio na terminal dworca z którego 

odjeżdżają autobusy do Argentyny. Koszt przejazdu z lotniska to ok. 1 700 CLP. Kupując bilet od 

razu w obie strony zapłacimy ok. 2 300 CLP. Dworzec w Santiago de Chile jest bardzo rozbudowany 

i składa się z kilku terminami, a zatem ciężko jest zlokalizować dokładne miejsce odjazdu autobusu 

do Mendozy. Na dworcu autobusowym można uzupełnić przed podróżą zapasy jedzenia i picia oraz 

dokonać wymiany pieniędzy w kantorze. W odróżnieniu do Argentyny, w Chile na dworcu kupujemy 

bilet przy jednej kasie i kierujemy się na odpowiedni terminal.  

W przypadku przejazdu taksówką spod lotniska do centrum Santiago de Chile koszt wynosi 12 000 

CLP. 

Podróż do Mendozy trwa 7 godzin, a bilet kosztuje ok. 500 CLP. W trakcie podróży zapewniony jest 

suchy prowiant i ciepłe napoje. Podróż jest wygodna i prowadzi przez teren górski. Przekraczając 

argentyńską granicę opuszczamy autobus, wypełniamy kartę migracyjna i stemplujemy paszport.  

Na granicy odbywa się kontrola bagaży, ale jest ona wybiórcza. Można ewentualnie skorzystać  

z toalety. Koszt biletu autobusowego powrotnego z Mendozy do Santiago de Chile kupowany  

w Argentynie to ok. 40 ARS. 

Transport na miejscu 

Autobus 

W samym Buenos Aires kursuje bardzo dużo linii autobusowych. Bilet autobusowy jednorazowy 

kosztuje ok 3 ARS. Warto korzystać z kart miejskich, które są ładowane w odpowiednich punktach 

typu kiosk. Koszt karty miejskiej to ok. 300 ARS. Karta jest dowolnie ładowana i można nią jeździć 

w kilka osób. Po wejściu do autobusu od strony kierowcy kasujemy kartę podając miejsce docelowe 

podróży i liczbę osób. W przypadku zakupu biletu w autobusie warto mieć drobne (monety).   

Podobnie jak w Argentynie, tak i w Santiago de Chile kursuje wiele linii autobusowych. Koszt 

jednokrotnego przejazdu to 400 CLP. Dostępne są także karty wielokrotnego użytku.  

W mieście Mendoza zlokalizowany jest jeden dworzec autobusowy, z którego odjeżdżają zarówno 

linie autobusów krajowych, jak i zagranicznych, międzynarodowych. Z tego samego dworca kursują 

autobusy w stronę gór do miejscowości m.in. Penitentes lub Punta de Inca. Koszt autobusu to ok. 50 

ARS, a długość przejazdu w góry waha się od 3 do 4 godzin (np. autobusy przewoźnika Tuspallata).  
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Metro 

W Buenos Aires funkcjonuje 6 linii metra. Koszt przejazdu to ok. 1 ARS. Metro kursuje co 3-5 minut 

i jest czynne od godz. 5:00 do 22:00. Należy zachować szczególną ostrożność przed 

kieszonkowcami. 

W Santiago de Chile funkcjonuje także 6 linii metra. Koszt jednego przejazdu waha się od 380 do 

420 CLP i zależy od pory dnia. Metro jest czynne od godziny 6:00 do 23:00. Metro jest czyste  

i zdecydowanie bezpieczniejsze od tego w Buenos Aires. 

Taksówka 

W Buenos Aires koszt taksówki to ok. 15 ARS za jeden km jazdy. Cenę ustalamy przed podróżą. 

W Santiago de Chile średni koszt taksówki to ok. 100 CLP.  Podobnie cenę przejazdu ustalamy przed 

podróżą.  

Nocleg 

Hostele 

Zarówno w Argentynie, jak i w Chile mamy duży wybór hosteli. W Argentynie (w tym w Mendozie) 

ceny zaczynają się już od 450 ARS, natomiast w Chile za jedną noc w hostelu zapłacimy 13 045 

CLP. 

Hostele są czyste. Najczęściej w cenę wliczone jest śniadanie, a czasami degustacja wina.  

Namiot 

Zarówno w obozie głównym w Plaza de Mulas, jak i w Plaza Argentina można spać we własnym 

namiocie. Do tego celu zostały na obszarze obozów przygotowane platformy namiotowe. Koszt 

rozbicia namiotu zawarty jest w koszcie wynajmu muła i obejmuje także możliwość korzystania  

w obozie z toalety i bieżącej wody pitnej. Istnieje możliwość wypożyczenia namiotu w agencji, 

jednakże ta usługa może być dodatkowo płatna. 

Formalności 

Wiza 

Zarówno Polacy przyjeżdżający do Chile i Argentyny mogą przebywać na terytorium tych państw 

bez wizy do 90 dnia, z możliwością przedłużenia. Przy wjeździe do Chile i Argentyny należy 

wypełnić kartę imigracyjną. Nie ma dodatkowych opłat wjazdowych.  

W Chile obowiązują restrykcyjne przepisy dotyczące wwożonych produktów do tego kraju. Warto 

przed wylotem zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na ten temat na stronie Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych. 

Permit – zezwolenie na wejście 

Wspinając się na szczyt Aconcagua trzeba mieć wykupione zezwolenie. Permit wyrabia się  

w Mendozie w Subsecretario de Turismo w budynku Urzędu Turystyki ul. San Martin 1143 

(niedaleko McDonalda). Koszt zezwolenia ulega zmianie co rok, waha się w zależności od sezonu 
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wspinaczkowego i jest uzależniony od wybranej drogi wejścia. Wyróżnia się trzy sezony 

wspinaczkowe: niski - low (trwa od 15.11 do 30.11 oraz od 21.02 do 15.03), środkowy – middle 

(trwa od 01.12 do 14.12 oraz od 01.02 do 20.02) i wysoki – hight ( trwa od 15.12 do 31.01).  

Na drodze normalnej (obóz Plaza de Mulas) w sezonie 2017/2018 koszt permitu dla sezonu niskiego 

wynosi 582 USD, środkowego wynosi 582 USD oraz dla wysokiego wynosi 800 USD.  

Na drodze Polaków (obóz Plaza Argentina) w sezonie 2017/2018 koszt permitu dla sezonu niskiego 

wynosi 727 USD, środkowego wynosi 727 USD oraz dla wysokiego wynosi 945 USD. 

Permit płacimy w peso argentyńskim w wyznaczonym punkcie opłat, którego lokalizacja jest 

dokładnie wskazana przy permicie. Koszt permitu może zostać nieznacznie obniżony (ok 50 USD)  

w przypadku korzystania z dodatkowych usług agencji lokalnych np. wynajmu muła.   

Podane powyżej ceny zezwoleń są obowiązujące dla obcokrajowców. Argentyńczyków obejmuje 

osobny cennik opłat. 

Osoby wybierające się na trekking w Andy, także uiszczają opłatę wejścia na teren parku 

narodowego w zależności od sezonu, wybranej drogi i długości trasy. Szczegółowe informacje 

można zawsze znaleźć na stronie wwww.aconcaguaexpeditions.com. 

W praktyce w biurze Urzędu Turystyki wypełniamy druk permitu wskazując drogę podejścia oraz 

przedstawiamy druk wypełniony przez agencję lokalną (w przypadku wynajmu muła – obowiązek 

posiadania ubezpieczenia zdrowotnego). Następnie dokonujemy opłaty i po około godzinie 

dostajemy gotowy permit w formie tekturowej kartki wielkości A4. Permit opłacany jest na 

konkretną osobę, a nie grupę. 

Logistyka w bazie 

Oficjalnie nie ma możliwości dostępu do bieżącej wody i sanitariatu w base campie, bez 

wcześniejszego wykupienia usług agencji lokalnych. Aby zminimalizować koszt całego wyjazdu 

polecam wykupić muła, który transportuje nasze rzeczy (max. 60 kg) do obozu głównego, co 

zapewni nam dostęp do wody i sanitariatów w bazie. Koszt jednego muła (tam i z powrotem) na 

drodze normalnej (Plaza de Mulas) wynosi 150 USD, a na drodze Polaków (Plaza Argentina)  - 

ponad 200 USD. Opłaty dokonujemy w dolarach amerykańskich. 

Obozie Plaza de Mulas zlokalizowana jest masa namiotów agencyjnych, dwie ogólnodostępne 

restauracje oraz namioty sypialne, gdzie można wykupić prycze do spania (ok. 30 USD za noc). 

Każda z agencji dysponuje osobnymi toaletami, namiotem jadalno-wypoczynkowym, tzw. mesa oraz 

pozostałymi namiotami, gdzie w ramach dodatkowych usług i opłat można spać i jeść. Poza tym 

dostępne są też namioty typu kuchnia, magazyn i resque room. W bazie funkcjonuje lekarz, u którego 

wizyta jest obowiązkowa przed wyjściem do wyższych obozów i jest odnotowywana na permicie. 

Obowiązkowa też jest odprawa przy każdym przybyciu do obozu i jego opuszczeniu. 

Każdy z uczestników wyprawy otrzymuje wraz z przekroczeniem granicy parku – biały worek na 

śmieci oraz przy dojściu do bazy głównej – shit back – pomarańczowy worek na fekalia, którego 

używamy w wyższych obozach. Pomarańczowy worek oddawany jest strażnikom w dniu 

opuszczenia obozu głównego. Natomiast biały worek na śmieci oddajemy, agencji z której usług 

korzystamy, także w dniu opuszczenia bazy. Worki są numerowane według numeru na permicie,  

a ich zgubienie grozi karą grzywny. Na terenie parku narodowego jest całkowity zakaz załatwiania 

potrzeb fizjologicznych poza wyznaczonymi miejscami (toalety), co grozi dość surowymi karami 

finansowymi. 

Kwestie bezpieczeństwa 
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Na co uważać 

Zarówno Argentyna, jak i Chile to stosunkowe bezpieczne kraje, gdzie samo podróżowanie nie 

powinno stanowić problemu. Głównym zagrożeniem dla obcokrajowców może stanowić drobna 

przestępczość: kieszonkowcy i naciągacze. Należy unikać spacerów po mieście w godzinach 

nocnych, unikać dzielnic slamsowych i pilnować cennych rzeczy w miejscach użyteczności 

publicznej, w szczególności w metrze. 

Zdrowie 

Wybierając się do Argentyny i Chile nie ma obowiązku posiadania szczepień, jednak podobnie jak  

w przypadku innych krajów zaleca się profilaktyczne szczepienie przeciwko tężcowi, błonicy, 

wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B, duru brzusznemu oraz przeciwko wściekliźnie.  

Osoby przeziębione, w szczególności z objawami choroby związanej z układem oddechowym, 

powinny dość ostrożnie podchodzić do kwestii przebywania w wyższych partiach gór, ze względu na 

możliwość wystąpienia objawów i samego obrzęku płuc. 

Pieniądze, internet i elektryczność 

Pieniądze 

Obowiązującą walutą w Argentynie jest peso argentyńskie (ARG – peso argentyńskie, symbol $, 

symbol dolara amerykańskiego to U$S). Przelicznik ARS wygląda następująco: dla 1 ARS wynosi 

0,05 USD, dla 1 ARS wynosi 0,17 PLN. Są kursy walu z dnia przygotowania poradnika. 

Waluta obowiązującą w Chile jest peso chilijskie (CLP – peso chilijskie, symbol $, symbol dolara 

amerykańskiego to U$S). Przelicznik CLP wygląda następująco: dla 1 USD wynosi 603,66 CLP, dla 

1 CLP wynosi 0,01 PLN. Są kursy walu z dnia przygotowania poradnika. 

W Argentynie nie ma problemu z wymianą pieniędzy, zarówno w Buenos Aires, Santiago de Chile 

jak i w samej Mendozie, dostępnych jest wiele kantorów. Kurs wymiany jest zdecydowanie 

korzystniejszy w kantorach niż w bankach, w szczególności przy większej gotówce. 

Internet 

W Argentynie i Chile, w szczególności w większych i mniejszych miastach i miasteczkach 

(Mendoza) – nie ma problemu z dostępem do internetu. Internet dostępny jest niemal w każdej 

restauracji, kafejce oraz z hostelach i jest darmowy.   

W Plaza de Mulas internet jest dostępny poprzez posiadana usługę operatora telefonicznego. Agencje 

korzystają z własnych łączy internetowych.  

Telefon 

Nie ma problemu z połączeniem telefonicznym, oprócz terenów górskich. Koszt połączeń  

i przesyłanych wiadomości zależy od taryfy operatora. 

Od grudnia 2016 roku można dzwonić z telefonu komórkowego także na obszarze bazy w Plaza de 

Mulas. Niestety nie posiadam informacji o możliwości korzystania z telefonu z innych obozów oraz 

campów wysokościowy. Koszt połączeń zgodnie z taryfą operatora. 
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Elektryczność 

Zarówno w Argentynie jak i w Chile napięcie wynosi 220 V. Wtyczki takie jak w Polsce lub potrójne 

płaskie z uziemieniem typu C. 

Klimat i pogoda 

Klimat 

Latem, w sezonie, (od połowy listopada do marca) klimat jest suchy i gorący z temperaturą powyżej 

30 stopni. W górach nieco zdecydowanie chłodniej, ale powietrze bardzo suche.  

Pod szczytem Aconcagua jest bardzo wietrzenie. Powyżej 5000 m n.p.m. zalega pokrywa śnieżna. 

Wiatr średnio przekracza 60 km/h przez cały sezon letni. Okna z dobrą pogodą są krótkie. Pogoda w 

Andach jest bardzo zmienna. W trakcie niepogody zdarzają się wiatry huraganowe, nawet powyżej 

100 km/h. Opady śniegu są rzadkie, ale za to intensywne.  

Sezon i pogoda 

Najlepszy, letni sezon na wejście na szczyt Aconcagua trwa od połowy grudnia do końca lutego.  

W tym okresie góra odnotowuje największe oblężenie. Wiele osób, ze względu na niższy permit, 

decyduje się na wyjazd na szczyt Aconcagua w lutym, jednak w tym miesiącu pogoda jest mało 

stabilna. 

Ludzie, kultura, zwyczaje, języki, kuchnia 

Język 

W Argentynie, podobnie jak w Chile posługujemy się głównie językiem hiszpańskim. Niestety 

znajomość języka angielskiego, w szczególności w większych miastach jest bardzo słaba  

i niejednokrotnie osoby pracujące w agencjach trekkingowych posługują się znacznie lepiej językiem 

angielskim, niż ekspedientka w sklepie w samym centrum Buenos Aires.  

Kultura 

Argentyńczycy i Chilijczycy są podobnie kulturowo do Europejczyków. Jedynym problem stanowi 

południowo amerykańska „mañana”. Z czasem jednak samemu można do tego przywyknąć, że  

w krajach latynoskich nigdzie nam się nie spieszy. Warto zwrócić uwagę na godziny obowiązującej 

sjesty (od godziny 12-13 do godziny 15-16) w ciągu dnia i zamkniętych sklepach, bankach i biurach.  

Ludzie 

Zarówno Argentyńczycy jak i Chilijczycy są bardzo otwarci i przyjaźnie nastawieni, nawet  

w przypadku wystąpienia bariery językowej. Chętnie oddają się pogawędką na każdy temat  

i rozmową o wszystkim i o niczym.    

Kuchnia 

Głównie oparta na warzywach, wołowinie oraz ziemniakach. Ale tak naprawdę zaopatrzenie  

w sklepach i restauracjach nie różni się niczym od Polskich sklepów. Kuchnia argentyńska to 

mieszanka kuchni włoskiej z licznymi makaronami i kluskami. Kuchnia chilijska zawiera dużo 
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potraw z dodatkiem kukurydzy i mięsa. Będąc w Argentynie warto skosztować pierożków 

pieczonych empanadas, wołowego steka i wielu odmian wina. Ponadto ze słodyczy polecam alfajores 

i słodki krem do kanapek dulche de leche. W Argentynie i Chile popularne jest picie mate,  

w szczególności w gronie rodzinnym. Można też zakupić sobie odpowiednie naczynia do jej 

zaparzania, jak i kupić samą herbatę.  

Co warto zobaczyć? 

Z jednej strony podczas tak krótkiego pobytu w Argentynie i Chile nie sposób jest zobaczyć 

wszystkiego. Z drugiej strony będąc w tych dwóch metropoliach Ameryki Południowej, szkoda jest 

nie zobaczyć choć części tych miast. Zarówno Buenos Aires, jak i Santiago de Chile mają do 

zaoferowania wiele turystycznych atrakcji. Poniżej przedstawiam kilka z nich. 

Buenos Aires - Argentyna 

W stolicy Argentyny warto odwiedzić Microcentro, biznesowe centrum miasta, gdzie  

w dziewiętnastowiecznych kolonialnych budynkach mieszczą się banki i biurowce. W centralnym 

punkcie placu Plaza de Mayo położony jest obelisk, Piramide de Mayo, upamiętniający pierwszą 

rocznicę niepodległości miasta. Przy placu znajduje się także pałac prezydenta, Casa Rosada,  

o charakterystycznej różowej fasadzie oraz neoklasycystyczna katedra, kryjąca wewnątrz 

neorenesansowe i neobarokowe wnętrza. Poza tym w Buenos Aires warto zobaczyć: Puerto Madero 

najmłodsza dzielnicą miasta z nowoczesnym portem z dokami, ruchomymi mostami i profesjonalną 

przystanią. To świetne miejsce na przyjemne spacery nad wodą pod malowniczymi, kwitnącymi na 

niebiesko drzewami. San Telmo to najstarsza dzielnica miasta, gdzie w niedziele odbywa się wielki 

targ staroci. Natomiast w dni powszednie miejsce to tętni życiem od rana do nocy. Można tutaj napić 

się chłodnego piwa, zakupić rękodzieło od lokalnych artystów lub obejrzeć pokaz tanga. Warto 

zobaczyć kolorową dzielnicę La Boca, gdzie urodził się Diego Maradona. Niegdyś typowa dzielnica 

robotnicza, dzisiaj stolica piłki nożnej. To właśnie tutaj znajduje się słynna Bombonera, żółto-

niebieski stadion Boca Juniors. Dzielnica ta usiana jest kolorowymi niskimi domkami z blachy  

z licznymi ozdobami w postaci zabawnych rzeźb na balkonach i dachach, odwzorowujących 

dawnych mieszkańców dzielnicy. Palermo spokojną dzielnicę z zielonymi parkami, ogrodem 

botanicznym i miejskim zoo. Cmentarz Recoleta zabytkowy cmentarz z licznymi ogromnymi 

grobowcami, miejsce spoczynku elity argentyńskiej, w tym także Evity Peron.   

Santiago de Chile - Chile 

W Santiago de Chile warto odwiedzić: Wzgórze Santa Lucia o wysokości 629 m n.p.m. z piękną 

panoramą na całe miasto. Ponoć to właśnie na tym wzgórzu zostało założone i nazwane miasto 

Santiago. Dzisiaj usytuowany jest tutaj park miejski z licznymi wąskimi chodnikami oraz zamek 

Castillo Hidalgo. Plaza de Armas, historyczne centrum miasta. Znajduje się tutaj najważniejsza  

w kraju katedra Catedral de Santiago oraz Muzeum Historyczne, Museo Histórico Nacional. Zaułek 

dwóch ulic Paris-Londres, skrywający piękne kamienice z lat dwudziestych. Dzisiaj znajdują się  

w nich liczne hotele i restauracje. Dzielnicę Lastaria, kolejne miejsce w Santiago o artystycznym 

klimacie z licznymi kamienicami, kawiarniami i restauracjami, gdzie znajduje się także centrum 

kultury GAM (Centro Cultural de Gabriela Mistral). Dzielnica Bella Vista, w dzień miejsce pełne 

restauracji i sklepów z produktami na każdą kieszeń, w nocy zamienia się rozrywkowe miejsce pełne 

barów i dyskotek. Parque Forestal długi park w samym centrum Santiago de Chile z licznymi 

fontannami i ławkami, doskonałe miejsce do odpoczynku podczas zwiedzania. 
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Mendoza - Argentyna 

W samej Mendozie niewiele jest turystycznych atrakcji. Jedynym ciekawym miejscem jest park 

miejski San Martin z pomnikiem Armii Andów, położonym na szczycie Cerro de La Gloria. Warto 

też wybrać się do pobliskich winnic, aby skosztować argentyńskiego wina. 

Andy – pozostałe atrakcje w górach 

Plaza Francia – Na szczycie Aconcagua zostało wytyczonych 33 dróg wejścia. Jedną z nich jest 

droga na południowej ścianie, na której wspinała się m.in. Wanda Rutkiewicz. Obecnie droga jest 

mało uczęszczana, a większość osób wybiera podejście do obozowiska Plaza Francia, jako podejście 

aklimatyzacyjne. Droga pod ścianę południową prowadzi oznakowana ścieżką zaraz po opuszczeniu 

obozowiska Confluencia na drodze normalnej (Plaza de Mulas). 

Punta de Inca – „Most Inków”. Naturalna forma skalna na rzece Vacas, w dopływie rzeki Mendoza. 

Znajdują się tutaj ciepłe źródła termalne zwane także Punta de Inka oraz liczne stragany  

z suwenirami.  

Cerro Bonete – Szczyt pokryty piargami, położony w niedalekiej odległości od bazy Plaza de Mulas 

o wysokości powyżej 5000 m n.p.m. Szczyt stanowi popularny punkt aklimatyzacyjny przed 

rozpoczęciem akcji górskiej na szczycie Aconcagua.  

Aconcagua – wejście na szczyt 

Najpopularniejsza droga wejścia na szczyt Aconcagua prowadzi przez dolinę Horcones do obozu 

Plaza de Mulas. Mniej popularna, prowadzi przez Dolinę Vacas do obozu Plaza de Argentina. 

Poniżej przedstawię krótki opis obydwu dróg. 

DROGA NORMALNA 

Droga normalna to najczęściej wybierana trasa wejścia na szczyt Aconcagua. Sama droga 

poprowadzona jest wzdłuż doliny rzeki Horcones (2950 m n.p.m.), aż do głównego obozowiska pod 

szczytem, zwanego potocznie Plaza de Mulas (4300 m n.p.m.). Droga podejścia do obozu trwa ok. 

dwóch dni, po drodze z noclegiem w obozowisku Confluencia na wysokości 3390 m. n. p. m. Szlak 

do obozu Plaza de Mulas nie należy do najciekawszych. Brak zieleni i rozległe tereny pokryte 

kamieniami i piaskiem powodują, iż droga strasznie się dłuży. Dopiero ostatni odcinek stanowi 

urozmaicenie terenu w postaci moreny czołowej lodowca, z licznymi formami skalnymi. 

Trasa podejścia na drodze normalnej rozpoczyna się u wylotu wąwozu Quebrada de Horcones, gdzie 

odmeldowujemy się w budynku siedziby strażników parku, a następnie podążamy, przygotowanymi 

turystycznymi ścieżkami, mijając jeziorko Laguna de Horcones, do metalowego mostu 

przecinającego rzekę Horcones, zbudowanego na potrzeby filmu “Siedem lat w Tybecie”.  

Od obozu Confluencia droga do obozu Plaza de Mulas wiedzie wyraźną ścieżką, z początku 

przekraczamy mostk i rwącą rzekę Horcones, przechodząc w szerokie, piaszczysto-kamieniste koryto 

rzeczne, aż po liczne utwory polodowcowe.  

Plaza de Mulas – 4300 m n.p.m. 

W obozie Plaza de Mulas, oprócz wielu namiotów agencyjnych, znajdują się restauracje, prysznice, 

punkt medyczny i punkt strażników parku, z obsługą akcji ratunkowych z włączeniem helikoptera. 
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W niedalekiej odległości od obozu Plaza de Mulas położony jest hotel (http://aconcaguahut.com/), 

niegdyś jedyne miejsce przypominające o luksusach cywilizacyjnych z ciepłym prysznicem i łączem 

telefonicznym. 

Plaza Canada -  5050 m n.p.m. 

Podejście do obozu Canada poprowadzone jest wyraźną ścieżką wijącą się stromymi piargami.  

Po drodze mijamy dwie bryły skalne, zwane potocznie kamieniami Conwaya - “Las piedras 

Conway”. Obóz Plaza Canada położony jest na dość odsłoniętym terenie z widokiem na pobliskie 

szczyty, bez dostępu do wody. 

Nido de Condores -  5550 m n.p.m. 

Droga do obozu Nido te Condores (Gniazdo Kondorów) rozpoczyna się ostrym trawersem po 

piarżystym podłożu, po drodze mijając, charakterystyczne formy lodowe, penitenty. Dalej szlak 

poprowadzony jest wyraźnym wypłaszczeniem, pokrytym śniegiem. W obozie znajduje się dużo 

gotowych platform pod namioty, natomiast brak jest dostępu do bieżącej wody. 

Plaza Colera -  6100 m n.p.m. 

Podejście do Palza Colera także poprowadzone jest po dość stromym piarżystym terenie, z którego 

prowadzi niewielkie odgałęzienie do obozu zwanego potocznie Plaza de Berlin. W końcowym 

odcinku szlaku podchodzi się stromymi skałami, gdzie  rozłożona jest metalowa via ferrata, która 

pomaga w trakcie zejścia, w szczególności podczas nagłego załamania pogody.  

Plaza Colera położona jest na dość sporym, całkowicie odsłoniętym terenie, gdzie mocno wieje. 

Najczęściej najlepsze miejsca pod namiot, przy pobliskich skałach, są już pozajmowane przez 

namioty agencji wyprawowych. W samym centrum obozu, miedzy skałami, położona jest biała 

konstrukcja niewielkiej wielkości. Jest to schron Elena, który został wybudowany w celach 

ratunkowych w momencie załamania warunków pogodowych. W schronie na zmianę dyżurują 

strażnicy parku i nie można w nim nocować. 

W obozie Plaza Colera brak jest dostępu do wody pitnej. 

Plaza de Berlin -  5930 m n.p.m. 

Plaza de Berlin to obóz położony pomiędzy obozem Nido de Condores, a obozem Plaza Colera,  

z charakterystycznymi drewnianymi konstrukcjami. Obecnie znajduje się tam kilka platform pod 

namioty. Grupy rzadko decydują się na atak szczytowy z tego obozu i większość kieruje się w stronę 

obozu Colera. W Plaza de Berlin brak jest dostępu do wody pitnej. 

Szczyt -  6962 m n.p.m. 

Droga na szczyt jest dość wyraźna i wznosi się miedzy skałami. Po drodze mijamy takie punkty 

charakterystyczne jak „ pozostałości schronu Independencia, położone na wysokości 6380 m n.p.m. 

oraz słynna La Canaleta, ze skalnym murem “La Cueva” (6650m). Cała droga na szczyt zajmuje od 7 

do 10 godzin. Na szczycie znajduje się niewielkich rozmiarów, charakterystyczny krzyż. Przy dobrej 

pogodzie, możemy podziwiać przepiękne widoki rozpościerające się na całe Andy. 

DROGA LODOWCEM POLAKÓW 

Droga Lodowcem Polaków zwana potocznie drogą Doliną Vacas, prowadzi do obozu głównego  

w Plaza de Argentina. Droga startuje z Punta de Vacas na wysokości 2350 m n.p.m. W czasie 

trekkingu nocujemy w dwóch obozowiskach w Pampa de Lenias – 2950 m n.p.m. oraz Casa de 

Piedra – 3250 m n.p.m. Droga, ze względu na urozmaicenie terenu i występującą roślinność, 

uważana jest za ciekawszą od drogi normalnej, ale za to jest dłuższa. Cały trekking do obozu 

http://aconcaguahut.com/
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głównego Plaza de Argentina trwa trzy dni. W każdym z obozów pośrednich należy odmeldowywać 

się u strażników parku, przedstawiając swój permit.  

Z ostatniego obozu Casa de Piedra, można zobaczyć pierwszy raz szczyt Aconcagua. Obóz położony 

jest w kamienistym korycie rzeki Vacas. Ze względu na małą popularność tej części szlaku można w 

trakcie trekkingu spotkać guanaco. Z ostatniego obozu droga do Plaza de Argentina przecina rwąca 

rzekę Vacas i zaczyna się stromym wąwozem Los Relinchos. W końcowej części trekkingu mijamy 

liczne formy morenowe i w końcu wchodzimy na znaczne wypłaszczenie, na którym położony jest 

obóz bazowy Plaza de Agentina. 

Plaza de Argentina – 4200 m n.p.m. 

W porównaniu z obozem Plaza de Mulas, Plaza de Argentita to niewielki obóz, o mało rozwiniętej 

logistyce. Znajduje się tutaj punkt medyczny i stacja strażników parku. Punktem obowiązkowym jest 

zameldowanie swojego przybycia do obozu u strażników, co zostaje dość dokładnie odnotowane na 

permicie. Obowiązkowa jest też wizyta w punkcie medycznym. 

Campo 1 – 4900 m n.p.m. 

Droga do Campo 1 prowadzi z początku przez różne formy morenowe, sypkie kamienie i jeziorka 

polodowcowe. Droga podejścia na szczyt Aconcagua od strony lodowca Polaków nie jest tak 

wyraźna jak w przypadku szlaku na drodze normalnej, ale za to w każdym z obozów jest dostęp do 

wody pitnej, w postaci strumyczków wydobywających się spod lodowca. 

Campo 2 – 5850 m n.p.m. 

Droga do Campo 2 to przede wszystkim mozolne podejście po luźnych i stromych piargach. Jedynie 

piękne widoki rozpościerające się na całe Andy rekompensują trudy wspinaczki. Obóz – Campo 2 

położony jest blisko lodowca z dostępem do wody pitnej.  

Plaza Colera -  6000 m n.p.m. 

Podejście do Plaza Colera to kolejny dzień zapadania się w ruchomych piargach. Strome zbocza  

i rozrzedzone powietrze dają nieźle w kość. W tym miejscu droga poprowadzona lodowcem Polaków 

łączy się z droga normalną. 

Szczyt -  6962 m n.p.m. 

Droga podejścia na szczyt od strony Doliny Vacas łączy się z drogą normalną z Plaza de Mulas  

w obozie Plaza Colera, a zatem podejście na szczyt jest takie same i zostało opisane w części 

informatora dotyczące drogi normalnej. 

Informacje dodatkowe 

Zakup gazu 

Niezbędne arkusze z gazem można bez problemu nabyć w sklepach turystycznych w Mendozie. 

Ceny są zbliżone do cen polskich. Dostępne kartusze mają gwinty zakręcane. Jeden z takich sklepów 

znajduje się przy głównej ulicy, na placu Plaza Independencia. 
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Sklepy - Mendoza 

W Mendozie uzupełnimy nie tylko braki sprzętowe, ale także dokupimy niezbędną żywność. 

Asortyment na sklepowych półkach (sklep Carrefour) nie różni się niczym od produktów 

spotykanych w Polsce.  

Wymiana walut 

Przy wymianie większej ilości gotówki warto negocjować kurs dolara w tak zwanych „kantorach”.  

Najwięcej cinkciarzy można spotkać przy ulicy San Martin, niedaleko Urzędu Turystyki, gdzie 

wyrabiamy permit. Nie polecam wymiany całej posiadanej gotówki na lotnisku, oferowany kurs 

może być niekorzystny. 

Przydatne adresy i strony internetowe 

Agencje wyprawowe 

Lanco 

http://www.lanko.com.ar/#/ 

Hostele - Mendoza 

Independencia Square Hostel 

Av. Bartolomé Mitre 1237, Mendoza 

http://hostel-square-independencia.negocio.site/ 

Hostel Suites Mendoza 

Patricias Mendocinas Nro.1532, Mendoza 

http://www.hostelsuites.com/ 

Permit 

Department of Renewable Resources 

1143 of San Martin Avenue, 1st Floor  

Mendoza City, Argentina 

Restauracje 

Estancia La Florencia 

Domingo F Sarmiento 698, Mendoza 

Polecane strony internetowe 

http://aconcaguaexpeditions.com/ - szczegółowe informacje dotyczące dróg podejścia, a także 

aktualne informacje dotyczące bieżących kosztów zezwoleń wejścia 

 

 

 

 

http://www.lanko.com.ar/%23/
http://hostel-square-independencia.negocio.site/
https://www.polish.hostelworld.com/hosteldetails.php/Hostel-Suites-Mendoza/Mendoza/40800
http://www.hostelsuites.com/
http://aconcaguaexpeditions.com/
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Spotkajmy się online 

 

 

 

 

 

 www.magdalenaboczek.com 

 

 

 

 

Facebook - Magdalena Boczek 

 

 

 

 

Twitter - @geotramper 

 

 

 

 

Instagram - @geotramper 

 

 

 

 

Google + Magdalena Boczek 

 

 

 

 

You Tube - Magdalena Boczek 

 

 

 

 

Flickr- Magdalena Boczek 

 

 

 

http://www.magdalenaboczek.com/
https://pl-pl.facebook.com/pages/Geo-tramper/200214490022943
https://twitter.com/GEOTRAMPER
https://www.instagram.com/geotramper/
https://plus.google.com/+MagdalenaBoczek
https://www.youtube.com/channel/UCRolEHc8TrbzxTWYgmqFjcQ
https://www.flickr.com/photos/magdalenaboczek/albums

