CHILE
Pomysł podróży do Ameryki Południowej chodził nam po głowie już od dawna. Co prawda myśleliśmy o Ekwadorze i Wenezueli, ale niestabilna sytuacja polityczna oraz zagrożenie chorobami tropikalnymi spowodowały, żę wybór padł na kraj nie mniej egzotyczny, a zdecydowanie bezpieczniejszy - Chile. Jako że na wakacje jechaliśmy z naszą trzyletnią Alicją, wybierając miejsce, musieliśmy uwzględnić specyfikę podróżowania z przedszkolakiem. Sam początek zapowiadał się nieźle - jeszcze nigdy w trakcie naszych wojaży nie spędziliśmy z .Alicją tyle czasu w samolocie/autobusie/pociągu, żeby dotrzeć do punktu startowego. Najpierw 4 godziny do Warszawy, później 2 godziny do Frankfurtu, 17 godzin do Santiago de Chile (z międzylądowaniem w Buenos Aires), 3 godziny w samolocie do Antofogasty i wreszcie 5 godzin w autobusiec do San Pedro de Atacama (szczęście, że było co oglądać za oknem). W sumie, jak by nie liczyć, 31 godzin podróży (pomijając oczywiście czas oczekiwania). Alicja trzymała się bardzo dzielnie i nawet 17-godzinny lot do Santiago zniosła bez większych problemów.
Pierwszym punktem wycieczki było Altiplano czyli płaskowyż na granicy z Boliwią. Jako bazę wypadową wybraliśmy San Pedro. Samo miasto nie należy do szczególnych atrakcji regionu, tak więc zaraz po przybyciu zorganizowaliśmy wycieczkę nad pobliski salar (słone jezioro). Po godzinnym tłuczeniu się po lokalnych wertepach dotarliśmy na miejsce. Widok niecodzienny - przejrzyste jeziorko tak słone, że sól krystalizowała się na brzegach, a na dodatek nieopodal stało stado flamingów, które na nasz widok wzbiły się. w powietrze. Oczywiście nie odmówiliśmy sobie z Alicją kąpieli. Woda umiarkowsanie ciepła, ale tak słona, że bez problemów pływając można czytać książkę - tak duża była siła wyporu.
Następnego ranka wybraliśmy się na parogodzinny trekking w okolice naturalnych źródeł termalnych. Niezbyt długi, żeby córka się nie zanudziła, ale wystarczający, bym poczuł, że dźwigam ją na własnych plecach. W ciągu całej wycieczki wędrowaliśmy wzdłuż kanionu, na brzegach którego rosły fantastycznych rozmiarów kaktusy. Po paru godzinach marszu dotarliśmy do źródeł. Coś niesamowitego: naokoło góry, wysokość 3000 m n.p.m., temperatura powietrza 15°C, a my pływamy w wodzie, która ma 30. Czy można sobie wyobrazić coś fajniejszego, zwłaszcza po paru godzinach marszu? Niewątpliwie była to też duża atrakcja dla Alicji.
Na kolejny dzień zaplanowaliśmy całodzienną wycieczkę do gejzerów EI Titio. Obawialiśmy się trochę o dziecko, ponieważ, po pierwsze, wjeżdżaliśmy samochodem na wysokość 4300 m n.p.m., co może spowodować chorobę wysokogórską, a po drugie, należało wyruszyć o 4 rano. Aby zaoszczędzić sobie i córce stresów i przygotować organizm, wcześniej wybraliśmy się na wycieczkę na 3000 m n.p.m., a dodatkowo spędziliśmy 3 dni na 2500 m n.p.m. (na takiej wysokości leży San Pedro). Tuż po 7.00 dojechaliśmy na miejsce. Słońca co prawda nie było, tak więc widoki na okoliczne góry troszkę nas rozczarowały (właściwie na początku mało co byto widać), ale same gejzery zobaczyliśmy. Zimno powodowało, że ciepła woda i pary tworzyły ładne pióropusze. Gdy wszyscy podziwiali kolejne gejzery, pan kierowca przygotowywał śniadanie: jajka na twardo a la gejzer (czyli gotowane w gorącym żródle). Po śniadanku jazda do kolejnej atrakcji, oczywiście z przerwami na zdjęcia. Znaleźliśmy się w indiańskiej wiosce... 0j, szkoda, że nie miałem teleobiekty, bo wśród chat zbudowanych z kamieni przemykały panie w strojach rodem z Cepelii (chilijskiej oczywiście). Alicja również była zadowolona - co prawda nie zachwyciły ją okoliczne krajobrazy, ale za to pasące się lamy i osiołek spodobały się. bardzo. Następne kilkadziesiąt kilometrów jazdy i zwiedzamy pozostałości inkaskich fortów oraz oglądamy zagadkowe, otoczone pustynią jezioro Laguna Inca Coya...
Pokonujemy kolejne 400 km autobusem, przejeżdżając przez pustynie Atacame. Naszym celem jest Park Narodowy Pan de Azucar, słynący z lasów kaktusów porastających opadające do morza zbocza gór, jak również stad lwów  morskich i pingwinów zamieszkujących wyspę. Dojechaliśmy wieczorem w kompletnych ciemnościach - jako rasowy mieszczuch nie zdawałem sobie sprawy, jak ciemna może być noc. Ranek wstał mglisty, czego zresztą się spodziewaliśmy. Jako że wybrzeże opływa zimny prąd Humbolta, rano występuje tu mgła niosąca sporą dawkę wilgoci (zwana przez tubylców cornanchaca), którą wykorzystują rosnące w okolicy kaktusy. Ten sam prąd niesie także obfitość morskich stworzeń, dzięki czemu region jest rajem dla pelikanów, pingwinów i lwów morskich. Aby je zobaczyć, wybraliśmy się na wysepkę małą łodzią.I to  co ujrzeliśmy, bardzo mnie zaskoczyło-wprawdzie spodziewałem się, że coś zobaczymy, ale tylu zwierząt na wolności w jednym miejscu nigdy nie widziałem. Szkoda tylko, że pingwiny nie miały ochoty podpłynąć do łodzi. Ale za to w czasie powrotu przewodnik zaczął wskazywać na coś w wodzie tuż przy brzegu. Był to parometrowy delfin, który nic sobie nie robił z obecności łodzi. Bez dłuższego namysłu rozebrałem się do kąpielówek i wskoczyłem do wody. Po powrocie  zgodnie orzekliśmy (nawet mata Alicja), że plywanie z delfinem to naprawdę świetny pomysł.

MAROKO 
Od zawsze lubiliśmy podrózować. Gdy urodziła się Alicja, zastanawialiśmy się, czy będziemy mogli kontynuować naszą pasję. A że łatwo nie dajemy za wygraną, postanowiliśmy spróbować. Gdy Alicja miała 10 miesięcy, podjęliśmy decyzję -jedziemy.
Długo zastanawialiśmy się, gdzie pojechać, by było bezpiecznie, interesująco, tanio i żeby mieć gwarancję dobrej pogody. Po raz pierwszy wyjazd mial być -zaplanowany, wcześniej poprzestawaliśmy na improwizacji. Przejrzeliśmy wiele przewodników, odwiedziliśmy masę stron internetowych - i w końcu postanowiliśmy: ruszamy do Maroka. Oczywiście, gdy oświadczyliśmy rodzinie, że zabieramy dziecko ze sobą, wywołało to istną burzę. Usłyszeliśmy, że jesteśmy nieodpowiedzialni, chcąc jechać z dzieckiem do tak „dzikiego" kraju i najlepiej żebyśmy pojechali w polskie góry, a jeśli już koniecznie chcemy jechać do Maroka, to powinniśmy zostawić Alicję u babci. Naciski były na tyle silne, że w końcu sami zaczęliśmy wątpić w słuszność naszej decyzji, ale nie poddaliśmy się.
Po krótkim locie dotarliśmy do Casablanki, później odwiedziliśmy bardziej egzotyczny Marakesz, a następnie czekała nas podróż przez Atlas Wysoki do Doliny Draa. Na fatalnej górskiej drodze Alicja zwróciła cały obiad (śniadanie pewnie też - szczegóły pominę), mimo to nie upadaliśmy na duchu i na stępny dzień spędziliśmy w wypożyczonym samochodzie, mknąć w kierunku granicyz Algierią.
Naszym celem była malutka wioska el-Hammid, na pograniczu piaszczystej pustyni. Główną atrakcją miała być jazda na wielbłądach. Zatrzymaliśmy się w niewielkim hoteliku prowadzonym przez bardzo uprzejmego beduina. Nasza córka budziła ogromne zainteresowanie. Miejscowi chyba po raz pienuszy widzieli tak małe białe dziecko, w dodatku blond włosami -jedna z mijających nas kobiet nie wytrzymała i wzięła na ręce Alicję, pokrzykując coś po arabsku, przy okazji odsłaniając dokładnie zakrytą twarz. Następnego dnia byłem zmuszony do fotografowania właściciela hotelu - oczywiście razem z Alicją (okazało się to jednak niczym wobec sesji zdjęciowych, jakie robili sobie mieszkańcy Azji, gdy zawitaliśmy później w tamte rejony...).
Lcznie byliśmy w Maroku 2 tygodnie i chyba troszeczkę przesadziłiśmy  z  liczbą odwiedzonych miejsc. Dużo czasu spędzaliśmy w autobusach, co nasza córka nie zawsze przyjmowała ze zrozumieniem. I tak na przykład na trasie do Fezu, gdzie jechaliśmy 10 godzin, Alicja całkowicie odmówiła współpracy i niemal bez przerwy przez 5 godzin płakała. Planując kolejne wyjazdy, nie powtarzamy tego błędu i skupiamy się na 2-3 miejscach.

