GWATEMALA HONDURAS BELIZE
6565 PLN + 3495 USD★

Do uzgodnienia
Minimalna liczba osób: 10
Dopłata do pokoju 1-osobowego:

825 USD
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Ceny zawierają:
przeloty Warszawa – Gwatemala – Warszawa via miasto europejskie i
amerykańskie
przeloty wewnętrzne wg programu
transfery klimatyzowanym autokarem
zakwaterowanie w hotelach 3 i 4* w pokojach dwuosobowych
wyżywienie: śniadania i obiadokolacje zgodnie z programem
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i realizację programu
opłaty graniczne i lotniskowe
przewodników lokalnych (jęz. angielski)
opiekę polskiego pilota podczas całego wyjazdu
ubezpieczenie NW, KL i bagaż, choroby przewlekłe
★

Ceny nie zawierają:
zwyczajowych napiwków
napoi do posiłków
wydatków własnych
wycieczek fakultatywnych
ewentualnych dopłat paliwowych,

płatne w PLN wg kursu pieniądz-sprzedaż banku Raiffeisen z dnia ostatniej wpłaty

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU
Dzień 1
Warszawa - Guatemala - La Antigua
Prosimy przybyć na lotnisko na dwie godziny przed wylotem. Powitanie, odprawa i przelot do Ameryki Południowej via miasto
europejskie i/lub północnoamerykańskie. Lądowanie w Gwatemali, około godzinny przejazd do dawnej stolicy – La Antigua. Malowniczo
położone, o wspaniałej atmosferze, jest uznawane za najpiękniejsze miasto Gwatemali. Kolonialne budynki z XVII i XVIII wieku objęte są
ochroną UNESCO, a otaczające miasto wulkany i wzgórza potęgują jeszcze wrażenie piękna. Kolacja powitalna, podczas której będziemy
oglądać przedstawienie muzyczno - taneczne. Nocleg w hotelu.
Dzień 2
La Antigua
Po śniadaniu udamy się na spacer po historycznym centrum miasta: na początek główny plac Parque Central, z którego rozchodzą się ulice
ułożone w układ szachownicowy, charakterystyczny dla dawnych kolonialnych miast hiszpańskich. Zatrzymamy się przy stojących przy
placu ratuszu i Pałacu Gubernatora z XVI w., skąd sprawowano rządy nad całą Ameryką Środkową. Dzięki wycieczce poznamy bogatą i
tragiczną historię miasta, w którym ruiny kościołów przypominają o tragicznych w skutkach trzęsieniach ziemi. Zobaczymy ciekawe
wnętrza Kościoła Św. Franciszka, Katedry i Kościoła La Merced. Popołudniu będziemy podążać szlakiem kawowym. Podczas ekscytującej
wycieczki poznamy tajniki hodowli, palenia i parzenia znanego i lubianego na całym świecie trunku. Po własnej plantacji oprowadzać nas
będzie jej właściciel, który o kawie wie wszystko. Wieczorem powrót do Antigua, kolacja i nocleg.
Dzień 3
La Antigua - Comalapa - Atitlán
<p>Śniadanie, po którym wybierzemy się do wioski Comalapa, na odbywający się tu targ. Dzieci i kobiety w strojach narodowych
sprzedają warzywa i owoce, rękodzieło. Tutejsze domy zdobią kolorowe murale, popularne w całym kraju. Kontynuacja drogi nad jezioro
Atitlan, gdzie zjemy kolację w lokalnej restauracji i spędzimy noc w hotelu. </p>
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Dzień 4
Atitlán
Śniadanie, po którym wybierzemy się na całodniową wycieczkę po okolicy, malowniczą drogą wijącą się wśród niewielkich wiosek
rozrzuconych na brzegu jeziora Atitlan. Krótki rejs łodzią do San Juan La Laguna, nazywanej wioską tkaczy, w której materiały wyrabia i
się barwi tradycyjnymi metodami, nie zmienionymi od wielu lat, oraz w wiosce malarzy, gdzie zobaczyć można pełne kolorów, naiwne
obrazy. W miejscowości Santiago odwiedzimy dom boga Majów – Maximona. Co roku inna rodzina bierze posążek bóstwa pod opiekę, a
szaman odprawia modły za mieszkańców. Chętni mogą poprosić szamana by odprawił rytuał dla nich. Transfer do hotelu na kolację i
nocleg.
Dzień 5
Atitlán - Chichicastenango - La Antigua
Śniadanie, przejazd do miasteczka Chichicastenango. Podczas przejazdu będziemy mieli okazję poznać życie lokalnych mieszkańców –
Majów, noszących tradycyjne stroje, utrzymujących się głównie z rolnictwa. W Chichicastenango zobaczymy znany targ, na którym
sprzedaje się niemal wszytko – od owoców i warzyw, przez towary codziennego użytku po pamiątki. Ciekawostką tego miejsca jest
Kościół Świętego Tomasza, w którym Majowie praktykują swoje tradycyjne obrzędy łącząc je w niezwykły sposób z obrzędami
chrześcijańskimi. Wieczorem przejazd do Antigua, kolacja w restauracji i nocleg w hotelu.
Dzień 6
La Antigua - Copan
Po śniadaniu udamy się do Copan, jednego z największych i najważniejszych centrów kultury starożytnego świata, którego rozkwit
przypada na VII w. Liczby mówią same za siebie: 4509 odkrytych budowli na terenie około 30km2. Podczas drogi będziemy mogli
podziwiać zmieniające się wyżynne krajobrazy porośnięte bujną, zieloną roślinnością. Przyjazd do hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień 7
Copan
<p>Po śniadaniu odkrywanie Copan „zaginionego miasta w dżungli”. Miasto, założone w 460r., w swoim szczytowym okresie
przypadającym na VII w, miało 200tyś mieszkańców. Po roku 900 zostało opuszczone, a dżungla, erozja, trzęsienia ziemi i zmiany
pogodowe dokonały wielu zniszczeń. Dziś można podziwiać wspaniałe ruiny i zrekonstruowane w części piramidy, świątynie i terasy,
ołtarz, na którym wykuto imiona 16 wielkich królów Copanu, schody z napisami (2500 glifów pokrywa 63 stopnie), rytualny plac do gry w
pelote i liczne kamienne stele. W tutejszym muzeum zobaczymy odkryte na terenie zespołu rzeźby, posągi i przedmioty codziennego
użytku. Następnie udamy się do Parku Ptaków, położonego nad rzeką ośrodka pełnego pięknych, kolorowych ptaków.&nbsp; Kolacja,
nocleg.</p>
Dzień 8
Copan - Rio Dulce
Śniadanie, po którym przejedziemy do Rio Dulce, miasta i rzeki o tej samej nazwie, uchodzącej do Morza Karaibskiego, zasilającej w
wody największe jezioro Gwatemali – Izabal. Zakwaterowanie w hotelu bezpośrednio przy brzegu Rio Dulce. Czas na kontemplację piękna
przyrody. Wieczorem kolacja w lokalnej restauracji i powrót do hotelu na nocleg.
Dzień 9
Rio Dulce - Tikal
Śniadanie. Dzień rozpoczniemy rejsem po rzece, podczas którego zobaczymy wspaniały kanion oraz wyspę Ptaków. Dotrzemy do
Livingston. Miasto oraz pobliskie wioski zamieszkałe są przez posiadające afrykańskie korzenie plemię Garifuna, posługujących się
własnym językiem. Popołudniu przejazd do miasta Flores, stanowiącego bramę do słynnych ruin Majów – Tikal. Kolacja w lokalnej
restauracji i nocleg w hotelu.
Dzień 10
Tikal
<p>Śniadanie. Dziś czeka nas zwiedzanie najbardziej znanego zabytku Gwatemali – ruin Tikal, ukrytych w sercu Parku Narodowego Tikal.
Wokół ruin i w parku żyje ogromna populacja ssaków i ptaków, których głosy słychać podczas zwiedzania zabytków. Na 16km2
wzniesiono niezliczoną ilość świątyń, pałaców, domów i innych budynków, z których najstarsze pochodzą z IVw.p.n.e. Dla chętnych
wspinaczka na szczyt jednej z piramid - widok na dżunglę, znad której wystają wierzchołki budowli rekompensuje wysiłek wspinaczki. Ze
szczytu piramidy można również podziwiać zachód słońca. Skąpane w słońcu malownicze ruiny i bliźniacze piramidy - ten widok na długo
pozostanie w pamięci. Powrót do Flores, kolacja i nocleg.</p>
Dzień 11
Tikal - Belize
Po śniadaniu transfer na lotnisko i przelot do Belize City i kontynuacja na rajską Wyspę Ambergris Caye na wypoczynek. Po transferze
łodzią zakwaterowanie w hotelu. Najbliższych kilka dni spędzimy w Ambergris Caye, w pobliżu miasteczka San Pedro, dawnej wioski
rybackiej a obecnie kipiącego życiem ośrodka turystycznego. Poza plażami i ciepłym morzem, tutejszą atrakcją jest wspaniała rafa
koralowa i niezliczone możliwości nurkowania. Kolacja, nocleg.
Dzień 12
Ambergris Caye
Po śniadaniu łodzią przepłyniemy na miejsce nurkowania. Pod okiem doświadczonego instruktora będziemy mieli okazję do poznania
morskiego królestwa Belize. Do dyspozycji sprzęt do snorkelingu. Na łodzi dostępne przekąski. Popołudniu powrót do hotelu i czas na
wypoczynek oraz kąpiele morskie i słoneczne. Wieczorem kolacja w hotelu, nocleg.
Dzień 13
Belize
<p>Śniadanie i kolacja w hotelu. Błogi wypoczynek na plaży, korzystanie z udogodnień hotelu lub wycieczki fakultatywne. Nocleg w
hotelu.</p>
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Dzień 14
Belize - Gwatemala
Śniadanie, ostatnie chwile na rajskich plażach, transfer na lotnisko i przelot do stolicy Gwatemali via Flores. Transfer do hotelu, kolacja i
nocleg.
Dzień 15
Gwatemala
<p>Po śniadaniu wykwaterowanie, transfer na lotnisko i przelot do Polski via miasto amerykańskie i/lub europejskie.</p>
Dzień 16
Warszawa
Lądowanie w Polsce, zakończenie imprezy.
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