KOLUMBIA W KOLONIALNYM STYLU
7370 PLN + 2730 USD★

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

1035 USD

Ceny zawierają:
Przeloty Warszawa – Bogota- Warszawa w klasie ekonomicznejPrzeloty
wewnętrzne: Bogota – Pereira; Pereira - Kartagena; Santa Marta BogotaZakwaterowanie w hotelach – 12 noclegów - zgodnie z podaną rozpiską w
standardowych pokojach 2-osobowychWyżywienie zgodnie z programem –12
śniadań, 12 kolacji (Ś - śniadanie, K - kolacja)Przejazdy i transfery zgodnie z
programemRealizację programuBilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg
programuLokalnych przewodników w języku angielskimOpiekę polskiego pilota
podczas całego wyjazduUbezpieczenie KL, NNW, CP i bagaż
★

Ceny nie zawierają:
ewentualnych dopłat paliwowychnapiwkównapojów
do posiłkówwydatków własnych i innych,
niewymienionych świadczeń

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

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU
Dzień 1
Warszawa - Bogota
Prosimy przybyć na lotnisko na dwie godziny przed planowanym przelotem. Powitanie z pilotem i przelot do Bogoty via miasto
europejskie. Lądowanie w Bogocie, spotkanie z lokalnym przewodnikiem, transfer do hotelu, zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
Dzień 2
Bogota
Po śniadaniu rozpoczniemy zwiedzanie stolicy Kolumbii. Zaczniemy od spaceru i wizyty na słynnym Placu Bolivara, który otacza wiele
historycznych budynków – m.in. klasycystyczny Capitolio Nacional będący siedzibą Kongresu, Palacio de Justicia (Pałac Sprawiedliwości)
oraz katolicka katedra Prymasa Kolumbii - La Catedral Primada de Colombia. Zwiedzanie najstarszego kościoła w Bogocie - Iglesia de San
Francisco z 1567 roku oraz Museo del Oro (Muzeum Złota) posiadającego największą na świecie kolekcję wyrobów złotniczych (ponad 36
tysięcy eksponatów), często inkrustowanych szmaragdem, który jest głównym kamieniem eksportowym Kolumbii. Wjazd kolejką na
Wzgórze Monserrate na wysokość ponad 3100 m. n.p.m. Podziwianie widoku miasta oraz pobliskich Andów. Popołudniu czas wolny.
Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg.
Dzień 3
Bogota - Zapaquira - Villa De Leiva
Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie. Wcześnie rano wyjazd na północ od Bogoty. Zwiedzanie Solnej Katedry w Zapaquira, urządzonej w
dawnej kopalni soli 120 metrów pod powierzchnią ziemi. Kontynuując zobaczymy jeden z najważniejszych zabytków narodowych Most
Boyacá, na którym Simon Bolivar ogłosił niepodległość Kolumbii po bitwie z hiszpańskimi konkwistadorami w 1819 roku. Następnie
udamy się do jednego z najpiękniejszych kolonialnych miasteczek Kolumbii. Popularnie określana jest miastem Zorro, bowiem to właśnie
tu kręcono sceny do filmu pt. Legenda Zorro. Spacer po starym mieście skupionym wokół Plaza Mayor, zabudowanego niskimi domami o
charakterystycznych białych fasadach ozdobionych pięknie rzeźbionymi balkonami. W tutejszych sklepikach można kupić regionalne
wyroby. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Kolacja i nocleg.
Dzień 4
Villa De Leiva - Pereira
Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd z Villa de Leyva do Bogoty. Popołudniu transfer na lotnisko i wylot samolotem do Pereiry.
Lądowanie, powitanie z przewodnikiem i transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Kolacja i nocleg.
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Dzień 5
Pereira
Po śniadaniu przejazd do Terraza San Alberto, wyłącznego producenta kawy San Alberto. Wyjątkowa wizyta na plantacji kawy, która
pozwoli nam zapoznać się z procesem jej przygotowywania od momentu zasadzenia ziaren po proces wypalania. Następnie odwiedzimy
ogród botaniczny - raj dla miłośników motyli. Szklany budynek w kształcie tego owada gromadzi 1500 gatunków imponujących motyli.
Kolacja. Nocleg w hotelu.
Dzień 6
Pereira
Po śniadaniu wycieczka do doliny Cocora pokrytej zielonym dywanem trawy i porośniętej najwyższymi na świecie palmami. Spacer po
jednym z najpiękniejszych miejsc w Kolumbii. Możliwość jazdy konnej (za dodatkową dopłatą). Spacerując będziemy podziwiać
niesamowity krajobraz i potęgę natury, zobaczymy „Palma de Cera” – narodowe drzewo Kolumbii. W&nbsp; drodze powrotnej do Pereira
odwiedzimy Salento- malowniczą miejscowość otoczoną krajobrazem pól uprawnych kawy. Kolacja. Nocleg w hotelu.
Dzień 7
Bogota - Kartagena
Śniadanie i wykwaterowanie. Transfer na lotnisko i przelot do Kartageny przez Bogotę. Po wylądowaniu transfer do hotelu,
zakwaterowanie. Kolacja i nocleg.
Dzień 8
Kartagena
Po śniadaniu zwiedzanie miasta nazywanego Skarbem Karaibów, które urzeka romantyczną, kolonialną architekturą. Rozpoczniemy od
wzgórza La Popa, gdzie znajduje się klasztor Convento de la Candelaria. Podziwianie wspaniałego widoku na Stare Miasto i port
Kartageny. Następnie zwiedzanie zamku San Felipe de Barajas oraz przylegających murów obronnych, stanowiących fortyfikacje miejskie,
opuszczając zamek zobaczymy pomnik starego buta „Zapatos Viejos”. W kolejnej części zwiedzania zobaczymy Stare Miasto i udamy się
na spacer, podczas którego zobaczymy kościoły, muzea, dawną kwaterę główną i więzienie, gdzie dzisiaj znajdują się urokliwe sklepiki z
lokalnym rękodziełem. Kolacja i nocleg w hotelu.
Dzień 9
Kartagena
Śniadanie w hotelu. Dzień do własnej dyspozycji. Czas wolny na indywidualne zwiedzanie miasta lub zakupy. Możliwość uczestnictwa w
wycieczce fakultatywnej – wyjazdu na Wyspę Rosario. Kolacja i nocleg.
Dzień 10
Park Narodowy Tayrona
Po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu, przejazd do Parku Narodowego Tayrona, gdzie można podziwiać malownicze zatoki, egzotyczną
roślinność, plaże z palmami oraz ponad 100 gatunków ssaków. Ten naturalny park pokazuje różnorodność życia zwierząt. Jest to również
doskonałe miejsce do wypoczynku: opalania i pływania, jednak należy zachować szczególną ostrożność na pewne niebezpieczne obszary,
w których powstają silne prądy. Park posiada wiele tras na spacery i wędrówki piesze. Po powrocie czas wolny. Zakwaterowanie i kolacja.
Nocleg.
Dzień 11-12
Park Narodowy Tayrona - Santa Marta
Śniadanie w hotelu. Wypoczynek na rajskiej plaży Canaveral. Kąpiele morskie i słoneczne. Czas poświęcony na relaks we wspaniałym
otoczeniu przyrody. Kolacje i noclegi w hotelu.
Dzień 13
Park Narodowy Tayrona - Polska
Śniadanie i wykwaterowanie. Ostatnie chwile na rajskim wybrzeżu. Przejazd do Santa Marta, transfer na lotnisko. Przelot do Bogoty i dalej
przelot powrotny do Polski.
Dzień 14
Warszawa
Lądowanie na lotnisku w Polsce. Zakończenie wyjazdu.
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