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KOLUMBIA

D ZIEŃ 1. Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot do Bogo-
ty przez port tranzytowy. Przylot. Aklimatyzacja w stolicy 
Kolumbii leżącej na wysokości 2640 m n.p.m. Nocleg w 
Bogocie.

D ZIEŃ 2. Po śniadaniu spacer po kolonialnym centrum sto-
licy. Spotkanie z Simonem Bolivarem – „wyzwolicielem 
Ameryki”, który z cokołu strzeże Plaza de Armas - placu 
otoczonym budynkami Kapitolu, Katedry i Pałacu Prezy-
denckiego. Spacer wąskimi uliczkami zabytkowej starówki 
i zwiedzanie Muzeum Złota, gdzie została zgromadzona 
największa na świecie kolekcja prekolumbijskich wyro-
bów ze złota, w tym słynna tratwa wydobyta z dna jeziora 
Guatavita, znanego też jako El Dorado. Przerwa na obiad, 
w celu nabrania sił do dalszego zwiedzania. Po południu 
wjazd kolejką na wzgórze Monserrate, z którego rozpoście-
ra się panorama na miasto. Nocleg w Bogocie.

D ZIEŃ 3. Śniadanie. Przejazd do kolonialnej Hondy – urokli-
wego miasteczka malowniczo położonego w dolinie rzeki 
Magdalena. W czasie spaceru po “mieście mostów” okazja 
do zobaczenia Calle de las Trampas, zabytkowego mostu 
Navarro, katedry oraz niespiesznego życia mieszkańców 
kolumbijskiej prowincji. Nocleg.

D ZIEŃ 4. Po śniadaniu przejazd malowniczą drogą przez 
Andy do Salaminy. Po drodze postój w Manizales – gór-
skiej miejscowości, stolicy departamentu Caldas, gdzie 
przy ładnej pogodzie widoczny jest górujący nad miastem 
szczyt aktywnego wulkanu Nevado del Ruiz. Salamina, 
będąca częścią wpisanego na listę UNESCO krajobrazu 
regionu “trójkąta kawowego”, słynie z urokliwych zakąt-

ków, brukowanych uliczek i białych, typowych dla regionu 
domów adobe. Zakwaterowanie w kolonialnym hotelu, do-
skonale oddającym klimat minionej epoki. 

D ZIEŃ 5. Śniadanie. Całodzienna wycieczka do doliny Sama-
ria. Po dotarciu do miasteczka San Felix, zmiana transpor-
tu na lokalne jeepy Willy’s (powszechnie używane w gó-
rzystej okolicy) i przejazd do doliny znanej z najwyższych 
na świecie palm woskowych. Trekkingu malowniczą doliną 
(2-3 godziny). Po obiedzie powrót do Salaminy. Nocleg w 
Salaminie.

D ZIEŃ 6. Po śniadaniu przejazd do hacjendy w okolicach Ar-

menii, wśród zielonych wzgórz i plantacji kawy. Wizyta na 
plantacji kawy. Zapoznanie się z procesem od ziarna do fi-
liżanki. Dla chętnych możliwość degustacji kolumbijskiego 
specjału. Nocleg w hacjendzie. 

D ZIEŃ 7. Śniadanie. Przejazd do tropikalnego San Cipriano. 
Następnie szereg atrakcji: przeprawa wiszącym mostem 
nad rzeką Dagua (zamienioną w kopalnię złota); przejazd 
drezyną po torach przez las deszczowy, dla chętnych moż-
liwość zjedzenia na obiad wyjątkowej zupy rybnej, ponadto 
spacery wśród lasu deszczowego, kąpiele w szmaragdo-
wej rzece. Nocleg w skromnych warunkach, w samym 
centrum lasu deszczowego, wśród koncertu żab i cykad.

D ZIEŃ 8. Po śniadaniu poranne kąpiele w rzece i wędrówka 
korytem kilku strumieni do zagubionego wśród gąszczu, 
malowniczo położonego wodospadu. Po obiedzie powrót 
do Cali. Wieczorna lekcja salsy, następnie kontynuacja 
imprezy i możliwość sprawdzenia swoich nowo nabytych 
umiejętności. 

D ZIEŃ 9. Śniadanie. Przejazd na lotnisko i przelot do Car-
tageny. Założona w 1533 Cartagena de Indias, była przez 
długi czas jednym z najważniejszych portów hiszpańskiej 
Ameryki, przez który w drodze do Hiszpanii przechodziło 
łupione na kontynencie złoto. Będące celem pirackich ata-
ków miasto doczekało się imponujących, do dziś świetnie 
zachowanych fortyfikacji. Zwiedzanie najwspanialszej 
kolonialnej starówki Ameryki. Spacer przez zabytkowe 
dzielnice: San Pedro z katedrą i licznymi pałacami w stylu 
andaluzyjskim, San Diego zamieszkiwane niegdyś przez 
kupców i klasę średnią. Wieczorem – spacer poza mury 
miejskie do dzielnicy Getsemani. Dla chętnych późniejsze 
wyjście do baru i dalsze trenowanie salsy.

D ZIEŃ 10. Wycieczka do rybackiej wioski La Boquilla. Ob-
serwowanie życia mieszkańców karaibskiego wybrzeża 
Kolumbii poza piękną, turystyczną Cartgeną. Spacer ulicz-
kami wioski i zwiedzanie fundacji La Vecina, która pomaga 
dzieciom z okolicy. Obiad przy plaży. Po południu powrót do 
Cartageny. Dla chętnych – wieczorny objazd miasta “chi-
vą”. Chiva to kolorowy autobus powstały z amerykańskiego 
autobusu szkolnego, takie oryginalne pojazdy można nadal 
spotkać na kolumbijskiej prowincji. Nocleg

D ZIEŃ 11. Przejazd wzdłuż wybrzeża karaibskiego do Palo-
mino. Przystanek na kolację w okolicach kolonialnej Santa 
Marta. Zakwaterowanie w hotelu eco, w Palomino. Nocleg.

D ZIEŃ 12. Odpoczynek nad Morzem Karaibskim. Spacery po 
białym piasku i porównywanie charakteru obu poznanych 
wybrzeży. Dla chętnych – fakultatywna wycieczka do Par-
ku Narodowego Tayrona. Nocleg w hotelu eco w Palomino.

D ZIEŃ 13. Ciąg dalszy odpoczynku. Organizowanie wspo-
mnień z podróży po Kolumbii. Utrwalanie opalenizny 

i ładowanie baterii słonecznych przed powrotem do kraju. 
Nocleg w hotelu eco w Palomino.

D ZIEŃ 14. Przejazd do Santa Marta. Przelot do Bogoty i prze-
siadka na samolot do Europy. 

D ZIEŃ 15. Przylot do Warszawy.

TERMINY:
15.01 - 29.01.2017
05.03 - 19.03.2017

04.11 - 18.11.2017
27.12 - 10.01.2018*

* wysoki sezon – dopłata 1450 PLN + 300 EUR

CENA: 
7 680 PLN + 1 350 EUR
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 7 680 PLN na 35 dni przed terminem wyjazdu 
(minus I rata)
III rata: 1 350 EUR uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przeloty na trasie Warszawa – Bogota, Cali – 

Cartagena, Santa Marta - Bogota - Warszawa
- transport: mikrobus, 
- zakwaterowanie: hotele 3* w Bogocie, Salaminie i 

Cartagenie, przytulne hotele turystyczne w Hondzie, 
okolicach Armenii, San Cipriano, Cali, hotel eco w 
Palomino

- wyżywienie: śniadania, dodatkowo 6 obiadów i 1 
kolacja

- opiekę pilota i miejscowych przewodników
- ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 

EUR)

W CENIE NIE SĄ ZAWARTE:
- bilety wstępu i opłaty lotniskowe 150 EUR
- napiwki ok. 60 EUR
- dopłata do pokoju 1 – osobowego 290 EUR


