
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ 1 

Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie. Wylot do 

Bogoty przez jeden z europejskich portów. Transfer do 

hotelu. Pierwsze powolne spacery po mieście i 

aklimatyzacja do stolicy Kolumbii leżącej na wysokości 

2640 m n.p.m. Nocleg w Bogocie. 

DZIEŃ 2 

Zwiedzanie Bogoty. Dzielnica La Candelaria, którą 

będziemy podziwiać podczas spaceru po mieście. 

Wjazd na wzgórze Monserrate. Możliwość 

spróbowania pieczonych mrówek i innych przysmaków 

na lokalnym bazarku. Odwiedzimy Muzeum Złota – 

największą na świecie kolekcją wyrobów złotniczych 

oraz Muzeum Botero. Dla chętnych - gra w Tejo – czyli 

narodowy sport Kolumbii i najprawdopodobniej jeden 

z najdziwniejszych sportów na świecie (jeśli warunki 

pandemii na to pozwolą). Ale na pewno skosztujemy 

wspaniałych egzotycznych owoców, niespotykanych 

nigdzie indziej na świecie. Spacer po Plaza de Bolívar, 

który otacza wiele historycznych budynków. Nocleg w 

Bogocie.  

DZIEŃ 3 

Rano transfer na lotnisko i przelot do Leticii. Przylot do 

Leticii na granicy Kolumbii, Brazylii, Peru. Od razu 

wyruszamy w kierunki dżungli. Celem podróży jest  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rezerwat na granicy Brazylii i Peru, gdzie mieści się 

drewniane schronisko prowadzone przez pasjonata 

dżungli. Podziwianie widoków z pokładu łodzi. 

Popołudniowe lub wieczorne rozpoznanie terenu i 

pierwszy zachód słońca i nocleg w dżungli. Wyprawa do 

amazońskiej dżungli zaczyna się pełną parą. Nocleg w 

bazie w dżungli na wspólnej przestrzeni mieszkalnej. 

DZIEŃ 4 

Odgłos ptaków budzi nas równo ze wschodem słońca. 

Od razu czujemy, że zaczęły się egzotyczne wakacje. 

Przyzwyczajamy się do lokalnego tropikalnego klimatu 

i odgłosów dżungli. Zapoznajemy się z lokalnymi 

przewodnikami, kucharzami i papugami. Poznajemy 

obowiązujące zwyczaje. Pierwszy trekking do dżungli i 

kąpiel w naturalnych basenach. Po powrocie 

odpoczywamy w hamakach lub obserwujemy różne 

gatunki ptaków z górującej nad okolicą drewnianej 

wieży widokowej. Po kolacji nocna wyprawa na 

poszukiwanie kajmanów i podziwiane gwiazd. Nocleg 

w bazie w dżungli na wspólnej przestrzeni mieszkalnej. 

DZIEŃ 5 

Dziś zaczyna się prawdziwa przygoda w amazońskiej 

selwie. Wczesnym rankiem opuszczamy bazę i wraz z 

indiańskim przewodnikiem, wielkim znawcą terenu (i 

wszystkich możliwych zagrożeń czających się w lesie 



deszczowym) przemieszczamy łodzią w najbardziej 

dziewicze ostępy selwy. To będzie prawdziwa przygoda 

pod niebem tropikalnej selwy. Trzy dni i dwie noce na 

pograniczu półsurvavilowego sposobu przetrwania w 

dżungli. To już można powiedzieć będzie prawdziwa 

ekspedycja. Rozbicie obozu. Uczenie się życia w lesie 

deszczowym, najbardziej skomplikowanym 

ekosystemie na kuli ziemskiej. Próba harmonijnego 

zgrania się z dziką przyrodą. Wsłuchiwanie się w 

odgłosy dżungli o świtaniu i o zmierzchu, nauka 

rozpoznawania tych głosów, łącznie z (kto wie) rykiem 

jaguara. Wieczorem możliwość skrzyżowania spojrzeń 

z kajmanem, którego ślepia świecą niczym 

przeciwlotnicze reflektory w świetle latarki…oraz 

wyprawa na nocne poszukiwanie mieszkańców dżungli. 

Noc jak przystało na prawdziwych globtroterów 

spędzimy w hamakach z moskitierą, zmyślnie 

rozwieszonych pomiędzy drzewami. 

DZIEŃ 6 

Kolejny dzień spędzamy z dala od cywilizacji. Posiłki 

przygotowywane są na ognisku. Grillowanie świeżo 

złowionych ryb i przepysznych amazońskich bananów. 

Uczestniczenie w przygotowaniu potraw. Wyprawa do 

dżungli na poszukiwanie lokalnej fauny i flory, 

przemierzanie lasów deszczowych bez ścieżek z 

lokalnymi przewodnikami. Podziwianie selwy z 

poziomu kajaka, łodzi lub indiańskiego czółna i łowienia 

piranii. Dla odważnych kąpiel w lagunie po dokładnym 

sprawdzeniu i przyzwoleniu indiańskiego przewodnika. 

Nocleg w dżungli w hamaku.  

DZIEŃ 7 

Po śniadaniu zwijamy obóz i wracamy do bazy. 

Możliwość częściowego pokonania trasy na kajakach o 

ile poziom wody na to pozwoli. Po drodze wypatrujemy 

różowe delfiny w wodach rzeki i ptaki oraz małpy na 

brzegu. Po powrocie opcjonalnie możliwość wspięcia 

się w specjalnej konstrukcji linowej na platformę w 

koronie 40 - metrowego drzewa, możliwość 

podziwiania niezwykłego zachodu słońca nad oceanem 

wszechogarniającego zielonego piekła dżungli. Dla 

szukających wyzwań także możliwość noclegu na 

specjalnie do tego przystosowanej drewnianej 

platformie a w okresie niskiego poziomu rzeki 

możliwość spędzanie nocy na plaży nad brzegiem rzeki. 

Noc w koronie drzewa (za dopłatą) lub w bazie. 

DZIEŃ 8 

Podziwianie wschodu słońca z drewnianej platformy 

górującej nad okolicą lub poranna wyprawa na ryby. Po 

śniadaniu wybierzemy się na wycieczkę do pobliskich 

wiosek zarówno w Brazylii jak i w Peru aby zobaczyć jak 

wygląda życie mieszańców. Możliwość wsparcia 

lokalnych mieszańców przez zakup drobnej, prostej 

biżuterii zrobionej z naturalnych składników. 

Podziwianie 600 letniego drzewa kapokowego. Po 

południu malowanie tatuaży z sokiem z lokalnego 

owocu i nauka plecenia bransoletek. Ostatni nocleg w 

bazie. 

DZIEŃ 9 

Wczesnym rankiem wyruszamy łodzią w kierunku 

Leticii. Po drodze możliwość zejścia na ląd i spaceru 

uliczkami miasteczka Atalaia do Norte w Brazylii gdzie 

często można jeszcze spotkać Indian z plemienia 

Maruba i Mangerona. Nasza egzotyczna przygoda 

jeszcze się nie kończy. Popołudniem docieramy do 

Leticii czyli znów jesteśmy w Kolumbii. Spacer uliczkami 

małego miastecka. Wieczorem odwiedziny parku, gdzie 

na noc zlatuje się kilkanaście tysięcy papug. Możliwość 

obserwacji zachodu słońca nad Amazonką z wieży 

pobliskiego kościoła. Nocleg w Leticii.      

DZIEŃ 10 

Dziś odpoczniemy od łodzi i będziemy poruszać się w 

tuk tuku i pieszo. Wyruszymy na spotkanie z lokalną 

społecznością mieszającą w dżungli nieopodal Leticii. 

Mieszkają w maloce tak jak my przez ostatnie dni 

pobytu w dżungli. Po spędzeniu i wysłuchani ich historii 

odwiedzimy też rzekę Tacana. Może będzie okazją się 

wykąpać. Powrót do  w Leticii i czas wolny na 

odwiedzanie okolicznych barów i spotkania z 

tubylcami. Nocleg w Leticii. 

 



DZIEŃ 11 

Prawie ostatnia wczesna pobudka w tym tropikalny 

klimacie. Wyruszamy w kierunku Puerto Nariño. 

Będziemy płynąć po królowej rzek Amazonce 

poruszającej się w tym miejscu po granicy Peru i 

Kolumbii. To już ostatnie bliskie spotkanie z amazońską 

dżunglą. Będziemy przyglądać się zarówno tej 

kolumbijskiej jak i ten peruwiańskiej wypatrując 

ptaków i innych stworzeń, które spoglądają na nas z 

brzegu. Przydatna może być lornetka. Dla chętnych 

spotkanie z małpami ale tym razem z bliska. Będzie też 

możliwość zakupu drobnych pamiątek i rękodzieła 

zaprojektowanego i wykonanego przez lokalnych 

mieszkańców plemienia Tikuna. Odwiedzimy również. 

jezioro Tarapotos. Powrót na ostatni nocleg do Leticii.  

DZIEŃ 12 

To już nasz ostatni dzień w tropikach. Wycieczka do 

Amazonii powoli dobiega końca. Rano czas wolny na 

spacery po mieście, odwiedzenie lokalnego bazaru i 

jeśli czas pozwoli zajrzenie do lokalnego domu kultury 

gdzie można poznać historię lokalnych Indian. Czas na 

podsumowanie wyjazdu i wypoczynek przy kieliszku 

lokalnych napoi i świeżych soków. Wieczorny spacer po 

klimatycznych uliczkach Bogoty. Nocleg w Bogocie. 

DZIEŃ 13 

Po śniadaniu czas na ostatnie zakupy: może 

kolumbijska kawa, kawa w czekoladzie, pieczone 

mrówki albo biżuteria z kolumbijskim szmaragdami. 

Wylot do Warszawy przez jeden z portów. 

DZIEŃ 14 

Przylot do Warszawy. Zakończenie wycieczki.  

Uwaga: kolejność realizacji programu w dżungli może 

ulec zmianie ze względu na pogodę lub inne 

okoliczności 

Wycieczka objazdowa o charakterze wyprawowym, 

adresowana do turystów – poszukiwaczy 

niezadeptanych szlaków. 

CENA: 8450 PLN + 1 620 USD 

I rata: 800 PLN płatna przy zapisie 

II rata: 8450 PLN + 1100 USD x kurs sprzedaży Pekao SA 

na 35 dni przed imprezą (minus I rata) 

III rata: 520 USD uczestnik zabiera ze sobą 

  TERMINY: 

 15.03 - 28.03.2022 

   13.09 - 26.09.2022* 

   29.11 - 12.12.2022* 

*podwyższony sezon, dopłata 645 PLN + 60 USD 

CENA ZAWIERA: 

- przelot na trasie: Warszawa – Bogota- Warszawa,  

Bogota – Leticia- Bogota 

- transport: transfery z/na lotnisko Bogota, Leticia; 

minibus Bogota; łódź podczas transferów w dżungli 

- zakwaterowanie: Leticia, Bogota, – małe klimatyczne 

hotele boutikowe w centrum miasta, pokoje-2-3 

osobowe z łazienkami; w Amazonii: na materacu z 

moskitierą w bazie (w zbiorowym  pomieszczeniu), oraz 

w hamakach z moskitierą - podczas noclegu w dżungli. 

- wyżywienie: śniadanie na całej trasie,  w Amazonii 

całodziennie wyżywienie gotowane na miejscu plus 

napoje; 1 lunch w Bogocie 

- opieka polskiego pilota na całej trasie, przewodników 

indiańskich w dżungli, lokalnego przewodnika w 

Bogocie 

- bilety wstępu podczas zwiedzania Bogoty 

- wycieczki opisane w programie 

- ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 

EUR) 

 

CENA NIE ZAWIERA: 

- zwyczajowych napiwków: ok. 60 USD 

- opłat lotniskowych: 30 USD 

- gra w Tejo – 20 USD 

- dopłaty do pokoju 1 – osobowego - 180 USD 

- opłaty za wspinanie się na specjalną platformę 

zbudowaną w koronie wysokiego drzewa w dżungli ok. 

60 USD 

- oplata za noc na platformie w koronie drzewa - 120 

USD 

 


