
GUJANA FRANCUSKA - SURINAM – GUJANA – TRYNIDAD i 

TOBAGO - CURACAO 
DZIEŃ 1. Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot do Cayenne przez Paryż. Nocleg w Paryżu.  

DZIEŃ 2. Wylot z Paryża do Cayenne (Gujana Francuska). Miasto Cayenne zostało założone w XVII wieku przez 

francuskich kupców, którzy zbudowali na wybrzeżu twierdzę Fort Ceperou, broniącą handlową osadę przed 

zagrożeniem ze strony piratów. Dzisiejsza stolica kraju (departamentu Francji) to kameralna, 40-tysięczna 

miejscowość zwana „Francją w Tropiku”. Relaksowe zwiedzanie miasta: plac centralny - Place Grenoble z budynkami 

rządowymi, Place des Palmistes, który wyznacza początek głównej ulicy handlowej, katedra, ratusz i bazar. 

Aklimatyzacyjny spacer nad brzegiem oceanu. Nocleg w Cayenne. 

DZIEŃ 3. Przejazd 65 km na zachód od Cayenne do leżącego blisko równika Kourou. Przepłynięcie katamaranem na 

jedną z trzech wysepek skazańców – wyspę Św. Józefa. Wieczorem powrót do Kourou. Nocleg. 

DZIEŃ 4. Zwiedzanie Centrum Lotów Kosmicznych, które podlega Europejskiej Agencji Kosmicznej (w zależności od 

dostępności). Stąd wysyła się satelity okrążające kulę ziemską przy pomocy rakiety nośnej Ariane 5. Zapoznanie się 

z centrum kontroli lotów oraz wystawą Spaceexpo. Po południu dalszy przejazd lokalną drogą na zachód w kierunku 

Surinamu. Po kilku godzinach przyjazd do miasta granicznego Saint Laurent du Maroni, które jest ciekawym 

przykładem połączenia architektury kolonialnej i osady indiańskiej. Przepłynięcie łodziami szerokiej na 3 km 

granicznej rzeki Maroni do leżącego na drugim brzegu rzeki miasta Albina i dalszy przejazd do stolicy Surinamu - 

Paramaribo. Wieczorny spacer po mieście. Nocleg w Paramaribo. 

DZIEŃ 5. Zwiedzanie najciekawszych przykładów architektury kolonialnej, zbudowanej przez Brytyjczyków 

i Holendrów: parlament, Plac Niepodległości z Pałacem Prezydenckim, ratusz, fort Zeelandia leżący nad rzeką 

Waterkant, uliczka Lim- a-Po-Straat z drewnianymi domami należącymi niegdyś do kupców, katedra katolicka z 1885 

r., meczet i holenderska synagoga. Nocleg w Paramaribo. 

DZIEŃ 6. Po śniadaniu wyjazd do Georgetown. Po drodze podglądanie życia miejscowej ludności, otaczającej 

przyrody. Po przyjeździe do Georgetown transfer do hotelu. Wieczorny spacer po mieście. Nocleg. 

DZIEŃ 7. Rano przelot awionetką do Iwokramy. Iwokrama to las deszczowy o powierzchni 3710 km2. Na jego terenie 

żyje wiele gatunków fauny i flory. Do obserwacji egzotycznych ptaków przyda się lornetka. Zakwaterowanie. Wizyta 

w indiańskiej wiosce. Zapoznanie się z zajęciami Indian i ich codziennym życiem. Czas na spacery, nocleg w lodżach w 

Iwokramie. 

DZIEŃ 8. Wcześnie rano ekscytujący spacer 30 m nad ziemią pomostami umieszczonymi w koronach drzew. Powrót 

do miejsca zakwaterowania na śniadanie. Przejazd do Annai. Zakwaterowanie w lodżach. Wieczorem spacer na 

najbliższe wzgórze, z którego rozciąga się widok na zielony przestwór sawanny ograniczonej w swym bezkresie 

jedynie odległą linią horyzontu. Kolacja i nocleg w lodżach w Annai. 

DZIEŃ 9. Przejazd przez tereny suchej sawanny i tereny podmokłe pełne kapibar taplających się w przybrzeżnych 

mokradłach, ptaków kłapiących dziobami i jaguarów szczerzących paszcze w głośnym zachwycie na widok białych 

turystów. Jedno z magicznych miejsc o cudnych widokach z rzadka przysłoniętych amorficzną chmurą złaknionych 

krwi komarów. Wycieczka chybotliwą łodzią pośród trzcin kryjących podstępne kajmany. Nocleg na rancho 

w Karanambu. 

DZIEŃ 10. Kolejny dzień spędzony na poszukiwaniu rzadkich zwierząt oraz nasłuchiwaniu odgłosów dzikiej przyrody, 

jednymi z najbardziej wypatrywanych są usłyszane w nocy jaguary. Czas na relaks. Nocleg na rancho. 

DZIEŃ 11. Rano przelot awionetką ponad zieloną dżunglą z Karanambu do Parku Narodowego Kaieteur. Spacer na 

pobliski punkt widokowy Johnson, skąd można zobaczyć jeden z najwspanialszych wodospadów Kaieteur, o wys. 226 

m, który tworzy rzeka Potaro. Sesja fotograficzna i zawody, kto najbardziej wychyli się poprzez skaliste urwisko 

w celu uchwycenia spienionej strugi wodospadu w całości. Następnie przelot do Georgetown. Georgetown to jedyne 

wielkie miasto Gujany liczące 200 tys. mieszkańców, którego centrum stanowi unikalny zespół budynków 

kolonialnych o różnym stanie zachowania. Główną atrakcją miasta jest anglikańska katedra św. Jerzego uważana za 



najwyższą w świecie budowlę z drewna. Spacer pod neogotycki ratusz, parlament, hale targowe Stabroek, pałac 

prezydencki oraz budynek Biblioteki Narodowej. Nocleg w Georgetown.  

DZIEŃ 12. Wylot z Georgetown do Scarborough przez Port of Spain. Przylot na lotnisko Crown Port Airport, położone 

11 km od Scarborough, stolicy Tobago. Transfer do hotelu, zwiedzanie Scarborough. Kąpiel o zachodzie słońca. 

Nocleg w hotelu. 

DZIEŃ 13. Rano przejazd do Speyside położonego na północno-wschodnim krańcu wyspy, rejs statkiem o szklanym 

dnie po zatoce Tyrrela i Little Tobago. Podziwianie charakterystycznej przybrzeżnej roślinności. Spacer pod zalesioną 

górę po wysepce, gdzie obserwować nas będą płochliwe ptaszki motmoty. Powrót na statek, który będzie przepływał 

nad kilkoma skupiskami koralowców. W czasie rejsu będzie można podziwiać ponad 30 gatunków ryb tropikalnych. 

Opcjonalne nurkowanie z maską i rurką. Zmiana statku na mikrobus i przejazd do Charlotteville na lunch. Po południu 

fakultatywnie pływanie na kajakach po zatoce marynarki wojennej, największym chronionym kotwicowisku na 

Karaibach. Podziwianie widoków, oraz stromych klifów, przepłynięcie na przekąskę do zatoki Piratów.  

DZIEŃ 14. Przejazd wzdłuż linii brzegowej do Roxborough, poprzez dawne plantacje kokosów do Rezerwatu Leśnego. 

Tam mini trekking przez las deszczowy, na centralny grzbiet wyspy. Opowieść na temat lasów deszczowych, ich fauny 

i flory. Piknik w Krwawej Zatoce, powrót do Scarborough. Przeprawa promem do Port of Spain. Nocleg w Port of 

Spain. 

DZIEŃ 15. Po śniadaniu zwiedzanie starej i nowej części Port of Spain: parlament, gmach sądu, katedra, Plac 

Woodford, park Savannah. Po południu spacer po Caroni Bird Sanctuary i nad jezioro asfaltowe. Nocleg w Port of 

Spain. 

DZIEŃ 16. Rano transfer na lotnisko w Port of Spain i wylot do Curacao. Po przylocie transfer do hotelu. Czas na 

zwiedzanie. Nocleg. 

DZIEŃ 17. Po śniadaniu dalszy ciąg zwiedzania. Wczesnym popołudniem transfer na lotnisko i wylot do Europy. 

DZIEŃ 18. Przylot do portu przesiadkowego w Europie. Przerwa tranzytowa. Przelot do Warszawy. Lądowanie na 

lotnisku Chopina. 

 

TERMINY: 

19.02 – 08.03.2023 

11.03 – 28.03.2023 

13.10 – 30.10.2023 

22.11 – 09.12.2023 

 

CENA IMPREZY: aktualna cena wyprawy na stronie internetowej biura (www.wyprawy.pl) 

CENA ZAWIERA: 

- przelot Warszawa - Cayenne; Curacao – Warszawa 

- przeloty wewnętrzne na trasie Georgetown - Iwokrama; Karanambu – Kaieteur – Goergetown; Georgetown – 

Scarborough; Port of Spain  – Curacao 

- zakwaterowanie: hotele 3***, pokoje 2-os. z łazienkami; w interiorze - bazy globtroterskie, w Karanambu noclegi na 

rancho 

- wyżywienie: śniadania na całej trasie, 4x lunch i 4x kolacja 

- transport łodziami, jeepami, autobusem lub mikrobusem, awionetkami 

- przewodnicy miejscowi 

- opieka polskiego pilota na całej trasie 

http://www.wyprawy.pl/


- ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3000 EUR) 

 

CENA NIE ZAWIERA: 

- opłaty lotniskowe i wstępy do parków narodowych: ok. 100 EUR 

- opłaty za wizy: 100 EUR 

- zwyczajowe napiwki ok. 50 EUR 

- brakujące posiłki: ok. 15 EUR/posiłek (aranżuje pilot) 

- dopłata do pokoju 1-osobowego: 890 EUR 

 

Wycieczka objazdowo-pobytowa o średnim stopniu długości 


