Tropem Majów
GWATEMALA – BELIZE – MEKSYK

TERMIN WYPRAWY:
16.02-3.03.2023

tropem Majów
Zapraszamy Was na podróż poprzez sąsiadujące ze sobą trzy kraje, nieco podobne,
aczkolwiek mające do zaoferowania zupełnie co innego.
Jeśli od zawsze marzyliście o poznawaniu starożytnych kultur, wyprawie na szczyt
wulkanu wznoszący się na prawie 4 tysiące metrów n.p.m., próbowaniu ostrych,
nieco egzotycznych potraw lub trekkingu po dziewiczej dżungli i wielu innych
rzeczach w Ameryce Łacińskiej to dajemy Wam okazję na spełnienie tych marzeń.
Już niedługo, bo na przełomie lutego i marca, kiedy to w Polsce będzie szaro buro i
ponuro my udamy się do wiecznie ciepłych krajów Ameryki Centralnej. Brzmi
zachęcająco? To brniemy dalej!
Trzy kraje podczas jednego wyjazdu i wyłuskanie z nich wszystkiego co najlepsze –
starożytne ruiny cywilizacji Majów, lokalne jedzenie przyrządzane przez ich
potomków, kultura, natura i przede wszystkim ludzie. Wszystko to, nie ubarwione,
stuprocentowo prawdziwe, nielukrowane specjalnie pod turystów. Przez te 16 dni
postaramy się pokazać Wam jak najwięcej, najciekawiej i najintensywniej jak tylko
się da.

Autorką większości zdjęć z wyprawy jest Monika Maź. Dziękujemy!
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Atrakcje w Gwatemali
●

Przejazd „chicken busem” do Antigua

●

Trekking na wulkan Acatenango

●

Nocleg na kempingu z widokiem na aktywny wulkan El Fuego, a z rana spektakularny wschód
słóńca

●

Relaks nad ogromnym jeziorem Atitlan Lake

●

Zwiedzanie Quetzaltenango z przewodnikiem

●

Necro Tour po najstarszym działającym cmentarzu w Gwatemali

●

Wizyta na plantacji kawy, gdzie znajdują się także drzewa makadamii

●

Lekcja gotowania tradycyjnych gwatemalskich potraw w Salcaja

●

Dowiemy się jak wygląda proces przędzenia tradycyjnych kolorowych gwatemalskich tkanin

●

Wizyta w pierwszym katolickim kościele zbudowanym w Ameryce Środkowej

●

Odwiedzenie lokalnego gwatemalskiego marketu

●

Nocleg na kempingu w dżungli pod Tikal

●

Zachód słońca oraz zwiedzanie starożytnego miasta Majów - Tikal z przewodnikiem

Atrakcje w Belize
●

Spacer po Xunantunich – ruiny starożytnego miasta Majów

●

Trekking oraz nocleg w namiotach w parku narodowym Elijio

●

Obiad przygotowany przez Marię, wywodzącą się ze starego rodu Majów

Atrakcje w Meksyku
●

Udział w Meksykańskim karnawale

●

Wypoczynek nad “Laguną mieniącą się siedmioma kolorami” w Bacalar

●

Zwiedzanie ruin Kohunlich, Dzibanché i Kinichná

●

Odwiedzenie jednego z siedmiu cudów świata Chichen Itza

●

Pływanie w cenote, czyli naturalnym basenie
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gwatemala
KRAJ WIECZNEJ WIOSNY
„Jestem Łapa Jaguara – syn Krzemiennego Nieba. Mój ojciec polował w tych lasach przede
mną. Jestem myśliwym, to mój las, a po mojej śmierci będą polować w nim moi synowie ze
swoimi synami”. To cytat zaczerpnięty z ﬁlmu „Apocalypto” Mela Gibsona, jednak idealnie
określa tożsamość „chapinos” – jak sami siebie określają mieszkańcy Gwatemali.
Prawie połowa ludności to potomkowie Majów, cywilizacji, która w latach swojej świetności
potraﬁła zbudować ponad 3 tysiące miast. Najsłynniejsze z nich, odnalezione głęboko w
dżungli ruiny antycznej stolicy, Yax Mutal (Tikal) do tej pory skrywają wiele tajemnic. To
właśnie tam George Lucas nagrywał niektóre sceny znane z IV części „Gwiezdnych Wojen”.
Oczywiście, kraj ten to nie tylko kultura Majów, ale również wpływy hiszpańskich
konkwistadorów, którzy przybyli do Gwatemali w XVI wieku. To oni wybudowali ogromne
świątynie oraz piękne ratusze i miejskie rynki. Niektóre z kościołów w Antigua Guatemala
zostały zniszczone przez nękające kraj trzęsienia ziemi, aczkolwiek wiele z nich wciąż
możemy podziwiać w całej okazałości. Quetzaltenango oraz Flores również mogą pochwalić
się pięknymi starówkami w kolonialnym stylu.
Czy jedliście pierogi z ziemniakami i mięsem, przygotowane z mąki kukurydzianej i smażone
na głębokim oleju? A mówią Wam coś nazwy “Jocón de Pollo”, “Pepian” oraz “Chipilín
tamales”? Nie? To nic nie szkodzi. W Gwatemali będziecie mieli okazję nie tylko zjeść
pyszne „empanadas” i skosztować potraw o tajemniczych nazwach, ale i również samemu je
przygotować na lekcji gotowania, na którą udamy się do miejscowości Salcaja.
To nie wszystko co nas tam czeka. Myśleliście kiedykolwiek o tym, żeby spędzić noc na
szczycie wulkanu na wysokości 3,976 m. n. p. m. z widokiem na prawdziwy „El Fuego” (hiszp.
ogień oraz nazwa aktywnego wulkanu)? Zaopatrzcie się więc w wygodne buty i ciepłe ubrania,
bo czeka nas również niecodzienny wschód słońca widziany trochę z innej perspektywy!

belize
ECHA BRYTYJSKIEJ KOLONII
Zanim uformowały się granice obecnych państw, tereny te były pod
panowaniem cywilizacji Majów, aż do 900 roku naszej ery. Następnie kraj
był wielokrotnie nawiedzany przez piratów siejących spustoszenie i
spowodowało to przeniesienie stolicy z nadmorskiego Belize City w głąb
kraju, do Belmopanu, który w niczym nie przypomina nowoczesnych
Europejskich metropolii.
Belize jako kraj po raz pierwszy pojawiło się na mapach świata w 1981
roku, kiedy to wyzwoliło się spod Brytyjskiego panowania. Jednak po dziś
dzień na banknotach widnieje podobizna młodej Królowej Elżbiety II,
która wciąż oﬁcjalnie jest królową tego małego kraju. Belize słynie z
przepięknych wysp rozsianych po Morzu Karaibskim, jednak podczas
naszej wyprawy skupimy się na lądowej części tego kraju, a dokładnie na
Parku Narodowym Elijio. Jest on najmłodszym z parków narodowych
Belize i co za tym idzie, totalnie dzikim, co jest dodatkową atrakcją.
Choć językiem urzędowym jest angielski, wiele osób posługuje się
językiem kreolskim, a na terenach bliżej granicy z Gwatemalą usłyszeć
możemy hiszpański. W niektórych rejonach wciąż możemy zetknąć się z
językami Majów.
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meksyk
KRAJ, KTÓRY WYNALAZŁ
GUACAMOLE
Pierwsze z czym kojarzy się ten kraj to pyszne, pikantne dania,
sombrero oraz tequila. Oczywiście to nie wszystko, co Meksyk ma
nam do zaoferowania. W trakcie naszej wyprawy skupimy się na
półwyspie Yukatan, który słynie z tajemniczych słodkowodnych
basenów skrytych w jaskiniach, nazywanych przez lokalnych
„cenote”, cywilizacji Majów, rajskich plaż nad Morzem Karaibskim
oraz dla osób szukających nocnych wrażeń - ogromnych klubów w
Playa del Carmen oraz Cancun.

Meksyk przede wszystkim trzeba posmakować: zacząć dzień od
kukurydzianych placków pełnych mięsa, ryb, warzyw i wszelakich
sosów, czyli – enchiladas. Na obiad nie może zabraknąć tacos al
pastor czyli cieniutko pokrojonej wieprzowiny, podawanej na
gorących tacos wraz z cebulą, kolendrą i gamą kolorowych sosów.
Do tego pomidorowe piwo! Nic, tylko udać się na plażę. Ciekawostką
jest, że Meksyk posiada trzy strefy czasowe.

6

DZIEŃ 0 WYLOT
WARSZAWA – GUATEMALA CITY
Przed nami lot międzykontynentalny. Z odpowiednim uprzedzeniem
poinformujemy wszystkich uczestników jak właściwie przygotować się
do wyprawy i co zabrać. Spotykamy się na Okęciu w umówionym
miejscu.

Czeka nas 16 dni pełnych wrażeń, przygód, wspaniałych widoków i
doskonałej zabawy. Naszym pierwszym przystankiem będzie stolica
Gwatemali - Gwatemala City, gdzie wylądujemy około godziny 22.
Przed wylotem zweryﬁkujmy swój bagaż. Spora część na pozór
niezbędnych rzeczy, okaże się później niepotrzebna lub wręcz uciążliwa.

Gwatemala w liczbach
odległość od Polski: 10 114 km
powierzchnia: 108 890 km²
liczba ludności: 16 919 000 (2017)
język: hiszpański
temperatura w trakcie pobytu: 15–27 st. C
wilgotność: ok. 70%
waluta: quetzal
kurs do złotówki: 2 quetzal = 1 Złoty

GWATEMALA

DZIEŃ 1 Chicken bus i malownicza Antigua
GUATEMALA CITY - ANTIGUA GUATEMALA
Kolejnego dnia, który nazwiemy „właściwym dniem pierwszym” naszej wyprawy, zjemy śniadanie w hotelu, zaliczymy krótki spacer po stolicy oraz
przejedziemy się najbardziej popularnym gwatemalskim środkiem transportu, mieniącym się wieloma kolorami i ozdobami, mieszczącym dosłownie
wszystko i wszystkich w swym wnętrzu „chicken busem”. W tym pojeździe nie ma ograniczeń i jak to mawiają gwatemalczycy – dla każdego znajdzie
się miejsce Zawiezie nas on do malowniczego kolonialnego miasta Antigua Guatemala, założonego w XVI wieku, któremu konkwistadorzy niegdyś
nadali nazwę Najbardziej Zaszczytnego i Najwierniejszego Miasta Świętego Jakuba od Rycerzy Gwatemali.

Pospacerujemy tam, przystając przy wielu ruinach kościołów, które są pozostałościami po kilku trzęsieniach ziemi. Tuż przed zmrokiem odwiedzimy
punkt widokowy, z którego rozpościera się przepiękny widok na trzy wulkany, otaczające miasteczko. Jeden z nich odwiedzimy kolejnego dnia. W
Antigua Guatemala spędzimy noc w hotelu.

GWATEMALA

DZIEŃ 2 Wulkan Acatenango
ANTIGUA GUATEMALA - LA SOLEDAD
Dzień dla koneserów pięknych widoków oraz długich wędrówek! Rozpoczynamy go wczesną
pobudką i przejazdem do wioski, znajdującej się u podnóża wulkanu Acatenango.

Wyruszymy stamtąd na sześciogodzinny trekking z przewodnikiem, w trakcie którego napotkamy
aż cztery ekosystemy: pola uprawne, tropikalny las deszczowy, wysokogórski
las z widokami na dolinę Antigua oraz pozostałe 6 wulkanów, wietrzny, owiany tajemnicą
wulkaniczny szczyt. Ostatnią erupcję wulkanu Acatenango zarejestrowano w 1972 roku.

Zostajemy na noc na kempingu na wysokości 3750 m n.p.m. w wynajętych namiotach. Wygodne
buty oraz ciepłe odzienie wymagane!

GWATEMALA

DZIEŃ 3 wschód słońca u podnóży
wulkanu i jezioro Atitlan
LA SOLEDAD – PANAJACHEL
Trzeciego dnia czeka nas kolejna poranna pobudka, tym razem by zobaczyć spektakularny wschód słońca.
Tuż po śniadaniu opuścimy kemping, by udać się w drogę powrotną do wioski, skąd ruszymy w stronę Atitlan Lake,
ogromnego naturalnego jeziora, o powierzchni 130 km2, na którego dnie znajdują się pradawne miasta Majów.
Zatrzymamy się w hotelu w niewielkim mieście Panajachel. Tam spędzimy resztę dnia, relaksując się nad jeziorem i
chłonąc piękno otaczającej nas przyrody.

GWATEMALA

GWATEMALA

GWATEMALA

DZIEŃ 4 GWATEMALSKIE
TKANINY I LEKCJA GOTOWANIA
PANAJACHEL - XELA -SALCAJA
Po leniwym śniadaniu w godzinach przedpołudniowych przejedziemy do miasta
Quetzaltenango (zwanego w skrócie Xela), zameldujemy się w hotelu, w którym spędzimy
najbliższe dwie noce, a następnie udamy się do Salcaja, niewielkiego miasteczka,
oddalonego o niecałe 7 km od Xela.
Zobaczymy jak wygląda proces przędzenia tradycyjnych kolorowych gwatemalskich tkanin,
odwiedzimy najstarszy kościół Ameryki Centralnej La Ermita de la Concepción oraz
weźmiemy udział w lekcji gotowania tradycyjnych gwatemalskich przysmaków.

GWATEMALA

DZIEŃ 5 Eko farma oraz najstarszy
cmentarz w Gwatemali
PANAJACHEL-XELA
Dzień piąty rozpoczniemy od śniadania, a następnie udamy się na farmę, która połączona jest z lasem tropikalnym,
gdzie znajduje się plantacja kawy, drzewa makadamii oraz lokalne rośliny. Zobaczymy jak przebiega proces
produkcji kawy, nauczymy się jak oczyszczać wodę oraz jak zrobić meble z bambusa. Dowiemy się również więcej
o społeczności, która prowadzi ową farmę. Na koniec będziemy mieli czas na chwilę relaksu przy wodospadzie.
Stroje kąpielowe obowiązkowe!
Wieczór minie nam równie interesująco, aczkolwiek w nieco mroczniejszej atmosferze. Powrócimy do Xela na Necro
Tour i odwiedzimy najstarszy działający cmentarz w Gwatemali. Posłuchamy lokalnych legend, dowiemy się co
nieco o cmentarnej architekturze oraz symbolach, a wszystko to przy świetle księżyca.

GWATEMALA

DZIEŃ 6 FLORES I OGROMNE JEZIORO
XELA - LOTNISKO W GUATEMALA CITY - FLORES
Zaraz po śniadaniu wybierzemy się na poranny tour po Quetzaltenango (Xela), by równo w południe wyruszyć w
stronę lotniska w Guatemala City, skąd polecimy do Flores.

To urokliwe miasteczko, którego to starsza część leży na wysepce otoczonej ogromnym jeziorem Peten Itza,
liczącym 120 km2 powierzchni. Nocleg w hotelu.

GWATEMALA

DZIEŃ 7 LOKALNY MARKET I
STAROŻYTNE MIASTO MAJÓW
FLORES - TIKAL
Przedpołudnie siódmego dnia minie nam na wizycie na lokalnym markecie (Santa Elena Market), próbowaniu
gwatemalskich potraw oraz kompletowaniu prowiantu na zbliżający się wyjazd do najlepiej zachowanego
prekolumbijskiego miasta obu Ameryk.

Popołudniem wyjedziemy w stronę Tikal, starożytnego miasta Majów, które zostało wpisane na listę światowego
dziedzictwa UNESCO. Kompleks wraz z otaczającym go parkiem narodowym zajmuje ponad 500 km2 powierzchni.
Wieczór i cały następny dzień spędzimy na podziwianie tych spektakularnych zabytków.
Po przyjeździe udamy się na szczyt jednej ze świątyń, by podziwiać zachód słońca. Noc spędzimy tuż nieopodal, na
kempingu, by z samego rana wyruszyć wraz z przewodnikiem na zwiedzanie tego antycznego miasta.

Belize w liczbach
odległość od Polski – 9,768 km
powierzchnia: 22,966 km²
liczba ludności: 398 050 (2019)
język: Angielski, Hiszpański
temperatura w trakcie pobytu: 27 st. C
wilgotność: ok 70%
waluta: Dolar belizański
kurs do złotówki – 1 Dolar ~ 2 zł

DZIEŃ 9 RUINY XUNANTUNICH
FLORES - XUNANTUNICH - SAN IGNACIO
Tuż po śniadaniu, udamy się do Belize – kolejnego kraju na naszej podróżniczej mapie.
Odwiedzimy przygraniczne ruiny Xunantunich, co w języku Majów oznacza „Kamienną
kobietę”. Tam z najwyższej świątyni będziemy mogli podziwiać przepiękną panoramę
dwóch państw. Na obiad udamy się tuż nieopodal, do miejscowości San Ignacio,gdzie
spędzimy noc w hotelu.

Belize

Belize

DZIEŃ 10 Trekking
i noc w dżungli
SAN IGNACIO – SAN ANTONIO PARK NARODOWY ELIJIO
Po śniadaniu dnia wyruszymy do wioski San Antonio, gdzie
nomen omen Antonio, nasz przewodnik, zaopatrzony w
maczetę, zabierze nas na trekking po Parku Narodowym
Elijio.

Będzie to wędrówka pełna opowieści oraz przydatnych
wskazówek. Park ten całkiem niedawno został wpisany do
rejestru parków narodowych, więc nie ma w nim barierek czy
wydeptanych ścieżek. Zaliczyć go można prędzej do dżungli,
kryjącej swoje niezwykłe sekrety, w tym jaskinie, pełne
prekolumbijskich artefaktów. Pewnym jest, że podczas
ogniska otaczać nas będzie zupełna cisza, czasem
przerywana odgłosami natury, a noc spędzona w jej sercu
zapadnie nam na długo w pamięć.

Belize

Belize

DZIEŃ 11 Przysmaki Majów i karnawał w Chetumal
PARK NARODOWY ELIJIO - SAN ANTONIO - BELIZE CITY - CHETUMAL
Jedenastego dnia wyruszymy w podróż powrotną do wioski i wstąpimy do Marii, wywodzącej się ze starego rodu Majów, która ugości nas obiadem, serwując
typowe majańskie przysmaki. Gdy już stwierdzimy, że ostatecznie połechtaliśmy nasze podniebienia, ruszymy w stronę granicy z Meksykiem, po drodze
zatrzymując się na szybkie zdjęcie przy wielkich literach układających się w napis „Belize”.

Pod wieczór dotrzemy do miasta Chetumal, gdzie przenocujemy. Zawitamy tam w okresie karnawału i będziemy mogli podpatrzeć jak bawią się Meksykanie,
skosztować ich rarytasów oraz zobaczyć na własne oczy wielki kolorowy korowód pełen tancerzy.

Meksyk w liczbach
odległość od Polski do Cancun – 9,299 km
powierzchnia: 1,972,550 km²
liczba ludności:124 574 795 (2017)
język: Hiszpański
temperatura w trakcie pobytu: 28 st. C
wilgotność: ok 70%
waluta: Pesos meksykański
Kurs do złotówki – 5 Pesos ~ 1 złoty
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DZIEŃ 12 LAGUNA DE SIETE COLORES
CHETUMAL - BACALAR
Tuż po śniadaniu udamy się do Bacalar, miasteczka słynącego z „laguny liczącej 7 kolorów”. Wynajmiemy tam
cały lodge i oddamy się słodkiemu lenistwu.

W ofercie będziemy mieli odpoczynek nad jeziorem, możliwość wynajęcia kajaków, przechadzkę po
miasteczku (możliwość odwiedzenia XVIII-wiecznej fortecy, która miała chronić przed atakami piratów), czy
drzemkę w hamaku. Nocleg w hotelu.

Meksyk

Meksyk

Meksyk

DZIEŃ 13 Starożytne ruiny i
turystyczna Mekka
BACALAR - KOHUNLICH - DZIBANCHE - KINICHNA PLAYA DEL CARMEN
Trzynasty dzień upłynie nam na zwiedzaniu pozostałości po starożytnej cywilizacji Majów, trzech
stanowisk archeologicznych: Kohunlich, Dzibanché i Kinichná. Wszystko pod okiem przewodnika.
Najstarszym oraz największym z tych miast jest Dzibanché. Jego nazwa w wolnym tłumaczeniu
znaczy “piszący na drewnie”.
Kinichná - czyli “dom słońca” to akropol zbudowany na wzgórzu znajdującym się pośród dżungli.
Natomiast najmłodszym z całej trójki jest Kohunlich, które zostało opuszczone ok XIII w. Oryginalna
nazwa nie jest znana, a obecna oznacza “szczyt palmy” i wywodzi się z angielskiej nazwy Cohune
Ridge.
W godzinach popołudniowych przejedziemy do miasta Playa del Carmen, jednego z
najpopularniejszych turystycznych miejsc, pełnego pamiątek, restauracji i sklepów. Tę i kolejną noc
spędzimy w hotelu.

Meksyk

DZIEŃ 14 Jeden z 7 cudów świata
PLAYA DEL CARMEN - CHICHEN ITZA - PLAYA DEL CARMEN
Wczesnym rankiem wyruszymy na całodniową wycieczkę do ruin Chichen Itza, obowiązkowy must see jeśli jesteś
w okolicach półwyspu Jukatan. Są one jednym z największych miast Majów, wpisane na listę światowego
dziedzictwa UNESCO, a w 2007 roku zostały ogłoszone jednym z siedmiu nowych cudów świata.
Przy okazji popływamy w cenote, czyli basenie stworzonym przez naturę, skosztujemy tradycyjnych potraw oraz
natkniemy się na szamana. Po powrocie, czas na zakup pamiątek (o ile jeszcze tego nie zrobiliśmy) i kąpiel w
morzu karaibskim.

Cenote to ogromne naturalne studnie, często występujące na
półwyspie Jukatan. Podłoże wapienne ﬁltruje wodę, dzięki temu jest
ona krystalicznie czysta. Niektóre ze studni osiągają ponad 100 m
głębokości!
Podczas naszej wyprawy zanurzymy się w przejrzystych wodach
jaskiniowych studni, relaksując się i podziwiając skalne formacje.
Cenote miały również ważne znaczenie w kulturze Majów, ale o tym
dowiecie się na miejscu...

Meksyk

DZIEŃ 15 W drodze
PLAYA DEL CARMEN - LOTNISKO W
CANCUN - GUATEMALA CITY
Ostatni dzień po tej stronie oceanu, spędzimy głównie w drodze. Z Playa
del Carmen na lotnisko w Cancun pojedziemy autobusem, skąd mamy lot
do Guatemala City. Na początku naszej wyprawy nie poświęciliśmy temu
miastu zbyt wiele uwagi. Teraz postaramy się to nadrobić. Zobaczymy
między innymi Pałac Prezydencki zbudowany w latach 1936-1943 oraz
Stołeczną Katedrę, znajdującą się w samym sercu miasta. Nocleg w
hotelu.
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GWATEMALA

DZIEŃ 16 POWRÓT do Polski
GUATEMALA CITY - POLSKA
Rano po śniadaniu przejazd na lotnisko i wylot do Polski.

NASZ PRZEWODNIK

Daniel Such

Pasjonat podróży, zakochany w Ameryce Łacińskiej,
gdzie wraca z sentymentem. W ciągu 11 miesięcy
2018 roku razem z Moniką, autorką większości
zdjęć w naszym programie, odwiedzili 9 krajów
Ameryki Środkowej oraz Południowej, odkrywając
miejsca z dala od głównych szlaków turystycznych.

Uwielbia kontrolowane szaleństwo, piesze wyprawy
i język hiszpański. Teraz pragnie podzielić się
swoimi doświadczeniami z Wami!

Tropem Majów
GWATEMALA – BELIZE – MEKSYK

CENA ZAWIERA
●

Opiekę dwóch przewodników z Polski

●

Koszt wypożyczenia samochodów

●

Noclegi w 3* i 4* hotelikach oraz koszty kempingów

●

Śniadania w hotelach

●

Koszty wjazdów i pobytu w Parkach Narodowych

●

Wszystkie aktywności zawarte w programie wyprawy

●

Ubezpieczenie ERGO Ubezpieczenia Podróży - wariant TIP
Plus, 40 000 EUR, KR 5000 EUR, NNW 30 000 PLN + Sporty
wysokiego ryzyka

TERMIN WYPRAWY
16.02-3.03.2023

CENA NIE ZAWIERA
●

Przelotów:
Warszawa - Gwatemala City - Warszawa (przybliżona cena lotu 3000 zł)
Gwatemala City- Flores (ok. 500 zł)

koszt uczestnictwa:

10 490 PLN + LOTY

Przelotów: Cancun - Gwatemala City (ok. 500 zł)

●

Wyżywienie: obiady, kolacje, zakupy żywnościowe na trekking

●

Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu. Koszt takiego ubezpieczenia to 2,55%
od wartości imprezy.

Ten folder nie jest ofertą sprzedaży w rozumieniu prawa handlowego. Program może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub
w wyniku obustronnego uzgodnienia. W takim przypadku będziemy proponować alternatywne (równomierne ﬁnansowo)
rozwiązania zastępcze. Nierównoważne ﬁnansowo rozwiązania wymagają dopłaty nadwyżki w stosunku do obliczonego
kosztorysu. Wszelkie prawa do tekstu, programu i zdjęć użytych w folderze są zastrzeżone.

Z prawdziwą przyjemnością polecam
wyprawy organizowane przez Igora
Olejniczaka. Namibia to dziewiczy, ale
niesamowicie piękny kraj, dzięki
profesjonalizmowi i doświadczeniu
organizatorów nic nie odwracało mojej
uwagi od jej pięknych krajobrazów. Dziękuję
za wspaniałą atmosferę, a przede
wszystkim prawdziwą pasję ekipy.

Mateusz poznański

Moje wszelkie oczekiwania dotyczące
tego wielkiego kawałka Afryki się
spełniły, a moje ego zostało w pełni
zaspokojone, tym co zobaczyłem,
przeżyłem i tym co przygotowano dla
mnie w Namibii. Auta terenowe,
namioty i doborowe towarzystwo – to
prawda, spełniły się moje marzenia

Piotr Deutsch
Prezes ﬁrmy ProOﬃce

Dyrektor Banku - ING Bank Śląski

Drugiego dnia wieczorem w Botswanie na
kamping "przyczłapał" sobie dość potężny
czarny nosorożec i wystarczyło zrobić 5
kroków żeby go klepnąć w tyłek. I tak
zaczęła się moja przygoda...

Izabela szymańska
uczestniczka Projektu Botswana

Jeśli poszukujecie wygód, paskudnych drinków z
all-inclusive i basenów z podgrzewaną wodą, to
zdecydowanie odradzam. Jeśli natomiast chcecie
doświadczyć traperskiej przygody, zanurzyć się głęboko
w Afryce, zobaczyć jak naprawdę wygląda życie
rdzennych mieszkańców tego ogromnego kontynentu,
zajrzeć w miejsca, gdzie turyści nie zaglądają i to
wszystko we wspaniałej atmosferze pionierskiej
przygody, to traﬁliście pod właściwy adres.

Michał truchanowicz
Microsoft, Key Account Manager

Moje oczekiwania co do wyprawy zostały zrealizowane
już w drugim dniu, a pozostałe dni
to kolejne dawki niezapomnianej i niewiarygodnej
przygody i pozytywnej energii. Ludzie, zwierzęta,
krajobrazy – wszystko było niesamowite. Ich
doświadczenie, wiedza, profesjonalizm oraz dobroć
i prawdziwość sprawi, że będzie to wasza najlepsza
w życiu przygoda.

Bartek rysak

Igor Olejniczak
PRZEWODNIK
+48 501 740 604
igor@legalnomads.pl

Mega ludzie. Wszystkie chwile z nimi
spędzone są warte całego worka
kolumbijskich pesos.

Grzegorz słowiński
uczestnik Projektu Kolumbia

Daniel Such
PRZEWODNIK
+48 500 591 114
daniel@legalnomads.pl

uczestnik Projektu Namibia

www.legalnomads.pl

Przygoda czeka, nie zwlekaj!
Mamy tylko 14 miejsc :)
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