Kolumbia
PERŁA AMERYKI POŁUDNIOWEJ

TERMIN WYPRAWY
07.07 - 23.07.2023
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Główne atrakcje wyprawy do Kolumbii
●

Odwiedzimy aż trzy z pięciu wielkich regionów naturalncyh Kolumbii

●

Impreza i salsa w legendarnym klubie Cafe Havana

●

Przemierzymy Choco – najbardziej gęsty las deszczowy na świecie

●

Relaks i plażowanie na słynnej Playa Blanca w Cartagenie

●

Wycieczka śladami najsłynniejszego gangstera świata - Pablo Escobar Tour (opcja)

●

Trekking w górach Sierra Nevada na wodospady

●

Wizyta w słynnej dzielnicy Comuna 13 w Medellin

●

Wizyta w jednej z najstarszych plantacji kawy w kolumbii - Organic Coffee Farm La Victoria

●

Zwiedzanie Medellin

●

Rejs łodzią po morzu karaibskim do Parku Tayrona

●

Lot nad Andami i lasami Choco

●

Snorkeling na raﬁe przy jednej z najpiękniejszych plaż świata - Cabo de San Juan

●

Rejs po Pacyﬁku w poszukiwaniu wielorybów (opcja) Humbaki – niesamowite ponad 30 tonowe okazy!

●

Wycieczka konna w Parku Tayrona do Pueblito i spotkanie z indianami Arhuacos (opcja)

●

Rejs z wizytą w Parku Narodowym Utria w Choco (opcja)

●

Relaks na plaży w Palomino

●

Trekking do dzikiego wodospadu w Choco

●

“Tubing” po dzikiej rzece w Palomino - spływ na dętkach opon (opcja)

●

Termales i kąpiel w gorących źródłach w Choco

●

Wjazd koleją linową na Górę Monserrate w Bogocie

●

Zwiedzanie starówki w Cartagenie

●

Zwiedzanie Bogoty i dzielnicy La Candelaria

●

Nocna wycieczka po Cartagenie połączona z imprezą przy muzyce na żywo -- Chiva Bus Party!

●

Impreza w słynnej restauracji Andres Carne De Res

Gotowi na kolumbijską przygodę?
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Dlaczego Kolumbia?
Słyszysz Karaiby i myślisz o Kubie i Dominikanie? Ocean Spokojny kojarzy Ci się z Chile,
Andy z Ekwadorem, Amazonia z Brazylią, a kultury prekolumbijskie z Peru i Meksykiem? A
czy wiesz, że jest na świecie takie miejsce, które oferuje to wszystko w ramach swoich
granic? Tak, Republika Kolumbii to kraj, który skupia całą Amerykę Południową w
pigułce. Łączy naturalne piękno przyrody z otwartością ludzi zamieszkujących te
wspaniałe tereny. Ze względu na równikowe położenie Kolumbia serwuje tylko dwie pory
roku – suchą i mokrą. To tutaj na czterech piętrach klimatycznych (gorącym,
umiarkowanym, chłodnym i zimnym) odczujesz każdy typ pogody, jaki spotkasz na
naszym globie. Położenie w północno-zachodniej części Ameryki Płd. zapewnia dostęp do

przeżyj z nami wspaniałą przygodę w ameryce południowej

Oceanu Spokojnego oraz Morza Karaibskiego.

Republika Kolumbii jako jedyna na kontynencie ma dostęp do dwóch oceanów (Pacyﬁk i
Atlantyk). Pasmo górskie Andów ciągnie się przez setki kilometrów, co mocno różnicuje
klimat. Kolumbia zajmuje sporą część puszczy Amazońskiej, w której występuje
niezliczona ilość roślin i zwierząt, a także największa populacja motyli i ptaków na świecie.
Śmiało możemy nazywać ją ornitologicznym rajem, gdzie ciężko doliczyć się wszystkich
odmian kolibrów i kolorowych papug. Równikowe położenie i zmienna wysokość od 0 do
ponad 5700 m przyczyniły się do powstania pięciu regionów kontynentalnych
(amazoński, andyjski, karaibski, wybrzeża pacyﬁku, orinoko) i jednego regionu
wyspiarskiego. Sami Kolumbijczycy nazywają swoją ojczyznę najlepiej położoną
geograﬁcznie na ziemi. Głównie katolicka Kolumbia jest 3,6x większa od Polski, posiada
sporo naturalnych bogactw, np. gaz ziemny, miedź i złoto, ale prawdziwą sławę przyniosły
jej szmaragdy, pokrywające 60% całych światowych zasobów.

Kolejny symbol Kolumbii – owiany złą sławą Pablo Escobar, największy narcos traﬁcante
wszech czasów, w znacznym stopniu przyczynił się do zahamowania rozwoju
turystycznego Kolumbii. Dzisiaj zapraszamy was w podróż w nieznane, aby rozwiać mity
oddzielające Kolumbię od światowej turystyki. To Wy, jako jedni z pierwszych, możecie
poznać nowe oblicze Kolumbii!
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Zobacz co nas czeka
w Kolumbii!
Więcej ﬁlmów z naszych
podróży na Vimeo
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DZIEŃ 1 Lecimy!
LOT DO KOLUMBII
Przed nami długa podróż do Bogoty. Czekają nas trzy loty. Spotkamy się na
lotnisku i zaczniemy wspólną przygodę. Większość pozornie niezbędnych w
dalekiej wyprawie rzeczy okaże się całkowicie nieprzydatna, więc konieczny
będzie minimalny bagaż. Przed nami niezapomniane wrażenia, wspaniałe widoki
i niesamowite doznania. Z odpowiednim wyprzedzeniem poinformujemy
wszystkich uczestników jak przygotować się do wyprawy, co wziąć ze sobą oraz
jakie zrobić szczepienia, aby czuć się bezpiecznie i komfortowo.

Kolumbia w liczbach
odległość od Polski – 9 980 km
powierzchnia: 1 142 000 km²
liczba ludności: 49 292 000 (2017)
języki: głównie hiszpański
temperatura w trakcie pobytu: 28 st. C
wilgotność: 80%
waluta: peso kolumbijskie

DZIEŃ 2 MEDELLIN
WZGÓRZA MEDELLIN
Rano po międzylądowaniu w stolicy Kolumbii Bogocie czeka nas
przelot ok. 1,5 godziny do Medellin i popołudniowy przejazd do hotelu w
centrum miasta. Potem czas na odświeżenie, następnie wyjście do
miasta na obiadokolacje. Po posiłku przyjdzie czas na dalsze
zwiedzanie. Wieczorem dla chętnych obejrzymy panoramę Medellin z
pobliskich wzgórz (opcja), racząc się ich ulubionym ciepłym trunkiem
czyli czekoladą z żółtym serem. Dodatkowo na kolację spróbujemy
lokalnego fastfooda w postaci specyﬁcznych mięsnych szaszłyków.
Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 3 MEDELLIN
PABLO ESCOBAR TOUR – COMUNA 13
Rano rozpoczniemy około trzygodzinny tour po najmroczniejszych zakątkach
Medellin (opcja). Odwiedzimy miejsca związane z najsławniejszą, a zarówno
najstraszniejszą postacią Kolumbii. Przemierzymy okolicę ścieżkami Pablo
Escobara i dowiemy się więcej o niechlubnej historii tego wspaniałego miasta.
Po zwiedzaniu wybierzemy wspólnie miejsce na lunch, gdzie skonfrontujemy
naszą wiedzę o najnowszej historii Kolumbii z ulicą. Po posiłku przyjdzie czas
na dalsze zwiedzanie. Skorzystamy z metra, a także słynnej kolejki linowej
zwanej w Medellin - Metro Cable, aby dostać się do dzielnicy Comuna 13.
To tutaj jeszcze kilkanaście lat temu dokonywano ponad 10% morderstw w
tym mieście. Dziś to przystań dla artystów i miejskich działaczy, którzy
próbują zrewitalizować tę przestrzeń. Wieczorem chętni sprawdzą uroki
nocnego życia w Medellin. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 4 Choco
LOT NAD ANDAMI I CHOCO DO NUQUI
Rano wylecimy z lotniska w Medellin w kierunku Choco – Nuqui. Lot potrwa
ponad godzinę. Pod nami zniknie wszelka cywilizacja. Przelecimy nad
najbardziej gęstym lasem na świecie Choco oraz nad zielonymi Andami. Choco
to także jedno z najbardziej wilgotnych miejsc na Ziemi. Samolot to dla nas
jedyna opcja na szybki transfer nad Pacyﬁk. Wyjątkowy lot przysporzy sporo
wrażeń, a mały samolot z często otwartą kabiną pilotów uświadomi nam, że
wybieramy się na kraniec świata. Po wylądowaniu przejdziemy z lotniska na
przystań rzeczną, skąd rozpoczniemy przeprawę wzdłuż wybrzeża Pacyﬁku do
miejsca noclegowego. Do wybranej przez nas lodgy można się dostać tylko w
jeden sposób – łodzią. Przy odrobinie szczęścia znad basenu można będzie
dostrzec nawet wyskakujące z wody wieloryby. Wspólna wieczorna kolacja to
doskonały sposób Victora (właściciela lodgy) na integrację z gośćmi.

DZIEŃ 5 CHOCO
REJS W POSZUKIWANIU
WIELORYBÓW
Tego dnia podczas rejsu łodzią motorową będziemy mieli
czas na obcowanie z wielorybami (humbaki) (opcja). To
będzie niezapomniane przeżycie. Kto uchwyci całego
wieloryba tańczącego swój rytualny balet, gdy wyskakuje
ponad taﬂę wody? Dlaczego to robią? Tego na pewno
dowiecie się podczas dzisiejszego rejsu. Najodważniejsi będą
mogli nawet spróbować wyjątkowego snoreklingu z tymi
morskimi potworami. Po powrocie z rejsu po raz kolejny
spróbujemy owoców morza i ryb czyli: „czym chata bogata”.

Po południu proponujemy trekking pod dziki wodospad. To
miejsce znają tylko okoliczni mieszkańcy, więc warto wstąpić
do nieprzebytej puszczy i posłuchać dźwięku wody,
spadającej z kaskad wodospadu. Musimy zachować
szczególną ostrożność, gdyż ścieżka, prowadząca w górę
strumienia jest bardzo mało uczęszczana i bywa grzązka.
Wieczorem czeka nas wyśmienita kolacja.

DZIEŃ 6 choco
REJS DO PARKU NARODOWEGO UTRIA
Po śniadaniu dla wszystkich chętnych rejs motorówką do Utría National Park (opcja).
To kolejna okazja na zobaczenie wielorybów, wyskakujących z Oceanu Spokojnego,
który w tych rejonach spokojny jest tylko z nazwy. Dowiemy się więcej na temat całego
regionu obejrzymy szkielety wielorybów, a także przespacerujemy się po pomostach,
umożliwiających obserwację drzew i roślinności, występujących w najbardziej gęstym
lesie deszczowym świata. Na miejscu w rezerwacie zjemy obiad, aby nabrać sił przed
kolejną aktywnością. W drodze powrotnej mamy zaplanowaną kąpiel (możliwy
snorkeling) i odpoczynek nad brzegiem oceanu na Playa Blanca.

Późnym popołudniem wrócimy do lodgy, a przed kolacją mamy jeszcze szansę na
krótki spacer po okolicznych plażach. Kolacja to kolejny popis kulinarny miejscowych
mistrzyń gotowania, serwujących tzw. „catch of the day” czyli najświeższe morskie
smakołyki.

DZIEŃ 7 choco
WIZYTA W WIOSCE I KĄPIEL W
GORĄCYCH ŻRÓDŁACH
Po obﬁtym śniadaniu przemierzymy 2 kilometry plaży w kierunku
najbliższej wioski. Tam podejrzymy codzienne życie miejscowej
ludności. Nasz cel to relaks w pobliskich gorących źródłach.
Termales to pomieszanie kąpieliska z naturalnym gorącym
źródłem. Miejscowi tak bardzo wierzą w uzdrawiającą moc tego
źródła, że regularnie kąpią się w nim i nacierają całe ciała glinką z
okolicznych gleb. Po tym ciekawym doświadczeniu, wypijemy
drinka w lokalnym barze i udamy się w drogę powrotną wzdłuż linii,
łączącej plażę i puszczę. Po drodze miniemy kilka domostw oraz
znaki, ostrzegające przed falą tsunami, zobaczymy jakie zagrożenia
towarzyszą ludziom żyjącym w tym „raju na ziemi”.

Wrócimy do lodgy na lunch i najedzeni dokończymy zwiedzanie
okolicy. Wpadniemy z wizytą na zapomnianą wyspę, aby obejrzeć
pozostałości domostwa i podziwiać ocean z najwyższego w
okolicy tarasu widokowego. W zależności od fali przypływu dostęp
do wyspy może być utrudniony. Przespacerujemy się pomostami,
wijącymi się w zaroślach rodem z ﬁlmu „Goonies”, niczym
poszukiwacze zaginionych skarbów. Wieczorem wyśmienita
kolacja z owoców morza.

DZIEŃ 8 cartagena
NUQUI - MEDELLIN - CARTAGENA
Po śniadaniu, wcześnie rano wyruszymy łodzią do Nuqui, skąd
wylecimy do Medellin, a następnie do Cartageny de Indias.
Zakwaterujemy się w hotelu, nieopodal starego miasta, który będzie
naszą bazą przez najbliższe 3 noce. Wieczorem ruszymy na wspólną
kolację do jednej z najlepszych restauracji z muzyką na żywo w
Cartagenie-La Vitrola. Przez cały wieczór towarzyszyć nam będą
karaibskie rytmy. Po kolacji spacer zabytkowymi uliczkami Cartageny.
Miasto powstało w 1532 roku, jego założycielem był Pedro de
Heredia. Do dziś zachowały się zabytkowe fortyﬁkacje, chroniące to
jedno z dziesięciu najważniejszych miast, leżących na trasie Złotej
Floty. Przez lata Cartagena najeżdżana była przez Anglików i
Francuzów, co sprowokowało Hiszpanów do stałego ulokowania w
mieście sił zbrojnych.

DZIEŃ 9 CARTAGENA de indias
ZWIEDZANIE STARÓWKI – CHIVAS – SALSA W
CAFE HAVANA
Cały dzień spędzimy w Cartagena de Indias, mieście zaliczanym do światowego dziedzictwa
UNESCO. Po śniadaniu damy sobie chwilę wytchnienia. To będzie czas na samodzielne
zwiedzanie miasta oraz zakupy pamiątek w najstarszej części Cartageny. Niezliczona ilość
knajpek i barów pozwoli na skosztowanie najlepszego mohito w mieście. Wybór lokalu
ograniczy tylko nasza wyobraźnia, w szczególności polecamy nasz ulubiony bar Cuba
1940’s. Można tam nawet moczyć nogi w baseniku podczas delektowania się Spicy Mohito.
Miejsce na lunch będzie można wybrać samodzielnie spośród wielu restauracji, dla
wielbicieli owoców morza i Ceviche nasz wybór to La Cevicheria lub Cuzco.

Po powrocie czas na zasłużony odpoczynek. Po kolacji ruszmy w miasto słynnym już na
cały świat Chivas. Ten nietypowy, zabytkowy pojazd to połączenie autobusu
wycieczkowego z imprezowym klubem na kółkach, ponieważ w Chivasie wciąż gra
kolumbijska muzyka, można w nim tańczyć popijając rum. To bardzo oryginalny sposób na
poznanie uroków tego pięknego miasta nocą. Po niezapomnianych trzech godzinach
zwiedzania, połączonego z imprezą przejdziemy przez stare miasto do klubu Cafe Havana.
To doskonała okazja do przetestowania własnego poczucia rytmu podczas samodzielnej
nauki salsy. Po zabawie nocleg w hotelu.

DZIEŃ 10 CARTAGENA DE INDIAS
PLAYA BLANCA – SNORKELING – PLAŻOWANIE
Kolejny dzień z oceanem w roli głównej. Już po śniadaniu wyruszymy na zjawiskową plaże nad Morzem Karaibskim.
Po godzinie jazdy busem dotrzemy na Playa Blanca, gdzie zjemy lunch. To ulubione miejsce do plażowania
mieszkańców Cartageny. Stąd rozpościera się widok na Archipelag Rosario, składający się z 27 wysp, które z lotu
ptaka wyglądają jak porozrzucane górki piasku. Charakteryzują je dziewicze plaże z białym piaskiem i krystalicznie
czystą wodą. To wymarzone miejsca do uprawiania sportów wodnych. Ciepły ocean, bezchmurne niebo i piekące
słońce będę nam tu towarzyszyć przez cały pobyt. Dzień zakończymy w Cartagenie kolacją w lokalnej restauracji.
Steak z argentyńskiej wołowiny czy ﬂagowe peruwiańskie Ceviche zachwycą wszystkich amatorów egzotycznych
potraw.

DZIEŃ 11 SANTA MARTA
CARTAGENA - SANTA MARTY
W południe czeka nas przejazd do Santa Marty. Podróż busem zajmie nam
około 4,5 godziny. Po południu dotrzemy na miejsce – najstarszego
miasta Kolumbii. Zakwaterowanie w urokliwym hotelu w centrum
zabytkowej starówki. Wieczorny spacer po starym mieście doprowadzi nas
na kolację w jednej z lokalnych restauracji – Ouzo lub Lulo. Nocleg w
hotelu.

DZIEŃ 12 PALOMINO
MINCA VILLAGE – SIERRA NEVADA –
WATERFALLS – COFFEE FARM
Rano po śniadaniu ruszamy do Minca Village. Na miejscu czeka nas półgodzinny
trekking. Taki spacer to nie tylko zapierające widoki i świeże, górskie powietrze, ale
także okazja do bliskiego poznania kolorowych, tropikalnych ptaków. Ochłodę w
trakcie spaceru znajdziemy w pobliżu miejscowych, urokliwych wodospadów.
Zmęczeni? Świetnie! Porządną dawkę energii z pewnością doda kawa. Tak!
Prawdziwa, kolumbijska kawa. Z tropikalnego lasu udamy się do Organic Coffee
Farm-La Victoria, gdzie zapoznamy się z tajnikami uprawy i produkcji
kolumbijskiej małej czarnej. Będziemy mieli okazję przekonać się ile prawdy jest w
stwierdzeniu, że kolumbijskie kawy smakują najlepiej na świecie. Tam wypijemy
lokalne piwo i skosztujemy kilku przysmaków przygotowanych z ekologicznych
upraw farmy organicznej.

Z Minca pojedziemy wzdłuż wybrzeża do Palomino. Po drodze zatrzymamy się
na lunch w Villa Maria Tayrona, urokliwej lodgy z doskonałą restauracją.
Następnie ruszymy do położonej przy plaży, backpackerskiej lodgy, która będzie
naszą bazą przez trzy najbliższe noce. Sierra Nevada to masyw górski w płn.
Kolumbii, ciągnący się wzdłuż wybrzeża Morza Karaibskiego. Jego dwa
najwyższe szczyty: Cristobal Colon (5775 m n.p.m.) i Simon Bolivar są
wizytówką rezerwatu. Park Narodowy Sierra Nevada de Santa Marta zajmuje
powierzchnię 3830 km2. W rezerwatach, w środkowych partiach masywu, do dziś
można spotkać jego rdzennych mieszkańców – Indian Arhuaco, Kagaba lub
Wiwa.

DZIEŃ 13 PALOMINO
PARK TAYRONA – CABO DE SAN JUAN
– NA KONIU DO PUEBLITO – INDIANIE
Kolejny dzień i kolejne wyzwania. Po pysznym śniadaniu opuścimy hotel i udamy się w kierunku portu w
miejcowości Taganga. Przed nami rejs do pobliskiego Parku Tayrona, gdzie czeka nas czas pełen wrażeń.
Dziś snorkeling na najpiekniejszej plaży – Cabo de San Juan. Po dotarciu na plażę dla chętnych wyprawa
na koniach w głąb puszczy do Pueblito (opcja), gdzie obejrzymy zabytkowe ruiny, pozostałości dawnych
cywilizacji, a także spotkamy Indian Arhuaco, którzy opowiedzą nam o swojej kulturze, m.in. będziemy mieli
okazję spróbować liści koki, które żuje się tutaj od wieków.

Podczas naszej wyprawy obejrzymy również unikalne okazy karaibskiej fauny i ﬂory. Cała wyprawa będzie
trwała ok. 4 godzin, a trasa wiodąca do Pueblito jest dość trudna i wymagająca – 1,5 h w pod górę na koniu,
a później powrót tą samą trasą w dół. Taki konny offroad. Osoby, które nie będą miały ochoty na tego typu
aktywność spędzą dzień na zjawiskowej Cabo de San Juan. Po powrocie na wybrzeże czeka nas
obiadokolacja w Taganga. Po dniu pełnym wrażeń ruszamy dalej do Palomino. Dzień zakończymy z
drinkiem nad basenem w Palomino.
Park Narodowy Tayrona graniczy z karaibską plażą, tropikalną puszczą i kordylierami Sierra Nevada de
Santa Marta. To dżungla poprzedzielana oznakowanymi ścieżkami i dużymi plażami. Ze względu na
unikatowe połączenie lasu tropikalnego i morza, stanowi obowiązkową pozycję “MUST SEE” każdego
turysty. W Parku Tayrona towarzyszyć nam będą niezliczone ilości śpiewających ptaków. Łącznie na tym
terenie występuje ponad trzysta gatunków ptaków. Wizyta w parku to również doskonała okazja na
podpatrzenie innych karaibskich zwierząt w ich naturalnym środowisku (małpy, kraby, żaby, iguany).

DZIEŃ 14 PALOMINO
PLAŻA – FALE – SPŁYW RZEKĄ– SURFING – BASEN
Dzień przeznaczony na plażowanie i wodne atrakcje. Każdy planuje go według swoich upodobań. Można wziąć
lekcje surﬁngu (opcja) lub udać się na spływ rzeką do Morza Karaibskiego w oponie ciężarówki - „tubing” (opcja).
Czy to nad basenem, czy na plaży - dzisiaj wypoczynek pełną gębą. Drink w dłoni, krem do opalania i okulary
przeciwsłoneczne to nasi najbliżsi kompani. Wieczorem oczywiście spotykamy się w barze na Happy hour!

DZIEŃ 15 BOGOTA
PRZELOT DO BOGOTY – WJAZD KOLEJKĄ NA
GÓRĘ MONSERATE – IMPREZA POŻEGNALNA W
„ANDRES CARNE DE RES”
Po śniadaniu przejazd na lotnisko w Santa Marta i 1,5 godzinny przelot do Bogoty. W hotelu
zameldujemy się w godzinach popołudniowych. Tego dnia celebrować będziemy kolumbijskie
jedzenie oraz zgłębiać miejscową kulturę. W stolicy traﬁmy na niezliczoną ilość restauracji i
barów, w których kwitnie życie towarzyskie. Czas na podbicie stolicy! Bogota to największe
miasto w Andach, często nazywane jest Atenami Ameryki Południowej. Po zakwaterowaniu
udamy się na górę Monserrate (3152 m n.p.m.), na którą wjedziemy kolejką linową. To najlepszy
punkt obserwacyjny z widokiem na panoramę Bogoty. To również doskonałe miejsce na zakup
pamiątek.

Widok miasta zapiera dech w piersiach i pozostaje w pamięci na zawsze. W to miejsce chce się
wracać! Od dzisiaj Bogota będzie jedną z waszych ulubionych światowych stolic, a słowo
ZABAWA nabierze nowego wymiaru. Pożegnalny wieczór spędzimy w jednym z kultowych lokali
Bogoty. Andres Carne de Res to lokal, z którego nikt nie chce wcześnie wychodzić. Zabawa do
późnych godzin nocnych gwarantowana! Wyśmienite jedzenie i salsa królują tu niepodzielnie. To
niewątpliwie najlepsze miejsce na pożegnanie Kolumbii. Zabawa do późnych godzin nocnych
będzie idealnym zakończeniem naszego wyjazdu.

DZIEŃ 16 BOGOTA
WYLOT DO DOMU
Czas wracać do domu! Rano rozpoczniemy podróż powrotną. Po śniadaniu
wyjedziemy na lotnisko, skąd już tylko 10 000 km dzielić nas będzie od Polski.

DZIEŃ 17 lądowanie
Przylot do kraju. Ostatnie pożegnanie na lotnisku i powrót do domów.

●

CENA ZAWIERA

Kolumbia

●

●

PERŁA AMERYKI POŁUDNIOWEJ

TERMIN WYPRAWY
07.07 - 23.07.2023

koszt uczestnictwa

10 990 PLN + LOTY

●

PRZELOTY
Bogota - Medellin
Medellin - Cartagena
Santa Marta - Bogotá

CENA NIE ZAWIERA

NOCLEGI
Medellin - hotel w dobrej dzielnicy. Pokoje 2-os.
Nuqui - Eco lodge z basenem położona w lesie deszczowym na
Pacyﬁku. Pokoje 2-4 os.
Cartagena - Nocleg w hotelu - Pokoje 2-3 os.
Palomino - Nocleg w hotelu backpackerskim - Pokoje 2-4 os.
Bogota - Hotel w centrum miasta w dobrej dzielnicy - Pokoje 2-os.
ATRAKCJE UJĘTE W PROGRAMIE
Bilety wstępu i koszty udziału we wszystkich atrakcjach poza tymi
zaznaczonymi jako opcja.

●

WYŻYWIENIE
Wszystkie śniadania
Wszystkie posiłki podczas pobytu w Choco

●

PRZEJAZDY
Lotnisko Medellin – hotel – lotnisko Medellin
Transfer wodny po wodach Pacyﬁku z Nuqui – lodga – Nuqui
Transfer Medellin między lotniskami
Lotnisko Cartagena - hotel
Cartagena - Santa Marta
Santa Marta – Minca Village – Palomino
Mototaxi do Coffee Organic Farm
Palomino – Taganga – Palomino
Transfer wodny morzem karaibskim z Taganga –
Cabo de San Juan – Taganga
Palomino - Lotnisko Santa Marta
Lotnisko Bogota – hotel – lotnisko Bogota
Hotel Bogota – Monserrate – La Candelaria – hotel Bogota

UBEZPIECZENIE
Ubezpieczenie ERGO Ubezpieczenia Podróży – TIP PLUS, 40
000 EUR, KR 5000 EUR, NNW 30 000 PLN

●

PRZELOTÓW
Warszawa – Bogota – Warszawa – ok. 4200 zł,
Medellin - Nuqui - Medellin - ok. 1100 zl

●

WYŻYWIENIA
Obiady i kolacje - Medellin, Cartagena, Santa Marta,
Palomino, Bogota
Napoje, alkohol i napiwki

●

DODATKOWYCH PRZEJAZDÓW
Taksówki na wzgórza w Medellin w dniu 2

●

DODATKOWYCH ATRAKCJI
Wyjątkowa wycieczka konna plażą i górami
Parku Tayrona do Pueblo - 250 zł
Pablo Escobar Tour - 240 zł
Rejs po Pacyﬁku w poszukiwaniu wielorybów - 200 zł
Rejs łodzią do Parku Narodowego Utria
z wizytą na Playa Blanca - 180 zł
Spływ na oponach po rzece - 130 zł

●

DODATKOWE UBEZPIECZENIE
* Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu. Koszt
takiego ubezpieczenia to 4,4% od wartości imprezy.
* Pakiet ubezpieczeniowy TOP lub TOP Plus - podwyższenie
sumy ubezpieczenia

●

UWAGA!
Dopuszczalny bagaż na przelot do Choco - 15 kg!

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. 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.

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

Mateusz poznański

Piotr Deutsch

Dyrektor Banku - ING Bank Śląski

Prezes ﬁrmy ProOﬃce

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

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

Microsoft, Key Account Manager

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...

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.

Izabela szymańska

Bartek rysak

uczestniczka Projektu Botswana

uczestnik Projektu Namibia

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

Grzegorz słowiński
uczestnik Projektu Kolumbia

Ania Olejniczak
BIURO
+48 509 627 711
ania@legalnomads.pl
www.legalnomads.pl

Przygoda czeka, nie zwlekaj!
Mamy tylko 16 miejsc :)
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