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Z A P R A S Z A M Y D O A M E RY K I Ł AC I Ń S K I E J

SZANOWNI PAŃSTWO,

Ameryka Południowa i Środkowa to niewątpliwie kontynenty różnorodne, łączące w sobie piękno naturalnej przyrody, ale także posiadające wiele ważnych
zabytków kultury i cywilizacji. Podróżując po Amerykach mamy okazję zobaczyć
mozaikę krajobrazów tj: pustynie, lasy tropikalne, potężne rzeki i wodospady,
najgłębsze kaniony, największe plaże świata, a także imponujące lodowce czy
góry.
Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy nowy katalog Ameryki Południowej
i Środkowej, abyście mieli okazję do podróży i poznania tego niezwykłego regionu świata. Zainspirowani sugestiami podróżujących z nami Klientów postanowiliśmy stworzyć kilka nowych propozycji, które mamy nadzieję spotkają się
z Państwa zainteresowaniem. Powstał program zwiedzania Egzotyczna Panama,
dzięki któremu przekonamy Państwa, że Panama to nie jedynie łączący oceany
kanał, ale także piękna przyroda i świetny sposób na spędzenie wolnego czasu.
Miłośników dobrej kuchni i wybornego wina zapraszamy na dwie nowe wycieczki
Szlakiem winnic Nowego Świata oraz Smaki Ameryki Południowej. Zachęcamy
również do odkrywania Ekwadoru w czasie programu Na szlaku wulkanów i wodospadów.
Warto zwrócić uwagę, iż wszystkie wycieczki z naszej oferty zaliczają się do
imprez gwarantowanych, realizowanych już od minimum 2 osób. Zapewnia to
przede wszystkim Klientom realizację wyjazdu bez oczekiwania na to, czy zbierze się grupa chętnych na wyjazd.

Oprócz wyjazdów objazdowych znajdziecie Państwo w katalogu ofertę wypoczynku w Ameryce Południowej i Środkowej. Proponujemy odpoczynek na piaszczystych plażach w Brazylii, Wenezueli, Meksyku, Kostaryce, a także Panamie czy
też Belize.
Każda z naszych ofert posiada pełne ubezpieczenie turystyczne w Towarzystwie
Ubezpieczeniowym Signal Iduna. Kwoty podstawowego ubezpieczenia to:
KL 50 000 EUR, KR 6.000, NNW (NWI+NWS) 15 000 PLN + 1 000 PLN, BP 15 000
PLN oraz OC 30 000 EUR. Istnieje również opcja zwiększenia stawek do wariantu
SUPER. Ceny do indywidualnej kalkulacji przez naszych konsultantów.
Warto zaznaczyć, że naszą mocną stroną są nie tylko niezwykle interesujące
programy, ale także profesjonalizm przewodników i doświadczenie w organizacji
wyjazdów egzotycznych. Całą ofertę naszego biura znajda Państwo na stronie
www.konsorcjum.pl.
Z poważaniem
Artur Matiaszczyk
Prezes Zarządu Konsorcjum Polskich Biur Podróży
Trade & Travel Company

TWOJE PODRÓŻE 2016-17®

Konsorcjum Polskich Biur Podróży Trade & Travel Company

Konsorcjum.pl

5

K I L K A S ŁÓW O N A S
Postaw na sprawdzonych dołącz do zadowolonych
Jesteśmy czołowym touroperatorem, polską firmą z ponad 27 letnim doświadczeniem. Firmę tworzy młody i kreatywny zespół pasjonatów- ekspertów. Nasze doświadczenie w organizacji wyjazdów turystycznych pomaga nam urzeczywistniać marzenia o wyjątkowych podróżach w każdy
zakątek świata. Gwarantujemy niezapomniane wakacje pełne pozytywnych wrażeń i emocji, ale
również poczucie bezpieczeństwa, które zapewnia stały kontakt telefoniczny z naszymi konsultantami 24/7.
Jesteśmy pasjonatami- ekspertami do zadań specjalnych. Dla naszych Klientów mamy ROZWIĄZANIE, które oszczędza czas- profesjonalne doradztwo w zakresie organizacji podróży bliskich
i dalekich. Indywidualne podejście do każdego zapytania i poszukiwanie rozwiązań dopasowanych do potrzeb Klienta, to motto naszego działania, a bycie rzetelnym partnerem w biznesie to
nasza codzienna praktyka.
Bilans naszej działalności
Naszą rzetelność, ale również odpowiedzialność za branże potwierdza członkowstwo w Polskiej
Izbie Turystyki, a także Polskim Związków Organizatorów Turystyki. Dla potwierdzenia wysokiego poziomu jakości naszych usług przeszliśmy proces Certyfikacji ISO, uzyskując Certyfikat
9001:2008. Poprzez stałe doskonalenie się, które jest podstawą Certyfikacji ISO , gwarantujemy swój stały rozwój. Jesteśmy również pierwszym biurem, które uzyskało Godło Fundacji
TERAZ POLSKA, coroczna weryfikacja jakości naszych usług pozwala nam na używanie Godła od
wielu lat. W 2009 roku przystąpiliśmy do krajowego programu "Rzetelna Firma"
. W 2011
roku uzyskaliśmy tytuł Jakości Roku, przyznany przez Ekspertów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Zwracamy również szczególną uwagę na najważniejszy element naszej firmy- Pracowników. W 2010 roku otrzymaliśmy nagrodę „Firma Przyjazna Pracownikom” od Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Za zasługi dla turystyki kadra zarządzająca naszej firmy otrzymała
3 odznaki honorowe z rąk Ministra Gospodarki i Pracy. To tylko wybrane nagrody czy tytuły, które
nasza firma uzyskała podczas swojej działalności. Możemy się pochwalić wieloma innymi, które
potwierdzają, że nasza firma gwarantuje wiarygodność i rzetelność. Jesteśmy akredytowanym
Agentem IATA
, co gwarantuje profesjonalną pomoc w zakresie sprzedaży biletów lotniczych do każdego zakątka świata, w atrakcyjnych cenach.
Poprzez swoją pracę, ale również działania społeczne, czy udział w edukacji i szkoleniu młodej
kadry tworzymy polską turystykę, mając na celu jej stały wzrost bezpieczeństwa.
Co możemy dla Państwa zrobić?
Posiadamy w swojej ofercie ponad 100 kierunków egzotycznych, a w naszych propozycjach można znaleźć wycieczki pobytowe i objazdowe. Dzięki stałej współpracy z renomowanymi liniami
lotniczymi, zagranicznymi biurami podróży, a także z wieloma firmami związanymi z branżą turystyczną intensywnie rozszerzamy wachlarz proponowanych ofert (np. o pielgrzymki, wyjazdy
tematyczne czy łączące kilka krajów w jedną wyprawę). Wszystko po to, aby nasi Klienci i Partnerzy Biznesowi mogli spędzić atrakcyjne, egzotyczne wakacje w najbardziej oryginalnych miejscach świata, a swoje podróże biznesowe mogli zaliczyć do sukcesu firmy. U nas znajdziesz oferty
w takie miejsca jak Indie, Meksyk, USA, Izrael, Kuba, Malediwy i Seszele. Organizujemy wycieczki
do Chin, na Florydę czy Hawaje, Jawę i Sri Lankę. Razem z nami spędzisz wspaniałe wczasy na
Malcie, Bali czy Goa, zobaczysz Miami oraz inne miasta USA, a także spędzisz niezapomniane
chwile podczas wypraw trekkingowych w Afryce. Realizujemy również wyjazdy motywacyjne dla
Klientów, czy Partnerów, a także podróże biznesowe związane z udziałem w imprezach targowych,
czy misjach gospodarczych. Posiadamy własny system rezerwacji hoteli, samochodów, czarterów
oraz rejsów na całym świecie Zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki ponad 300 tys.
hoteli, atrakcji turystycznych, rejsów, wynajmu samochodów oraz wycieczek i podróży zagranicznych na: www.rezerwujwakacje.com.pl
www.konsorcjum.pl
Gdzie nas można znaleźć?
Zapraszamy do odwiedzenia naszych Biur Obsługi Klientów w Łodzi oraz w Warszawie. Naszą
ofertę można również kupić w ponad 1000 punktach- wyselekcjonowanych biurach w całej Polsce,
które dzięki szkoleniom i wsparciu naszego zespołu w profesjonalny sposób zaprezentują naszą
ofertę.
Z czego jesteśmy dumni?
Największym naszym sukcesem było wprowadzenie produktu o nazwie imprezy gwarantowane,
które wymagają minimalną ilość 2 osób. Oferta to 100% gwarancja, że impreza zostanie zrealizowana niezależnie od ilości uczestników, a poziom świadczeń będzie na wysokim poziomie. To
również unikatowa propozycja dla osób, które nie lubią podróżować w grupach zorganizowanych,
chcąc „chłonąć” atmosferę egzotycznych miejsc w sposób indywidualny i z wybraną osobą. To
Klient decyduje Co chce zwiedzać oraz w jakim tempie. W czym możemy pomóc?
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O R G A N I Z UJ Z N A M I W YJ A Z DY G R U P OW E !

W YJA ZDY DL A FIRM I GRUP
NASZ INCENTIVE = NIE Z APOMNIANA

PRZYGODA

Nasze ponad 25-letnie doświadczenie w organizacji egzotycznych
wyjazdów, pełna dyspozycyjność i indywidualne podejście do zlecenia
pozwalają odczuć, że przygotowanie wyjazdów dla grup nawet do najbardziej odległego zakątka na świecie jest prosta i zaowocuje wspaniałymi
wspomnieniami z podróży! Sprostamy oczekiwaniom nawet najbardziej
wymagających Klientów.
Jesteśmy akredytowanym agentem IATA, współpracujemy z rzetelnymi,
zagranicznymi kontrahentami i renomowanymi liniami lotniczymi

Gwarantujemy wspaniałe atrakcje, gwarantujące moc pozytywnych wrażeń i dreszczyk emocji:

Rafting na spienionych rzekach, rejsy all inclusive, wieczorne
pokazy tańca, kolacje przy muzyce na żywo i degustacje dań
lokalnej kuchni, zjazdy na linach, nurkowanie, sporty wodne,
kąpiel w gorących źródłach u stóp wulkanów!

Wyjazdy mogą mieć różną formę oraz charakter, w zależności od Państwa
oczekiwań.
Misje gospodarcze, wyjazdy służbowe, szkolenia, seminaria, konferencje,
warsztaty, wyjazdy tupu incentive (integracyjne, motywacyjne), kongresy
naukowe i inne, zorganizujemy od podstaw i z pełnym zakresem usług:
transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, wynajem sal konferencyjnych, sprzętu audiowizualnego, tłumaczy, upominki reklamowe
z logo firmy i inne, wedle upodobań Klienta.
Zapewniamy usługi przewodników, wyróżniających się profesjonalizmem
i biegłą znajomością języków obcych.
Zapraszamy do konsultacji pod numerem
•

Infolinia

801 011 714

•

Siedziba Łódź

42 639 80 47

•

Oddział Warszawa

22 622 82 96
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P R O M O C J E D L A N A S Z YC H K L I J E N TÓW

NAJWAŻNIEJSZY JEST KLIENT!
Jeśli korzystali już Państwo z oferty naszej firmy serdecznie zapraszamy
do przystąpienia do Klubu Stałych Klientów TRADE & TRAVEL COPMANY
– Konsorcjum Polskich Biur Podróży. Przygotowaliśmy dla Państwa wiele
zniżek i przywilejów, które mają przynieść Państwu radość z podróżowania
wraz z naszym biurem.
Karta Stałego Klienta czeka na Państwa
zapraszamy do uzupełnienia formularza.
Każdy z posiadaczy karty Stałego Klienta otrzyma m.in.:
√

√
√
√
√
√

400

Zniżkę o wartości
zł od Pary na wszystkie imprezy egzotyczne organizowane przez TRADE & TRAVEL COMPANY –
Konsorcjum Polskich Biur Podróży,
Zniżkę o wartości 200 zł od Pary – imprezy Turystyczne z Katalogu
Izrael,

6%

Zniżki o wartości
na imprezy turystyczne w Polsce i Europie,
rezerwacje w systemie Twoje Podróże,

Zniżki o wartości 15% na pobyt w Hotelu Marhaba w Kłodzku,
Gwarancję otrzymania nowych katalogów w pierwszej kolejności.
I wiele innych!
Zapraszamy również do skorzystania

Z RABATU ZA WCZESNĄ REZERWACJĘ!
W wysokości

120 USD od Pary

Przy zakupie oferty najpóźniej na 6 miesięcy przed wylotem.
Uwagi:
1. Organizatorem promocji jest TRADE & TRAVEL COMPANY – Konsorcjum Polskich Biur Podróży,
2. Promocje obejmują oddziały własne oraz biura agencyjne TRADE &
TRAVEL COMPANY – Konsorcjum Polskich Biur Podróży,
3. Promocje nie łączą się z innymi promocjami, last minute, ofertami
specjalnymi,
4. Regulamin programu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest
w biurach TRADE & TRAVEL COMPANY – Konsorcjum Polskich Biur
Podróży, a także na stronie www.twojepodróże.com.pl,
5. Rabaty nie obejmują opłat lotniskowych oraz opłat za wizy itd.
6. Promocja nie dotyczy imprez grupowych oraz indywidualnych, przygotowywanych na zamówienie.
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M E K SY K

i n fo r m a c j e

MEKSYK INFORMACJE PRAKTYCZNE
czących z USA nie oparła się wpływom mieszkańców północy, przez co pojawiają się hamburgery,
hot dogi i frytki.

GŁÓWNE ATRAKCJE

Mexico City

Dla osób kochających surfing i wylegiwanie się na
przepięknych plażach, najlepszym wyborem będzie Acapulco. Najlepsze kurorty położone są nad
Oceanem Spokojnym. Dla tych którzy wolą mniej
zatłoczone miejsca, najlepszym wyborem będzie
Baja California, gdzie atrakcją jest wspaniała rafa
koralowa. Dla wielbicieli nurkowania prawdziwym
hitem będzie, rafa koralowa w El Palancar.
Warto też wybrać się na wczasy na Jukatan gdzie
znajdują się malownicze laguny, przypominające
ogromne akwaria pełne kolorowych ryb.
Do najbardziej tajemniczych miejsc, gdzie można
nurkować należą Cenotes. To naturalne akweny
wodne, które nazywane są studniami Majów. Dostarczały one wodę pozbawionemu wszelkich rzek
Jukatanowi. Majowie, którzy byli jedną z najważniejszych cywilizacji w historii Meksyku, traktowali je jako miejsce święte oraz składali tam ofiary,
często składające się z wartościowych przedmiotów. W związku z tym, iż Cenotes są ukryte głęboko w dżungli dotrzeć tam jest najprościej razem
z zorganizowaną wyprawą prowadzoną przez przewodnika. W Meksyku znajduje się kilka wulkanów,
których szczyty pokryte są śniegiem. Te pięciotysięczniki przyciągają wielbicieli wspinaczek. Tym
którzy uwielbiają jazdę konno polecić można góry
Sierra Madre. Ogromne rzesze turystów przybywają do Chichen Itza, słynnego miasta Majów. Znajduje się tu rzeźba przedstawiająca boga Chaac Mola.
Tak samo ważnym miejscem jest pradawne miasto
Teotihuacan i znajdujące się tam piramidy Słońca
i Księżyca.

JĘZYK

WARUNKI WJAZDOWE, WIZA, PASZPORT

NAZWA KRAJU
Meksyk

DLACZEGO WARTO?
Meksyk to kraj bogaty w fascynujące zabytki,
wspaniałą przyrodę, miejsca kultu religijnego
i masę innych atrakcji. Zaczynając od tajemniczych
budowli Majów, przez plaże w słonecznym Acapulco po park narodowy Palenque, to tylko jedne
z wielu atrakcji. Wycieczka do Meksyku pozwoli
poznać kulturę i codzienne życie mieszkańców oraz
da możliwość spróbowania ich kuchni. Wybierając
się na pielgrzymkę zobaczyć należy Sanktuarium
Matki Bożej z Guadalupe i miejsca, które nawiedził
Papież Jan Paweł II. Dla tych, którzy chcą spędzić
urlop w Meksyku odpoczywając, czekają piękne
plaże i najlepsze hotele w Acapulco.

STOLICA

Hiszpański jest językiem powszechnie używanym,
jednak w większości hoteli można porozumieć się
po angielsku.

Polscy turyści nie mają obowiązku posiadania wizy
przy wjeździe do Meksyku. Należy upewnić się że
paszport jest ważny min. 6 miesięcy.

WALUTA

PRZEPISY CELNE

Peso meksykańskie (MXN) 1 EURO = 12,21 MXN, 1
USD = 10,32 MXN. Powszechnie akceptowany jest
dolar amerykański

Meksykańskie prawo zakazuje wwozu i wywozu

artykułów spożywczych. Całkowitym zakazem obłożona jest wieprzowina, wszelkie rośliny i nasiona.
Posiadanie narkotyków będzie karane pozbawieniem wolności od 5 do 30 lat.

CO ZABRAĆ?
Na wycieczkę do Meksyku należy zabrać nakrycie
głowy chroniące przed słońcem oraz krem ochronny. Trzeba pamiętać też o zabraniu niezbędnych
lekarstw. Warto zabrać latarkę, podręczny słownik
języka hiszpańskiego oraz kłódkę do zabezpieczenia plecaka.

ZAKUPY, PAMIĄTKI
Najlepsze pamiątki to te wyrabiane ręcznie przez
mieszkańców i lokalnych rzemieślników. Na straganach sprzedawana jest kolorowa biżuteria, tkaniny
oraz obrusy. Meksyk słynie z produkcji tequili, dlatego warto zakupić małe zapasy tego trunku.

SZCZEPIENIA
W Meksyku występuje duży odsetek zachorowań
na amebozę. Pora deszczowa sprzyja występowaniu przypadków cholery w niektórych regionach kraju, jak np. w dżungli. Nie jest wymagane
zaświadczenie o przebytych szczepieniach przy
wjeździe do kraju. Warto zaszczepić się przeciwko
żółtaczce i żółtej gorączce.

OPIEKA MEDYCZNA
Wiele hoteli, zapewnia opiekę medyczną. Konsultacja lekarska kosztuje od 15 do 40 USD. Wiele aptek
czynnych jest 24 godz./dobę.

BEZPIECZEŃSTWO
Meksyk jest bezpiecznym krajem. Należy jednak
zachować ostrożność i rozwagę podróżując po
kraju. Na terenie Meksyku zdarzają się napady
rabunkowe. Nie należy podróżować taksówkami
niesprawdzonych firm, najlepiej znaleźć taksówki
większych korporacji i zamawiać je przez telefon.
Dla bezpieczeństwa należy wykonać kopię dokumentów, a oryginały wraz z kosztownymi przedmiotami trzymać w hotelowym sejfie.

STREFA CZASOWA
UTC –8 do –6 – zima
UTC –7 do –5 – lato

KOD TELEFONICZNY
+52

NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE
110 V (płaskie amerykańskie wtyczki). Radzimy zaopatrzyć się w adaptery.

KUCHNIA
Kuchnia Meksykańska to mieszanka wpływów
tradycji prekolumbijskich z hiszpańskimi, które na
przestrzeni wieków wymieszały się z innymi kulturami, które spotykały się na Półwyspie Iberyjskim.
Dzisiejsza kuchnia meksykańska, w rejonach grani-
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MEKSYK INDIAŃSKI – ŚLADAMI AZTEKÓW 12 DNI
MEXICO CITY I TEOTIHUACAN I XOCHIMILCO I QUERETARO I TONANTZINTLA I TAXCO
LA QUEBRADA SHOW I ACAPULCO

1

WYLOT

2

BAZYLIKA MATKI BOSKIEJ Z GUADALUPE – TEOTIHUACAN (60 KM)

3

MUZEUM ANTROPOLOGII I HISTORII–
CITY TOUR – XOCHIMILCO (30 KM)

Zbiórka na lotnisku, wylot do miasta
Meksyk. Transfer do hotelu, zakwaterowanie,
obiadokolacja.

Śniadanie. Przejazd do Sanktuarium Matki
Bożej z Guadalupe. Zwiedzanie tzw. „miasteczka” Matki Bożej z Guadalupe. Czas wolny
na zakup dewocjonaliów. Przejazd do Teotihuacan. To dawne centrum ceremonialno-administracyjne Indian Teotihuacanos. Zobaczymy wspaniale piramidy Księżyca i Słońca
(chętnych zapraszamy na szczyt). Wizyta
w warsztacie obsydianu, degustacja tequili
i pulque. Powrót do hotelu. Obiadokolacja.

Śniadanie. Przejazd do Katedry w mieście
Meksyk. Wizyta na Placu Trzech Kultur, miejsca będącego świadkiem wielu ważnych dla
Meksyku wydarzeń historycznych. Zwiedzanie części historycznej Meksyku: Plac Zocalo,
Pałac Narodowy z freskami słynnego Diego Rivery, Katedra Metropolitalna. Wizyta
w Muzeum Antropologii i Historii, jednym
z najlepiej wyposażonych i zorganizowanych
w całej Ameryce Łacińskiej, z imponującą
kolekcją sztuki prehiszpanskiej oraz zbiorami etnograficznymi dotyczącymi dawnych
i współczesnych Indian meksykańskich. Po
południu spływ kolorowymi „gondolami” po
dawnych kanałach azteckich w dzielnicy Xochimilco. Rejs odbywa się często w towarzystwie mobilnych kramów z jedzeniem oraz
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muzyki mariachi i marimba. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja.

4

TEPOTZOTLAN – TULA - QUERETARO
(250 KM)

5

PUEBLA – CHOLULA – TONANTZINTLA
(330 KM)

Śniadanie. Zwiedzanie Tepotzotlan, miasteczka z czasów kolonialnych, w którym jezuici
wznieśli Seminarium Św. Marcina oraz kościół
Świętego Franciszka Ksawerego, uznawany
obecnie za wybitne arcydzieło i perłę meksykańskiego baroku. Zwiedzanie Muzeum
Wicekrólestwa z bardzo bogatym zbiorem
sztuki kolonialnej. Przejazd do Tuli, zaginionej cywilizacji Tolteków (posągi Atlantów
w świątyni Quetzalcoatla, Pałac Tysiąca Kolumn, Coatepantli czyli Mur Węży). Przejazd
do kolonialnego miasta Queretaro, wycieczka
po centrum historycznym: Kościół i klasztor
Świ. Krzyża, w którego ogrodzie znajdują się
unikalne drzewa z kolcami w kształcie krzyża,
Plac Broni, zabytkowy Akwedukt. Przejazd do
hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja.

Śniadanie. Przejazd do Puebli, zwanej “Miastem Aniołów” - ulubionego miejsca Papieża Jana Pawła II. Spacer po starym mieście,
pełnym urokliwych budynków w kolonialnym
stylu - Casa del Alfenique, Katedra, kościół
Św. Dominika z przepiękną “Kaplicą Różańcową”, Słodka Uliczka. Spacer na rynek El Parian
z regionalnymi wyrobami, gdzie na straganach można kupić tradycyjne ciastka migdałowe i fabryczną ceramikę talavera. Wizyta
w miasteczku Cholula, z największą pod
względem objętości piramidą na świecie,
a następnie w Tonantzintla z barokowym kościołem.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja.
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6

PUEBLA – TAXCO (250 KM)

Śniadanie. Wyjazd z miasta Puebla,
Przejazd do Taxco, meksykańskiej “stolicy
srebra”. Zakwaterowanie, obiadokolacja.

7

TAXCO – JASKINIE CACAHUAMILPA–
ACAPULCO – LA QUEBRADA SHOW
(245 KM)

Śniadanie. Spacer po Taxco. Miasto wzbogaciło dzięki bogatym złożom srebra, które znajdują się w okolicy, a mieszkańcy wyspecjalizowali się w obróbce tego szlachetnego metalu.
Po zwiedzaniu czas wolny na zakupy sztuki
jubilerskiej ze srebra. Przejazd do jaskiń Cacahuamilpa, największych i najpiękniejszych
w całej Ameryce Łacińskiej. W wyrzeźbionych
przez wodę i czas pięknych komnatach w korycie podziemnej rzeki znajdują się niezwykłe
formacje skalne i zachwycające zjawiska krasowe. Przejazd do Acapulco, najsłynniejszego
kurortu nad Oceanem Spokojnym. Zakwaterowanie w hotelu z opcją wyżywienia ALL INCLUSIVE. Wieczorem pokaz mrożących krew
w żyłach skoków do wody ze skały La Quebrada, które rozsławiły Acapulco na cały świat.
Powrót do hotelu.

8

ACAPULCO

zapraszamy na rejs „Bonanza”, z przekąskami
w cenie i muzyką na żywo. Z pokładu katamaranu przekonamy się jak malowniczo położona jest zatoka Acapulco, jak pięknie wygląda
w promieniach zachodzącego słońca. Powrót
do hotelu.

9

ACAPULCO

Czas wolny na odpoczynek nad morzem,
samodzielne spacery po mieście i zakupy. Wyżywienie All inclusive.

10

ACAPULCO – MEXICO CITY (380 KM)

Śniadanie. Po obiedzie wykwaterowanie
i przejazd do Mexico City. Zwiedzania przepięknej
Hacjendy Hernana Corteza, konkwistadora Meksyku. Po przybyciu zakwaterowanie i nocleg.

11

MEXICO CITY - WYLOT

12

PRZYLOT

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Sanktuarium Matki Bożej
z Guadalupe. Obiad przed wylotem w lokalnej
restauracji. Transfer na lotnisko, odprawa bagażowo-paszportowa i wylot do Polski.

Przylot do Polski. Zakończenie świadczeń.

Śniadanie. Czas wolny na odpoczynek
nad morzem. W godzinach popołudniowych
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MEKSYK Z JUKATANEM -

PREKOLUMBIJSKIE SKARBY JUKATANU

12 DNI

MEXICO CITY I XOCHIMILCO I TEOTIHUACAN I PUEBLA I OAXACA I MONTE ALBAN I TULE I MITLA
TEHUNATEPEC I SAN JUAN CHAMULA I SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

1

WYLOT

2

MUZEUM ANTROPOLOGII I HISTORII–
CITY TOUR – XOCHIMILCO (30 KM)

Zbiórka na lotnisku, odprawa bagażowo-paszportowa, wylot do miasta Meksyk.
Transfer do hotelu, zakwaterowanie, kolacja.

Śniadanie. Przejazd do Katedry w mieście
Meksyk. Wizyta na Placu Trzech Kultur, miejsca będącego świadkiem wielu ważnych dla
Meksyku wydarzeń historycznych. Zwiedzanie części historycznej Meksyku: Plac Zocalo,
Pałac Narodowy z freskami słynnego Diego
Rivery, Katedra Metropolitalna. Wizyta w Muzeum Antropologii i Historii, jednym z najlepiej wyposażonych i zorganizowanych w całej
Ameryce Łacińskiej, z imponującą kolekcją
sztuki prehiszpanskiej oraz zbiorami etnograficznymi dotyczącymi dawnych i współczesnych Indian meksykańskich. Po południu

spływ kolorowymi „gondolami” po dawnych
kanałach azteckich w dzielnicy Xochimilco.
Rejs odbywa się często w towarzystwie mobilnych kramów z jedzeniem oraz muzyki mariachi i marimba. Powrót do hotelu. Kolacja.

3

BAZYLIKA MATKI BOSKIEJ Z GUADALUPE – TEOTIHUACAN (120 KM)

4

PUEBLA – OAXACA (350 KM)

Śniadanie. Przejazd do Sanktuarium Matki
Bożej z Guadalupe. Zwiedzanie tzw. „miasteczka” Matki Bożej z Guadalupe. Czas wolny
na zakup dewocjonaliów. Przejazd do Teotihuacan, dawnego centrum ceremonialno-administracyjnego Indian Teotihuacanos. Zobaczymy wspaniale piramidy Słońca, Księżyca
i Pierzastego Węża; możliwość wejścia na
piramidy, z widokiem na Aleję Zmarłych i cały
kompleks archeologiczny. Wizyta w warsztacie obsydianu, degustacja tequili i pulque.
Obiad w restauracji w pobliżu piramid. Przejazd do Puebli, nocleg.

Śniadanie. Zwiedzanie Puebli, zwanej
“Miastem Aniołów” - ulubionego miejsca Papieża Jana Pawła II. Spacer po starym mieście,
pełnym urokliwych budynków w kolonialnym
stylu: Casa del Alfenique, Katedra, kościół
Św. Dominika z przepiękną “Kaplicą Różańcową”, Słodka Uliczka. Spacer na targ El Parian
z regionalnym rękodziełem i smakołykami.
Na straganach można kupić tradycyjne ciastka migdałowe i fabryczną ceramikę talavera.
Przejazd do Oaxaca, spacer po starówce miasta z urokliwymi kamienicami w kolonialnym
stylu. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie.
Kolacja.
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5

OAXACA – MONTE ALBAN – TULE – MITLA - TEHUNATEPEC (260 KM)

Śniadanie, wyjazd. Zwiedzanie położonego
na wzgórzu, niegdyś najważniejszego miasta
antycznych Zapoteków, Monte Alban. W programie z m.in. Gran Plaza czyli wielki plac,
grobowce, świątynie, obserwatorium astronomiczne i boisko starożytnych Olmeków.
Przejazd do małej wioski Santa Maria del Tule,
gdzie znajduje się największe, pochodzące
z rodziny cypryśników, drzewo obydwu Ameryk. Przejazd do Mitli, państwa-miasta, centrum religijnego i nekropolii władców plemienia Zapoteków, z fasadami prekolumbijskich
budynków, ozdobionych geometrycznymi
kamiennymi mozaikami. Odwiedzimy kościół
św. Pawła wybudowany przez hiszpańskich
konkwistadorów oraz Museo Frissel de Arte
Zapoteco, eksponujące wykopaliska prekolumbijskie z okolicznych miejsc.
Wizyta w wytwórni mezcala połączona z degustacją. Kolacja, nocleg w Tehuantepec.

6

TEHUNATEPEC - KANION SUMIDERO –
SAN JUAN CHAMULA – SAN CRISTOBAL
DE LAS CASAS (395 KM)

Wyjazd z hotelu we wczesnych godzinach
porannych. Śniadanie w formie box lunch (na
wynos). Podróż w kierunku Chiapas, jednego
a najpiękniejszych meksykańskich stanów.
Rejs łodzią po rzece Grijalva w słynnym kanionie EL SUMIDERO (1,5h), którego urwiste
ściany dochodzą do 1000 metrów wysokości!
Podziwianie niezwykłych cudów przyrody, tj.
formacji skalnej zwanej “choinką”, flory i fauny (krokodylii, małp i ptaków).
Przejazd do San Juan Chamula. Przy głównym placu, pełnym kramów z płodami ziemi
stoi najbardziej niezwykły kościół katolicki, jaki zapewne uda się Państwu zobaczyć
w Meksyku. Podłogę pokrywa sosnowe igliwie, które ma odpędzać złe duchy, a zarazem
jest wierzchnim nakryciem Matki Ziemi, nie
ma księdza, ławek i pulpitu. Wokół migocą
tysiące świeczek ustawionych na podłodze
i przy ołtarzach, tworząc mistyczną poświatę.
Potomkowie dumnych Majów – Tzotzilowie,
zapalają je, aby błagać o zdrowie i szczęście,
a także żeby rzucały uroki. Modlitwa odbywa
się w formie śpiewu w archaicznym dialekcie
Tzotzil. Indianie znajdują się w swoistym transie, popijając przy tym posh - tradycyjny alkoholowy trunek, powstały z fermentacji trzciny
cukrowej. To obrzędy religijne, które łączą
elementy katolickie z pogańskimi, jeszcze
z czasów prekolumbijskich. W kościele Chamula panuje całkowity zakaz robienia zdjęć
i filmowania. Niezastosowanie się do tego zakazu grozi karą, a nawet więzieniem.
Wizyta w Zinacantan. Przejazd do San Cristobal de las Casas. Kolacja w lokalnej restauracji, przejazd do hotelu na nocleg.
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7

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS – PUSZCZA LAKANDOŃSKA – WODOSPADY
AGUA AZUL (230 KM)

Wyjazd z hotelu we wczesnych godzinach
porannych. Wyjazd do Puszczy Lakandońskiej,
zamieszkiwanej przez grupę etniczną Lakandonów. Śniadanie.
Lakandoni uważają się za prawowitych spadkobierców starożytnych Majów z Palenque,
Yaxchilánu i Bonampaku. Są politeistami, żyją
w poligamii, zawierają małżeństwa tylko ze
sobą, odprawiają pełne kolorytu ceremonie
w tzw. domu bogów, produkują piwo z kory
drzewa balche, polują za pomocą sideł i dmuchawki, zbierają i uprawiają zioła.
Przejazd do Wodospadów Agua Azul ukrytych
wśród tropikalnej roślinności; zachęcamy do
odświeżającej kąpieli.
Przejazd do strefy archeologicznej Palenque.
Zwiedzanie jednej z najbardziej tajemniczych
stref archeologicznych Majów w Palenque:
Świątynia Inskrypcji, Pałac, Wzgórze Świątynne, Łaźnie Królowej. Przejazd do hotelu,
kolacja, nocleg.

8

muje Świątynię Wojowników, Świątynię Boga
Chaca oraz Łaźnię Parową. Czas na zakup pamiątek. Przejazd na Jukatan do hotelu z opcją
wyżywienia all inclusive (3 posiłki dziennie,
przekąski i napoje bezalkoholowe i alkoholowe lokalne). Po zakwaterowaniu czas wolny.

10

RIWIERA MAYA LUB CANCUN

Wypoczynek nad Morzem Karaibskim, czas na plażowanie i kąpiele w morzu.

11

CANCUN – MEXICO CITY

12

PRZYLOT

Śniadanie. Transfer na lotnisko w Cancun,
przelot do Mexico City, przesiadka na lot powrotny do Polski.

Przylot do Polski.

PALENQUE – CAMPECHE - MERIDA
(620 KM)

Śniadanie. Wjazd na Półwysep Jukatański
i przejazd wzdłuż Zatoki Meksykańskiej do
uroczego kolonialnego miasta Campeche,
którego Starówka wpisana jest na listę UNESCO. Spacer po mieście.
Transfer do miasta Merida, które powstało na
miejscu miasta Majów. Dzisiaj stanowi ważny
kurort wypoczynkowy. W stolicy stanu Jukatan, zwanej również „Paryżem Zachodu” lub
„Białym Miastem”, będzie można zobaczyć
m.in. Pałac Rządowy, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, najstarszą katedrę na kontynencie
amerykańskim oraz przespacerować się po
słynnym pasażu Montejo. Czas wolny na spacer po mieście. Przejazd do hotelu, kolacja,
nocleg.

9

MERIDA – IZAMAL – CHICHEN ITZA – RIWIERA MAYA LUB CANCUN ALL INCLUSIVE (330 KM)

Śniadanie. Wyjazd z hotelu. Zatrzymamy się
w tętniącym życiem miasteczku Izamal. To
urocze, “żółte miasto”, w którym znajduje
się największy w Meksyku dziedziniec klasztorny, na którym w 1993 roku miało miejsce
spotkanie Papieża Jana Pawła II z Indianami.
Zwiedzanie Chichen-Itza, miasta wpisanego
na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
i ogłoszonego jednym z Siedmiu Nowych
Cudów Świata. Warto zobaczyć Piramidę Kukulkana, największe w Ameryce Środkowej
Boisko do Gry w Pelote, Ołtarz Czaszek, Świętą Cenotę, Obserwatorium Astronomiczne.
W Chichen Itza warto również zobaczyć zespół pięknie zdobionych kolumn w Grupo de
las Mil Columnas w kompleksie, który obej-
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MEKSYK Z KUBĄ –

ŚLADAMI ERNESTA HEMINGWAYA

14 DNI

MEXICO CITY I XOCHIMILCO I TEOTIHUACAN I PUEBLA I CHOLULA I TONANTZINTLA I TAXCO
HAWANA I PINAR DEL RIO I TRINIDAD I SANTA CLARA I VARADERO

1

WYLOT

2

MUZEUM ANTROPOLOGII I HISTORII–
CITY TOUR – XOCHIMILCO (30 KM)

Zbiórka na lotnisku, wylot do Mexico
City. Transfer do hotelu, zakwaterowanie,
obiadokolacja.

Śniadanie. Przejazd do Katedry w mieście
Meksyk, zwiedzanie. Wizyta na Placu Trzech
Kultur, miejsca będącego świadkiem wielu
ważnych dla Meksyku wydarzeń historycznych. Zwiedzanie części historycznej Meksyku: Plac Zocalo, Pałac Narodowy z freskami
słynnego Diego Rivery, Katedra Metropolitalna. Wizyta w Muzeum Antropologii i Historii,
jednym z najlepiej wyposażonych i zorganizowanych w całej Ameryce Łacińskiej, z imponującą kolekcją sztuki prehiszpanskiej oraz
zbiorami etnograficznymi dotyczącymi dawnych i współczesnych Indian meksykańskich.
Po południu spływ kolorowymi „gondolami”
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po dawnych kanałach azteckich w dzielnicy
Xochimilco. Rejs odbywa się często w towarzystwie mobilnych kramów z jedzeniem oraz
muzyki mariachi i marimba. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja.

3

BAZYLIKA MATKI BOSKIEJ Z GUADALUPE – TEOTIHUACAN (120 KM)

4

PUEBLA – CHOLULA – TONANTZINTLA
(270 KM)

Śniadanie. Przejazd do Sanktuarium Matki Bożej
z Guadalupe. Zwiedzanie tzw. „miasteczka” Matki
Bożej z Guadalupe. Czas wolny. Przejazd do Teotihuacan. To dawne centrum ceremonialno-administracyjne Indian Teotihuacanos. Zobaczymy wspaniale piramidy Słońca, Księżyca i Pierzastego Węża.
Wizyta w warsztacie obsydianu, degustacja tequili
i pulque. Przejazd do miasta Puebla, zakwaterowanie. Obiadokolacja.

Śniadanie. Zwiedzanie Puebli, zwanej “Miastem Aniołów” - ulubionego miejsca Papieża, Jana Pawła II. Spacer po starym mieście,
pełnym urokliwych budynków w kolonialnym
stylu: Casa del Alfenique, Katedra, kościół Św.
Dominika z przepiękną “Kaplicą Różańcową”,
Słodka Uliczka. Spacer na rynek El Parian
z regionalnymi wyrobami, gdzie na straganach można kupić tradycyjne ciastka migdałowe i fabryczną ceramikę talavera. Wizyta
w miasteczku Cholula, z największą pod
względem objętości piramidę na świecie,
a następnie w Tonantzintla z pięknym, barokowym kościółkiem. Przejazd Taxco, meksykańskiej “stolicy srebra”, wizyta w sklepie ze
srebrem. Kolacja.
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5

TAXCO – JASKINIE CACAHUAMILPA –
MEXICO CITY (190 KM)

Śniadanie. Przejazd taksówkami (garbuskami)
do centrum miasta. Spacer po Taxco. Miasto
wzbogaciło dzięki bogatym złożom srebra,
które znajdują się w okolicy, a mieszkańcy
wyspecjalizowali się w obróbce tego szlachetnego metalu. Po zwiedzaniu czas wolny
na zakupy sztuki jubilerskiej ze srebra. Przejazd do jaskiń Cacahuamilpa, największych
i najpiękniejszych w całej Ameryce Łacińskiej.
W wyrzeźbionych przez wodę i czas pięknych
komnatach w korycie podziemnej rzeki znajdują się niezwykłe formacje skalne i zachwycające zjawiska krasowe. Przejazd do hotelu
w Mexico City, kolacja.

6

MEXICO CITY - HAWANA

7

HAWANA – SZLAK HEMINGWAYA

Po śniadaniu przejazd na lotnisko w Mexico City, przelot do Hawany (Kuba), zakwaterowanie w hotelu. Kolacja. Czas wolny.

Śniadanie. Zwiedzanie Nowej Hawany
– przejazd wzdłuż słynnego nadmorskiego
bulwaru Malecón, Cmentarz Kolumba, Hotel
Nacional, Plac Rewolucji (miejsce - symbol
najnowszej historii Kuby, gdzie Papież Jan
Paweł II w obecności Przywódcy rewolucji Fidela Castro i innych osobistości państwowych
odprawił uroczystą Mszę św., polecając Bogu
wszystkie kobiety kubańskie. Obiad. Po południu Kapitol, Park Centralny, Pasaż Prado.
Zwiedzanie Starówki - Plac Katedralny z Katedrą Niepokalanego Poczęcia i św. Krzysztofa,
gdzie Papież Jan Paweł II odprawił mszę świętą dla kapłanów, zakonników, zakonnic, seminarzystów i ludzi świeckich, zaangażowanych
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w dzieła apostolskie. Mszę upamiętnia wmurowana w mury katedry pamiątkowa tablica.
Szlak Hemingwaya: Hotel Ambos Mundos,
w którym przez dziesięć lat mieszkał autor powieści „Stary Człowiek i Morze”, wypoczynek
w ulubionych knajpach laureata nagrody Nobla – Bodeguita del Medio. Plac Broni, Kościół
św. Franciszka z Asyżu. Zwiedzanie „muzeum
rumu”, połączone z degustacją i możliwością
zakupu tego szlachetnego trunku. Czas wolny
na zakupy. Powrót do hotelu, nocleg.

8

PINAR DEL RIO – VIŇALES – HAWANA
(330 KM)

Śniadanie. Wyjazd do prowincji Pinar del Rio
na zachodzie wyspy. Zwiedzanie Fabryki Cygar
w mieście Pinar del Rio. Przejazd do wpisanej
przez UNESCO w Rejestr Światowego Dziedzictwa Kultury - Doliny Tytoniowej Viñales.
Oglądanie "Muralu Prehistorii" oraz jaskini,
w której w czasach hiszpańskiej kolonii ukrywali się zbiegli niewolnicy. Obiad w lokalnej
restauracji. Powrót do hotelu w Hawanie.

9

PARK MONTEMAR - TRINIDAD (315 KM)

bohatera rewolucji - Che Guevary. Przystanek przy pomniku uśmiechniętego Papieża
- pierwszym, który stanął w miejscu publicznym, nie na gruncie należącym do Kościoła,
lecz do państwa. Statua stanęła zaledwie
pół kilometra od miejsca, w którym Ernesto
Che Guevara na czele swojego partyzanckiego odziału stoczył w grudniu 1958r. zwycięską bitwę z wojskami rządowymi Fulgencio
Batisty, przesądzającą o ostatecznej klęsce
kubańskiego dyktatora. Przejazd do Varadero,
zakwaterowanie w hotelu przy plaży, z opcją
wyżywienia all inclusive. Kolacja i nocleg.

11-12

VARADERO - PLAŻOWANIE

Śniadanie. Wypoczynek all inclusive na plażach Varadero.

13

VARADERO - WYLOT

14

PRZYLOT

Śniadanie, transfer na lotnisko w Hawanie, wylot.

Powrót do kraju. Koniec świadczeń.

Śniadanie. Wyjazd do Parku Montemar
– rejs po lagunie zamieszkanej przez Indian
Tainos. Wizyta na farmie krokodyli. Przejazd
do hotelu w Trinidad. Obiad w lokalnej restauracji.

10

TRINIDAD – SANTA CLARA – VARADERO (320 KM)

Zwiedzanie Trinidad, jednego z najpiękniejszych miast Kuby. Krótki odpoczynek w barze
Canchanchara – degustacja lokalnego drinka
przy dźwiękach kubańskiej muzyki. Przejazd
do Santa Clara i zwiedzanie mauzoleum
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¡TEQUILA, POR FAVOR!

10 DNI

MEXICO CITY I TEOTIHUACAN I XOCHIMILCO I TEPOTZOTLAN I TULA I QUERETARO I SAN MIGUEL ALLENDE
DOLORES HIDALGO I GUANAJUATO I JUAN DE LOS LAGOS I GUADALAJARA I TEQUILA I PUERTO VALLARTA

1

WYLOT

2

BAZYLIKA MATKI BOSKIEJ Z GUADALUPE – TEOTIHUACAN (60 KM)

Zbiórka na lotnisku, wylot do Miasta
Meksyk. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, kolacja.

Śniadanie. Przejazd do Sanktuarium
Matki Bożej z Guadalupe. Zwiedzanie
tzw. „miasteczka” Matki Bożej z Guadalupe. Czas wolny na zakup dewocjonaliów
i spacer po ogrodach. Przejazd do Teotihuacan. To dawne centrum ceremonialno
-administracyjne Indian Teotihuacanos.
Zobaczymy wspaniale piramidy Księżyca
i Słońca (chętnych zapraszamy na szczyt,
z którego widać całą Paseo de los Muertes - Aleję Zmarłych). Wizyta w warsztacie
obsydianu, degustacja słynnych, meksykańskich trunków tequili i pulque. Powrót
do hotelu, kolacja.

3

MUZEUM ANTROPOLOGII I HISTORII–
CITY TOUR – XOCHIMILCO (30 KM)

4I

TEPOTZOTLAN – TULA – QUERETARO
(235 KM)

Śniadanie. Zwiedzanie części historycznej
Meksyku: Plac Zocalo, Pałac Narodowy
z freskami słynnego Diego Rivery, Katedra Metropolitalna. Wizyta w Muzeum
Antropologii i Historii, jednym z najlepiej
wyposażonych i zorganizowanych w całej
Ameryce Łacińskiej, z imponującą kolekcją sztuki prehiszpanskiej oraz zbiorami
etnograficznymi dotyczącymi dawnych
i współczesnych Indian meksykańskich.
Po południu spływ kolorowymi „gondolami” po dawnych kanałach azteckich
w dzielnicy Xochimilco. Rejs odbywa się
często w towarzystwie mobilnych kramów z jedzeniem oraz muzyki mariachi
i marimba – zapraszamy do wspólnego
śpiewania słynnych, meksykańskich szlagierów! Obiad na łodziach (przysmaki
meksykańskiej kuchni tj. tortilla, sos guacamole i salsa, kurczak, liście opuncji,
złociste skwarki chicharrones). Powrót do
hotelu.

Śniadanie. Zwiedzanie Tepotzotlan, ładnego miasteczka z czasów kolonialnych,
w którym jezuici wznieśli Seminarium
Świętego Marcina oraz kościół Świętego
Franciszka Ksawerego, uznawany obecnie
za wybitne arcydzieło i perłę meksykańskiego baroku. Zwiedzanie Muzeum Wice-

16
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królestwa z ciekawym i bardzo bogatym
zbiorem sztuki kolonialnej. Przejazd do
Tuli, zaginionej cywilizacji Tolteków (posągi Atlantów w świątyni Quetzalcoatla,
Pałac Tysiąca Kolumn, Coatepantli czyli Mur Węży). Przejazd do kolonialnego
miasta Queretaro, wycieczka po centrum
historycznym: Kościół i klasztor Świętego
Krzyża, w którego ogrodzie znajdują się
unikalne drzewa z kolcami w kształcie
krzyża, Plac Broni, zabytkowy Akwedukt.
Msza Święta w kościele w Queretaro.
Przejazd do hotelu w Queretaro, zakwaterowanie. Kolacja.

5

SAN MIGUEL ALLENDE – DOLORES HIDALGO - GUANAJUATO (195 KM)

Śniadanie. Przejazd do kolonialnego miasteczka San Miguel Allende w stanie Guanajuato – kolebki rewolucji i walki o niepodległość Meksyku w 1810 roku. Spacer
malowniczymi, wyłożonymi kocimi łbami
uliczkami miasta, wśród niskich kamienic
w pastelowych barwach i sklepików z lokalnymi wyrobami rzemieślniczymi.
Krótki postój w Dolores Hidalgo, gdzie
można podziwiać oryginalny dzwon,
w który uderzył Miguel Hidalgo y Costilla,
ogłaszając początek meksykańskiej walki
o niepodległość z Koroną Hiszpańską.
Przejazd do stolicy stanu - Guanajuato,
wybudowanej na sieci tuneli kopalni;
w mieście tym odbywają się międzynarodowe festiwale teatralne. Przejazd do

TWOJE PODRÓŻE 2016-17®

hotelu, zakwaterowanie, kolacja.

6

GUANAJUATO – SAN JUAN DE LOS
LAGOS (155 KM)

Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie miasta, pełnego urokliwych zaułków, wizyta
w Muzeum Mumii oraz słynnej Alhondiga
de Granaditas – miejsca walk o niepodległość Meksyku. Spacer po starej części
miasta z Teatrem Juareza, Aleją Pocałunku i Uniwersytetem, która wraz z kopalniami srebra wpisana została na listę
światowego dziedzictwa UNESCO.
Przejazd w kierunku Guadalajary, po
drodze postój w San Juan de los Lagos,
w którym figurka Najświętszej Marii Panny,
obok Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc pielgrzymkowych w Meksyku.
Zakwaterowanie w hotelu w Guadalajara,
kolacja.

7

GUADALAJARA - TEQUILA (68 KM)

Śniadanie. Wizyta w centrum miasta,
stanowiącym kolonialną, architektoniczną perełkę, ze wspaniałą katedrą, Plaza
de Armas z pałacem rządowym i Palacio
de Gobierno. Odwiedzimy także dzielnicę Tlaquepaque - centrum artystyczne
o niepowtarzalnym charakterze. Zwiedzanie Bazyliki ze słynną figurką Najświętszej
Marii Panny z Zapopan. Obiad lub kolacja
w Tlaquepaque.
Przejazd do położonego nieopodal miasta Tequila, które od XVII wieku jest sto-

licą wyrobu trunku o tej samej nazwie.
Otoczone polami agawy, przyciąga turystów możliwością zwiedzania destylarni
i fabryki produkującej tequilę w tradycyjny sposób. Zapraszamy do degustacji.
Powrót do hotelu w Guadalajara.

8

GUADALAJARA - PUERTO VALLARTA
(300 KM)

9

PUERTO VALLARTA – WYLOT

Śniadanie. Przejazd do Puerto Vallarta
nad Pacyfikiem. Zwiedzanie centrum miasta, a następnie zakwaterowanie w hotelu nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, transfer na lotnisko, odprawa bagażowo-paszportowa i wylot do Polski.

10

PRZYLOT

Przylot do Polski. Zakończenie
świadczeń.

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu o wypoczynek w jednym z hoteli w Puerto Vallarta .
Opisy hoteli na stronach 32-33
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MEKSYK Z GWATEMALĄ –
NA TROPIE INKÓW

12 DNI

GUATEMALA CITY I CHICHICASTENANGO I PANAJACHEL I BOTE SANTIAGO I ANTIGUA I TIKAL I FLORES – YAXCHILAN I PALENQUE
CAMPECHE I UXMAL I MERIDA I CHICHEN ITZA I CANCUN GUATEMALA CITY I CHICHICASTENANGO I PANAJACHEL I BOTE SANTIAGO
ANTIGUA I TIKAL - FLORES I YAXCHILAN I PALENQUE I CAMPECHE I UXMAL I MERIDA I CHICHEN ITZA I CANCUN

1

WYLOT - GUATEMALA CITY

2

GUATEMALA – CHICHICASTENANGO PANAJACHEL (285 KM)

Odprawa paszportowo bagażowa na 2 godziny przed wylotem. Lot
go Gwatemali z międzylądowaniem
w jednym z europejskich portów lotniczych. Po przylocie do Guatemala City
transfer do hotelu, zakwaterowanie,
nocleg.

Wczesna pobudka, śniadanie. Przejazd
do Chichicastenango - miasteczka
tętniącego życiem w środy i niedziele,
kiedy Indianie z okolicznych górskich
wiosek przybywają na targ (podobno największy w Ameryce Środkowej).
Liczne stragany, zachwycające barwnością i szerokim wyborem towarów
są świetną okazją do zakupu pamiątek,
tj. ręcznie haftowane tkaniny i orygi-

nalna ceramika. Wizyta w XVII kościele, w którym religia katolicka łączy sie
z obrzędami Majów. Oprócz figurek
świętych i ołtarza głównego, są tam
również ołtarzyki, z których korzystają
szamani dokonując swoich obrzędów.
Przejazd nad Jezioro Atitlan, położone
na wysokości z przepięknymi widokami na imponujące pobliskie wulkany:
San Pedro, Toliman i Atitlan. Przejazd
do hotelu.

3

ANAJACHEL – SANTIAGO – GUATEMALA
(320 KM)

Po śniadaniu zapraszamy do Santiago de Atitlan. Rejs łódką po jeziorze. Akwen jest zalaną wodą kalderą
ogromnego wulkanu, a brzegi ozdabiają idealne stoki uśpionych wulkanów. Według wszystkich przewodników
jezioro jest jednym z najpiękniej położonych zbiorników wodnych na świecie! Krótki spacer do kościoła Santiago
Apostol w Santiago oraz bractwa Maximón. Powrót łódką do miejscowości
Panjachel. Transfer do Guatemala City,
zakwaterowanie w hotelu.

4-5

ANTIGUA (40 KM)

Śniadanie. Przejazd do
miasta Antigua Guatemala – dawnej stolicy kraju. Najbliższe dni przeznaczymy na zwiedzanie. W 1773 roku
miasto zostało częściowo zniszczone
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wycieczki
przez trzęsienia ziemi spowodowane
wybuchem wulkanu Santa Maria, a od
1979 roku Antigua jest wpisana na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Zwiedzanie rozpocznie się od przepięknego kościoła La Merced, Catedry,
a następnie wizyta w Uniwersytecie
San Carlos de Borromeo, pierwszym
katolickim uniwersytecie Ameryki Łacińskiej, w którym dziś mieści się Muzeum Kolonialne. Wizyta w wioskach
San Antonio Polopo i Ciudad Vieja.

6

ANTIGUA – TIKAL (65 KM)

Po śniadaniu transfer na lotnisko, przelot do Tikal największego
z ocalałych miast Majów na terenie
Gwatemali, leżącego nad jeziorem Petén. Wycieczka do ruin Tikal. Zwiedzanie najwyższych piramid kontynentu
w zagubionym w dżungli mieście Majów. Wspaniałe budowle pochłonął las.
Podczas wykopalisk archeologicznych
wydobyto tu całe tony okruchów ceramicznych, resztek naczyń i narzędzi
używanych przez mieszkańców. Zobaczymy Akropolis, „Zaginiony Świat”
– największy kompleks Majów, Świątynię Świętego Jaguara, Wielką Piramidę,
z której obserwować można majestat
miasta oraz zieloną dżunglę . Obiad.
Wizyta w Muzeum im. Silvanusa Morlay
w Tikal. Transfer do hotelu.
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7

FLORES – YAXCHILAN – PALENQUE
(305 KM)

Po śniadaniu transfer do granicy Bethel, następnie rejs łodzią do Corozal
oraz Yaxchilan. Obiad. Przejazd do Palenque. Kolacja i nocleg.

8

PALENQUE – CAMPECHE

Po śniadaniu przejazd do miasta
Palenque otoczonej przez dżunglę. Jest
to jedno z najważniejszych archeologicznych miast Majów. Wewnątrz Piramidy Inskrypcji znajduje się sarkofag
króla Pakala Wielkiego oraz fascynujący rzeźbiony nagrobek. Wizyta w Świątyni Słońca, Krzyża oraz Pałacu. Podziwianie panoramicznego widoku na
Zatokę Meksykańską. Przejazd do przepięknego miasta Campeche, w którym
pozostało wiele kolonialnych murów
i fortyfikacji broniących miasto przed
piratami. W 1999 roku miasto zostało wpisane na listę UNESCO. Kolacja
i nocleg.

9

CAMPECHE – UXMAL - MERIDA

Śniadanie. Przejazd do miasta
Uxmal. Zwiedzanie archeologicznych
miejsc: Pałacu Gubernatora, Piramidy Guesser, starożytnego boiska do
gry w piłkę. Obiad. Przyjazd do Meridy
- „białego miasta”, podziwianie pano-

ramy na Montejo Avenue, Pomnik Ojczyzny, główny plac, katedrę oraz Pałac
Rządu.

10

MERIDA – CHICHEN ITZA – CANCUN

Po śniadaniu przejazd do Chichén Itzá, najważniejszego miasta Majów w Meksyku, które wpisane jest na
listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Zwiedzanie świątynia Kukulkana znanej jako „Świątynia Zamek”, Świątyni
Skull, Świątyni Jaguara, Obserwatorium, Grupy Tysiąca Kolumn. Przejazd
do Cancun, zakwaterowanie w hotelu.

11

CANCUN

12

CANCUN - WARSZAWA

Śniadanie. Dzień wolny na odpoczynek w hotelu, relaks na plaży.
Śniadanie. W dogodnym czasie transfer na lotnisko. Po odprawie
bagażowo-paszportowej lot powrotny
do kraju.

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu o wypoczynek w jednym z hoteli w Cancun lub na
Riwierze Maya . Opisy hoteli
na stronach 20-26.
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H OT E L E R I V I E R A M AYA
I B E R O S TA R P A R A I S O B E A C H * * * * * 2 4 H A L L I N C L U S I V E

POŁOŻENIE:
Kompleks hotelowy położony przy pięknej, piaszczystej plaży, między miejscowością Puerto Morelos a Playa del Carmen, 30 min. drogi od lotniska
w Cancun.
POKOJE:
komfortowe, klimatyzowane, wszystkie posiadają
balkon lub taras, wiatrak sufitowy, sejf, deskę do
prasowania z żelazkiem, mini-bar, TV sat., łazienkę
z suszarką do włosów, telefon, budzik, ekspres do
kawy i herbaty. Wybór pokoi jest duży: typu standard, o podwyższonym standardzie z widokiem na

ocean, junior suite o podwyższonym standardzie
i junior suite ocean view (z widokiem na ocean), wi
-fi płatne . Hotel zajmuje się również organizacją
ślubów.
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Kompleks basenów z jacuzzi, centrum SPA i masażu, kluby dla dzieci w wieku 4-12 lat, sala fitness,
dyskoteka, usługo fryzjerskie, usługi opiekunki
do dziecka, pole golfowe w pobliżu, wypożyczalnia samochodów, kantor, 7 restauracji (kuchnia
śródziemnomorska, dania z grilla i steki, kuchnia
międzynarodowa, kuchnia japońska, kuchnia mek-

sykańska i włoska, kuchnia brazylijska) i 2 bary.
Zaplecze rekreacyjne: możliwość nurkowania głębinowego z instruktorem, kayaking, tenis i zajęcia
jogi, strzelanie z łuku, windsurfing, gry w siatkówkę, koszykówkę, aerobik, lekcje tańca, lekcje języka
hiszpańskiego, wycieczki rowerowe.
Opcja all inclusive obejmuje: śniadania, lunch, kolacje, desery, napoje (bezalkoholowe i alkoholowe
lokalne) oraz przekąski przez całą dobę i napiwki
dla kelnerów, korzystanie z sauny i zaplecza rekreacyjnego. Polecamy dla rodzin.

I B E R O S TA R Q U E T Z A L* * * * + A L L I N C L U S I V E

POŁOŻENIE:
Przy piaszczystej plaży, 5 min drogi od Playa del
Carmen i 50 min od lotniska w Cancun. Kompleks
hotelowy składa się z budynków o niskiej zabudowie i jest otoczony egzotycznym ogrodem.
POKOJE:
przyjemnie urządzone, klimatyzowane, wyposażone w balkon lub taras, sejf, deskę do prasowania z żelazkiem, mini-bar, łazienkę z suszarką do
włosów, TV sat i wiatrak sufitowy, wi-fi (płatne).
Możliwość dopłaty do pokoi o podwyższonym standardzie z widokiem na ocean.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
kompleks basenów, centrum SPA, sala fitness, klub
dla dzieci 4-12 lat. Urozmaicone zaplecze rekreacyjne: tenis, nurkowanie głębinowe z instruktorem i nurkowanie powierzchniowe, kayaking, joga,
strzelanie z łuku, siatkówka, koszykówka, windsurfing, sauna, sala fitness. Duży wybór restauracji:
Bonsai – kuchnia japońska; Cozumel – kuchnia
międzynarodowa; La Gondola – kuchnia włoska;
La Hacienda – kuchnia meksykańska; La Mirimba
– Steak House; Uxmal – przekąski; oraz Tropical –
ryby, owoce morza, egzotyczne owoce 2 bary, dyskoteka.

Opcja All inclusive obejmuje: śniadania, lunch
i kolacje, desery, przekąski i napoje (bezalkoholowe i alkoholowe lokalne), leżaki oraz ręczniki przy
basenie i plaży w cenie, wstęp do dyskoteki, korzystanie z zaplecza rekreacyjnego (oprócz zmotoryzowanych sportów wodnych)
Luksusowy hotel, który spełni oczekiwania nawet
najbardziej wymagających Klientów.
Hotel organizuje przyjęcia weselne I oferuje dodatkowe atrakcje dla nowożeńców.

H O T E L B A R C E L O M AYA B E A C H & C A R I B E * * * * * 2 4 H A L L I N C L U S I V E
nurkowania powierzchniowego (sprzęt gratis
przez 1 h dziennie), nurkowanie głębinowe (płatne,
1 lekcja instruktażowa/dzień w hotelowym basenie
gratis), kajaki, windsurfing, wypożyczalnia rowerów, piłka nożna plażowa, dart, ping pong, bilard,
lekcje tańca.

POŁOŻENIE:
Hotel znajduje się przy pięknej, piaszczystej plaży
Riwiery Maya; w egzotycznym ogrodzie; ok. 50 min
drogi od lotniska w Cancun. Hotel należy do słynnej sieci BARCELO, która jest gwarancją wysokiego
poziomu usług i urozmaiconej wersji wyżywienia
All inclusive.
POKOJE:
Komfortowe, klimatyzowane, wyposażone w łazienkę z suszarką do włosów, TV kablowa, radio,
budzik, łazienka i balkon, zaparzacz do kawy
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i herbaty, sejf, minibar, szlafrok i pantofle, żelazko
i deska do prasowania.
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Dwa baseny, basen i klub dla dzieci, jacuzzi, centrum Spa z salonem masażu, sauna, kilka barów
(w tym swim-up przy basenie) oraz kilka restauracji
serwujących wyśmienite dania kuchni meksykańskiej i karaibskiej, dostęp do Internetu, informacja
turystyczna, pralnia, sklep z pamiątkami, usługi
medyczne, wypożyczalnia samochodów, opiekunka do dziecka (płatne), kantor, usługi fryzjerskie,.
Zaplecze rekreacyjne: korty tenisowe, możliwość

Opcja All inclusive obejmuje: śniadania, lunch
i kolacje (także dania wegetariańskie), powitalny,
orzeźwiający drink, przekąski między posiłkami,
napoje bezalkoholowe i alkoholowe lokalne (piwo,
wino, likiery), sporty wodne niezmotoryzowane
(kayaking, snorkeling, wodny aerobik) oraz siatkówka, udział w wieczornej rozrywce na terenie
hotelu (muzyka na żywo), ręczniki, leżaki przy
basenie i na plaży, animacje przy basenie i plaży,
napiwki dla obsługi hotelowej i podatki, wstęp na
dyskotekę z wliczonymi w cenę drinkami.

Konsorcjum Polskich Biur Podróży Trade & Travel Company
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H OT E L E R I V I E R A M AYA
H O T E L R I U Y U K ATA N * * * * * A L L I N C L U S I V E

POŁOŻENIE:
Hotel położony przy piaszczystej plaży, 3 km od
miasta Playa del Carmen.
Pokoje:
łazienka z suszarką do włosów, klimatyzacja, wiatrak sufitowy, telefon, TV, minibar, radio z budzikiem, sejf, balkon/taras, żelazko z deską do prasowania, wi-fi (płatne)
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
3 baseny + basen dla dzieci, kilka restauracji serwujących dania kuchni orientalnej, włoskiej, meksykańskiej, grill/steakhouse, , barów (w tym bar

przy basenie), dostęp do Internetu (płatny), jacuzzi,
ręczniki, parasole i leżaki przy basenie (bezpłatne),
sklep z pamiątkami, sauna, salon piękności z masażami i zabiegami SPA, usługi fryzjerskie, siłownia,
klub dla dzieci.
Opcja All inclusive (dostępna 24 h): śniadania,
obiady i kolacje, napoje bezalkoholowe i alkoholowe lokalne, korzystanie z kortu tenisowego, tenisa
stołowego, siłowni, sauny, windsurfingu, kajaków,
sprzętu do nurkowania powierzchniowego, siatkowki. W cenie 1 lekcja nurkowania głębinowego
w hotelowym basenie.

CLUBHOTEL RIU TEQUIL A 5* ALL INCLUSIVE 24H

POŁOŻENIE:
W niedalekiej odległości od miasta Playa del Carmen (ok. 3 km) i piaszczystej plaży (ok. 800 m), na
którą codziennie kursują bezpłatne meleksy. Bardzo lubiany przez Klientów, tętniący życiem hotel.
POKOJE:
Klimatyzowane, wyposażone w łazienkę, wiatrak
sufitowy, dostęp do Internetu, telefon, TV, minibar
(regularnie uzupełniany; w cenie), żelazko z deską
do prasowania, sejf, balkon lub taras.
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Basen z wydzieloną częścią dla dzieci, jacuzzi, salon odnowy biologicznej „Renova SPA”, restauracje
serwujące dania kuchni meksykańskiej i międzynarodowej (w tym jedna przy plaży), azjatyckiej, steakhouse, 3 bary, w tym jeden przekąskowy i swim-up, dzienne i wieczorne animacje dla dorosłych
z muzyka na żywo, dyskoteka, animacje dla dzieci,
centrum fitness, sauna, Internet.
W pobliżu 18-dołkowe pole golfowe.
Opcja all inclusive dostępna jest przez 24h. Opcja
zawiera 3 posiłki dziennie, przekąski, napoje bezalkoholowe i alkoholowe lokalne, ręczniki przy ba-

senie i parasole oraz leżaki na plaży, możliwość korzystania z windsurfingu, catamaranu, kayakingu
i ze sprzętu do snorkellingu (w Riu Yucatan water
sports center). Dostęp do barów w sąsiednich hotelach tj. Riu Tequila, Riu Playacar and Riu Yucatan.

H O T E L O C C I D E N TA L G R A N D X C A R E T * * * * *

POŁOŻENIE:
Przy piaszczystej plaży, na terenie naturalnego
lasu tropikalnego-ekologicznego parku Xcaret; 10
min. drogi od Playa del Carmen i 1h od lotniska
w Cancun.
POKOJE:
przyjemnie urządzone, klimatyzowane, wyposażone w balkon lub taras, sejf, deskę do prasowania
z żelazkiem, mini-lodówkę, łazienkę z suszarką do
włosów, TV sat i budzik.

TWOJE PODRÓŻE 2016-17®

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
10 barów i 11 restauracji, 5 basenów i jacuzzi, ręczniki przy basenie i plaży, codzienne animacje przy
basenie i plaży, SPA (zabiegi kosmetyczne, masaż),
wynajem samochodów i skuterów, informacja turystyczna, kantor, centrum biznesowe, usługi medyczne, opiekunka do dziecka. Restauracje serwują
dania kuchni międzynarodowej, śródziemnomorskiej, meksykańskiej i orientalnej.
Opcja All inclusive obejmuje: śniadania, lunch i kolacje, desery, przekąski i napoje (bezalkoholowe
i alkoholowe lokalne), leżaki oraz ręczniki przy ba-

senie i plaży w ceni, siatkówka, lekcje tańca i areobik. Opcja ALL obejmuje także strzelanie z łuku,
tenis, mini-golf, siłownię, snorkeling, korzystanie
z sauny i łaźni parowej, klubu dla dzieci w wieku
4-12 lat.
Niewątpliwie jednym z największych atutów hotelu jest położenie w parku Xcaret, uważanym za
jeden z najpiękniejszych parków tematycznych,
stanowiących kombinację zoo, centrum rekreacyjnego i nadmorskiego ośrodka wypoczynkowego.
Wyspa Jaguarów, Valadores de Papantla, spływ
podziemną rzeką, wypoczynek na plaży, snorkeling,
rajska rzeka, hodowla grzybów, flamingi, ptaszarnia, spektakle artystyczne na świeżym powietrzu,
małpi gaj, cmentarz Majów, żółwie, delfiny, manaty,
ogród botaniczny, kolekcje motyli, uprawy orchidei,
akwarium raf koralowych, szklany plac, wioska
i strefa archeologiczna Majów to tylko niektóre
atrakcje tego Parku. Kulminacją jest wielkie show
z uczestnictwem ponad 300 artystów. Show "Mexico Espectacular" to pokaz kultury i historii Meksyku, który odbywa się w olbrzymim amfiteatrze.
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H OT E L E D L A R O DZ I N Z DZ I EĆ M I
H O T E L D R E A M S P U E R T O AV E N T U R A S 5 *

POŁOŻENIE:
przy piaszczystej plaży (wydzielona część prywatna), nieopodal hotelu dostępne bary, restauracje
i sklepy. Od Cancun dzieli go ok. 100 km, od miasteczka Playa del Carmen ok. 18 km; do słynnych
ruin miasta Majów w Tulum ok. 60 km.
POKOJE:
klimatyzowane, nowocześnie urządzone, przestronne pokoje, wyposażone w łazienkę z suszarką
do włosów, szlafrok i pantofle, minibar, TV sat.,
odtwarzacz DVD/CD, telefon, sejf, czajnik do kawy
i herbaty, żelazko z deską do prasowania, balkon

lub taras; możliwość dopłaty do pokoi o wyższym
standardzie i z widokiem na ocean.
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
delfinarium (możliwość pływania z delfinami
i manatami), restauracje serwujące dania kuchni
międzynarodowej, włoskiej, meksykańskiej, dania z grilla i owoców morza, bary (m.in. sushi bar,
swim-up) i kawiarnie, baseny (w tym 1 tylko dla
dorosłych), dzienne i wieczorne animacje, bezpłatne Wi-Fi, salon z zabiegami SPA, sauna, jacuzzi
z widokiem na ocean, wypożyczalnia samochodów,
możliwość nurkowania powierzchniowego i głębi-

nowego (płatne), klub dla dzieci Explorer (od 3 do
12 lat) z atrakcjami tj. plac zabaw, gry video, lekcja
gotowania, rękodzieło, zabawa w poszukiwanie
skarbów.
Opcja All inclusive: posiłki 3 x dziennie (śniadania,
obiady, kolacje, przekąski), napoje bezalkoholowe
i alkoholowe lokalne, korzystanie z zaplecza rekreacyjnego (siłownia, aerobik, także wodny, siatkówka plażowa, sporty wodne niezmotoryzowane
tj. windsurfing i kajaki), 1 lekcja nurkowania powierzchniowego i głębinowego w basenie.

H O T E L O C E A N C O R A L & T U R Q U E S A 4 * + A L L I N C L U S I V E - R I W I E R A M AYA

POŁOŻENIE:
przy piaszczystej plaży, w pobliżu miejscowości Puerto Morelos, od miasta Cancun dzieli go ok. 38 km.
POKOJE:
klimatyzowane, wyposażone w łazienkę z suszarką
do włosów, sejf, TV sat., telefon, minibar, żelazko
z deską do prasowania; możliwość dopłaty do pokoju o wyższym standardzie i z widokiem na ocean.
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
7 restauracji z daniami kuchni m.in. międzynarodowej, meksykańskiej, włoskiej, amerykańskiej,

orientalnej, karaibskiej (grill), naleśnikarnia, bary,
4 baseny i jacuzzi, basen dla dzieci, klub dla dzieci
(4-12 lat) organizujący zabawy na plaży, zajęcia
sportowe, mini-disco i inne, klub dla nastolatków
(13-17 lat) z barem z napojami bezalkoholowymi
i przekąskami, dyskoteką i grami elektronicznymi;
salon z zabiegami SPA, sauną i siłownią, centrum
nurkowe, Wi-Fi bezpłatne w lobby hotelu i kawiarni Mike’s, dzienne i wieczorne animacje dla dorosłych.
Opcja All inclusive:
posiłki 3 x dziennie (śniadania, obiady, kolacje,
przekąski), napoje bezalkoholowe i alkoholowe

lokalne, korzystanie z zaplecza rekreacyjnego tj.
siatkówka plażowa, windsurfing, żeglarstwo, kajaki, korty tenisowe, aerobik, water polo, strzelanie
z łuku, salon gier.

HOTEL NOW JADE RIVIERA CANCUN 5* ALL INCLUSIVE

POŁOŻENIE:
przy malowniczej, prywatnej piaszczystej plaży, 50
min drogi od Cancun, w pobliżu Puerto Morelos,
ogrodu botanicznego i Crococun Zoo.
POKOJE:
klimatyzowane, elegancko urządzone, wyposażone
w łazienkę z suszarką do włosów i jacuzzi, szlafrok
i pantofle, minibar, TV sat., urządzenie do parzenia
kawy i herbaty, żelazko z deską do prasowania, sejf,
telefon, wodę mineralną butelkowaną. Możliwość
dopłaty do pokoju o wyższym standardzie i z widokiem na ocean.
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DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
restauracje serwujące dania kuchni międzynarodowej, włoskiej, śródziemnomorskiej, francuskiej,
orientalnej i meksykańskiej, 6 barów, baseny (dwa
z barem swim-up), Wi-Fi bezpłatne, salon SPA z sauną (także ze specjalną ofertą dla dzieci i nastolatków), dzienne i wieczorne animacje (np. karaoke),
klub dla dzieci (3-12 lat) Explorer z zajęciami tj.
gry na placu zabaw i na plaży, rękodzieło, wyprawy w teren, filmy; klub dla nastolatków (13-17 lat)
oferujący filmy, dyskoteki, zawody bilardowe, koszykówka, gry na plaży, gry video; w pobliżu hotelu
możliwość gry w golfa, jazdy konnej, narty wodne.

Opcja All inclusive:
posiłki 3 x dziennie (śniadania, obiady, kolacje,
przekąski), napoje bezalkoholowe i alkoholowe lokalne, korzystanie z zaplecza rekreacyjnego (niezmotoryzowane sporty wodne, rowery).

Konsorcjum Polskich Biur Podróży Trade & Travel Company
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H OT E L E D L A R O DZ I N Z DZ I EĆ M I

NAJLEPSZE PARKI ROZRYWKI
NA RIWIERZE MAYA!

DOSKONAŁA ZABAWA ZARÓWNO DLA DZIECI,
JAK I DOROSŁYCH.
PARK XCARET

Wspaniałe połączenie ośrodka wypoczynkowego, centrum rekreacji oraz ZOO.

Wśród atrakcji m.in.:

√

Wyspa Jaguarów

√

Indiańska wioska Majów

√

Spływ podziemną rzeką

√

Akwarium rafy koralowej

√

Egzotyczne ZOO – flamingi, barwne papugi,
delfiny

√

Snorkeling (nurkowanie powierzchniowe)

√

Nocne Show w świetle pochodni "Mexico Espectacular"
- pokaz kultury i historii Meksyku

√

oraz plażowanie i kąpiele w Morzu Karaibskim.

Wstęp dla dzieci 0-4 lat GRATIS!!!
Bilet wstępu dla dzieci 5-11 lat i seniorów pow. 55 lat od 39,50 USD
Bilet wstępu dla dorosłych od 79 USD

EKO-PARK XEL-HA
Zachwycający park wodny, rodzaj naturalnego akwarium, zadziwiającego różnorodnością roślin i zwierząt.

√ Przeprawa Jaskinią Majów
√ Strefa archeologiczna
√ Ruchomy most nad wodą
√ Snorkeling (nurkowanie powierzchniowe)
√ Tropikalne zwierzęta: papugi, iguany
√ Obcowanie z tropikalną florą, podziwianie cenotów (oczek wodnych)
√ Spragnionych słońca czekają laguny otoczone tropikalną puszczą,
√ hamaki między palmami, plaże i kąpiele w morskie.
Wstęp dla dzieci 0-5 lat GRATIS!!!
Bilet wstępu dla dzieci 5-11 lat i seniorów pow. 55 lat od 44,50 USD
Bilet wstępu dla dorosłych od 89 USD
TWOJE PODRÓŻE 2016-17®
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H OT E L E T Y L KO D L A „ D O R O S ŁYC H ”
H O T E L O A S I S S E N S A D U LT S O N LY 5 *

ALL INCLUSIVE 18+

- CANCUN

POŁOŻENIE:
Przy piaszczystej plaży w Cancun, ok. 15 km od lotniska międzynarodowego.

meksykańską, japońską,9 barów, 3 baseny, dostęp
do Internetu (płatny), salon z zabiegami SPA, siłownia, sauna, kort tenisowy, klub nocny.

POKOJE:
elegancko urządzone, klimatyzowane, przestronne,
wyposażone w łazienkę, TV, telefon, sejf, minibar;
wszystkie pokoje standardowe posiadają widok na
lagunę Nichupte; istnieje możliwość dopłaty do
pokoju z widokiem na ocean.

Opcja All inclusive:
3 posiłki 3 x dziennie, nieograniczone napoje bezalkoholowe i alkoholowe lokalne, korzystanie z zaplecza rekreacyjnego hotelu (niezmotoryzowane
sporty wodne tj. kajaki, łódki, deski surfingowe),
korzystanie z pola golfowego w pobliżu (transfer
dodatkowo płatny), na plaży do dyspozycji palapas
(rodzaj zadaszenia/parasola z liści palmowych), leżaki i ręczniki plażowe.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
9 restauracji z m.in. kuchnią śródziemnomorską,

H O T E L O C E A N M AYA R O YA L E 5 * A D U LT S O N LY

POŁOŻENIE:
hotel położony przy białej, piaszczystej plaży Riwiery Maya, ok. 45 min. drogi od lotniska w Cancun,
ok. 15 min. od miejscowości Playa del Carmen. Hotel przyjmuje tylko gości w wieku od 18 lat.
POKOJE:
pokoje klimatyzowane, TV sat., telefon, sejf, szlafrok i pantofle, żelazko z deską do prasowania, łazienka z suszarką do włosów, minibar (woda, soki,
lekkie drinki – uzupełniane codziennie), ekspres do
kawy i herbaty.

18

ALL INCLUSIVE

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
kilka restauracji, w tym jedna z widokiem na morze
(kuchnia meksykańska, włoska, orientalna, międzynarodowa), 2 baseny, bar przekąskowy i przy basenie, dostęp do Internetu, salon SPA (sauna, jacuzzi,
siłownia), usługi fryzjerskie, animacje dzienne tj.
siatkówka, aerobik, tenis stołowy, sporty wodne tj.
windsurfing, kajaki, parasailing, animacje wieczorne, wypożyczalnia samochodów, bezpłatny parking,
kantor, room Service, dyskoteka. Goście mogą korzystać z usług centrum nurkowego (nurkowanie
głębinowe i powierzchniowe, zarówno w rafie koralowej jak i słynnych, meksykańskich cenotach).

Opcja all inclusive: 3 posiłki dziennie w formie
bufetu, przekąski, napoje bezalkoholowe i alkoholowe lokalne; opcja all inclusive dostępna jest
przez 24h.

H O T E L S A N D O S C A R A C O L R E S O R T S E L E C T C L U B A D U LT S O N LY * * * * * A L L I N C L U S I V E
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POŁOŻENIE:
hotel położony przy białej, piaszczystej plaży Riwiery Maya, ok. 45 min. drogi od lotniska w Cancun i ok.
10 min. od centrum miejscowości Playa del Carmen.
Hotel przyjmuje tylko gości w wieku min. 21 lat.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
7 restauracji (z kuchnią m.in. brazylijską i meksykańską), bar z latynoską muzyką na żywo, basen,
salon SPA (sauna, jacuzzi, salon masażu, solarium),
dostęp do Internetu, pobliskie pola golfowe.

POKOJE:
pokoje w klimatyzowanych willach, wyposażone
w łazienka z suszarką do włosów, TV, telefon, dostęp
do Internetu, sejf, mini bar, 24h room service, radio
-budzik, ekspres do kawy i herbaty, żelazko z deską
do prasowania, balkon/taras.

Opcja all inclusive: 3 posiłki dziennie w formie
bufetu, przekąski, napoje bezalkoholowe i alkoholowe lokalne, korzystanie z kortów tenisowych,
korzystanie ze sportów wodnych tj. windsurfing,
żeglarstwo, kajaki, sprzęt do snorkelingu (nurkowania powierzchniowego), 1 lekcja nurkowania
głębinowego w basenie, water polo, wodny aerobik,
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siłownia, sauna, jacuzzi, tenis stołowy, dart, piłka
nożna, koszykówka, bilard, codzienne, wieczorne
show z muzyką na żywo.
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H OT E L E W C A N C U N
B A R C E L O C O S TA C A N C U N * * * *

POŁOŻENIE:
hotel znajduje się w Cancun przy Playa Linda –
piaszczystej plaży, otoczonej turkusową wodą
Morza Karaibskiego. Należy do sieci światowej
sławy hoteli, znanych z dobrego standardu obsługi.
W najbliższej okolicy znajdują się sklepy, restauracje i lokale rozrywkowe. Hotel dzieli 20 min. od
lotniska w Cancun i 5 min. od centrum miasta.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
basen, wypożyczalnia rowerów i samochodów,
centrum SPA z salonem masażu, siłownia, sauna,
wieczorne animacje, bar, opiekunka do dziecka,
informacja turystyczna, fryzjer, pralnia, sala konferencyjna. Restauracje serwujące dania kuchni międzynarodowej, meksykańskiej, hiszpańskiej, wegetariańskiej. W pobliżu znajduje się pole golfowe.

POKOJE:
komfortowe, klimatyzowane, wyposażone w łazienkę z suszarką do włosów, minibar, TV, WiFi, telefon, sejf, radio-budzik, ekspres do kawy i herbaty.

Opcja All inclusive obejmuje 3 posiłki dziennie,
przekąski, napoje bezalkoholowe i alkoholowe
lokalne, sporty wodne tj. kayaking, snorkeling,
żeglarstwo, water polo, wodny aerobik, windsur-

fing oraz siatkówka, bilard, tenis ziemny, aerobik,
wieczorne animacje (muzyka na żywo), lekcja nurkowania w basenie, zajęcia dla dzieci i klub, ręczniki przy basenie i na plaży, animacje przy basenie
i plaży, napiwki dla obsługi hotelowej, podatki.

BARCELO TUCANCUN BEACH****

POŁOŻENIE:
Hotel zlokalizowany jest przy prywatnej, białej,
piaszczystej plaży. Należy do sieci światowej sławy hoteli, znanych z wysokiego standardu obsługi.
W najbliższej okolicy znaleźć można mnóstwo sklepów, restauracji i obiektów rozrywkowych. Hotel
dzieli 25 min. od lotniska w Cancun i 20 min. od
centrum miasta. Niedawno zmodernizowany Barcelo Tucancun Beach jest jednym z najlepszych kompleksów hotelowych All Inclusive w Cancun.
POKOJE:
klimatyzowane, TV sat, mini bar, sejf, Internet bez-

przewodowy, telefon, urządzenie do parzenia kawy
i herbaty, łazienka suszarka do włosów.
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
4 restauracje, 5 barów, 3 baseny, salon piękności,
SPA, klub dla dzieci, usługi fryzjerskie, usługi opiekunki do dziecka, sklepy z pamiątkami, wypożyczalnia samochodów, usługi medyczne, pralnicze.
Zaplecze rekreacyjne: kort tenisowy, aerobik, nurkowanie (powierzchniowe i głębinowe), kayaking,
windsurfing, siatkówka.
Opcja All inclusive obejmuje: posiłki 3 x dzien-

nie śniadanie, lunch i kolacja, przekąski, lokalne
napoje, ręczniki oraz leżaki przy plaży i basenie,
codzienne animacje przy basenie i plaży, 1 lekcja
nurkowania w tygodniu.

CROWN PAR ADISE CLUB CANCUN * * * * *

POŁOŻENIE:
Hotel znajduje się w Cancun, przy przepięknej, białej, piaszczystej plaży, otoczonej turkusową wodą
Morza Karaibskiego. Hotel dzieli 20 min. drogi od
lotniska w Cancun. Dobra obsługa i wspaniałe otoczenie zapewnią gościom komfort i udane wakacje
na egzotycznym wybrzeżu Jukatanu.
POKOJE:
Pokoje standard posiadają widok na ocean. Są komfortowe, klimatyzowane, ładnie urządzone, wyposażone w łazienkę z suszarką do włosów, TV sat,
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telefon, sejf, radio z budzikiem, żelazko z deską do
prasowania, ekspres do kawy i herbaty.
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
baseny, w tym jeden dla dzieci, klub dla dzieci
i codzienne animacje, centrum odnowy biologicznej,
centrum biznesowe, pralnia, bary oraz kilka restauracji serwujących wyśmienite dania kuchni międzynarodowej, meksykańskiej, włoskiej, francuskiej,
a nawet chińskiej. Hotel organizuje transfery do
miejsc, gdzie można uprawiać windsurfing, kayaking
i żeglarstwo. Opiekunka do dziecka dodatkowo płatna. W pobliżu hotelu znajduje się pole golfowe.

Opcja All inclusive obejmuje: śniadania, lunch
i kolacje, przekąski między posiłkami, napoje
bezalkoholowe i alkoholowe, room service 24 h,
sporty wodne niezmotoryzowane (kajaki, windsurfing, snorkeling (nurkowanie powierzchniowe) oraz
rowery wodne), aerobik, rowery, ping-pong, tenis
ziemny, siatkówka, bilard, udział w wieczornej rozrywce na terenie hotelu (muzyka na żywo), 1 lekcja
nurkowania głębinowego w basenie, codzienne
animacje przy basenie i plaży, napiwki dla obsługi
hotelowej i podatki.
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H OT E L E W C A N C U N
HOT E L GR A ND OA SIS C A NCUN * * * *+

POŁOŻENIE:
hotel o piramidalnej architekturze, pozwalającej
cieszyć się widokiem oceanu, laguny oraz ogrodów,
położony bezpośrednio przy plaży, 15 min drogi od
lotniska, w pobliżu centrów handlowych, barów
i restauracji.
POKOJE:
komfortowe, klimatyzowane pokoje z łazienką
z prysznicem i suszarką do włosów oraz balkonem
lub tarasem, wyposażone w TV sat, mini bar, sejf,
telefon.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
basen, 800 m prywatnej plaży, restauracje, bary
oświetlane korty tenisowe, siłownia, 9-dołkowe
pole golfowe, animacje i rozrywki dla dorosłych
i dzieci, dyskoteka, Internet, butik. Za dodatkową opłatą: SPA, Internet, wypożyczalnia sprzętu
tenisowego i golfowego, instruktorzy gry w tenisa
i golfa.
All inclusive obejmuje: posiłki 3 razy dziennie,
śniadanie, lunch, kolacja w restauracji hotelowej,
podawane w formie bufetu bądź w formie a la carte, przekąski.

HOTEL RIU CANCUN *****

POŁOŻENIE:
Hotel znajduje się w Cancun, przy piaszczystej plaży. Należy do sieci światowej sławy hoteli RIU, znanych z wysokiego standardu obsługi. Hotel dzieli
20 km od lotniska międzynarodowego w Cancun.
Dobra obsługa i wspaniałe otoczenie zapewnią
gościom komfort i udane wakacje na egzotycznym
wybrzeżu Jukatanu.
POKOJE:
Komfortowe, klimatyzowane, wyposażone w łazienkę z suszarką do włosów, minibar, wentylator
sufitowy, żelazko z deską do prasowania, telefon,

TV sat., sejf, radio z budzikiem.
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
3 baseny, w tym jeden dla dzieci, jacuzzi, klub dla
dzieci, centrum odnowy biologicznej z salonem
masażu i usługami fryzjerskimi, dobrze wyposażona siłownia, sauna, sale konferencyjne, dostęp do
Internetu bezpłatny. Goście hotelu mogą również
korzystać z barów oraz kilku restauracji serwujących dania kuchni międzynarodowej, meksykańskiej oraz japońskiej. W pobliżu hotelu znajduje
się wypożyczalnia rowerów i pole golfowe.

Opcja All inclusive obejmuje: śniadania, lunch i kolacje, przekąski między posiłkami, napoje bezalkoholowe i alkoholowe, jeden wstęp do night clubu
„Pacha” + drinki, sporty wodne niezmotoryzowane
(kajaki, windsurfing, snorkeling (nurkowanie powierzchniowe), 1 lekcja nurkowania głębinowego
w basenie, tenis ziemny i stołowy, leżaki, parasola oraz ręczniki zarówno przy basenie jak i plaży,
udział w wieczornej rozrywce na terenie hotelu
(muzyka na żywo), lekcja nurkowania w basenie,
codzienne animacje przy basenie i plaży, napiwki
dla obsługi hotelowej i podatki.

HOTEL RIU CARIBE CANCUN ***** ALL INCLUSIVE

POŁOŻENIE:
Cancun, blisko piaszczystej plaży, 15 min. drogi od
lotniska w Cancun i 10 min. do centrum z restauracjami, sklepami i barami.
POKOJE:
komfortowe, klimatyzowane w wyposażone w biurko, minibarek, sejf, łazienkę z suszarka, telefon, TV,
wentylator sufitowy. Pokoje sprzątane są codziennie.
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DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
basen, centrum SPA (masaże i zabiegi upiększające), łaźnia parowa, sauna oraz siłownia/fitness,
sprzęt audio-wideo w sali konferencyjnej, restauracja, bar klubowy i bar przy basenie, bezpłatny
parking, recepcja całodobowa. Dodatkowe udogodnienia: basen z barem oraz salon gier, pralnia,
usługi fryzjerskie, wypożyczalnia samochodów.
Hotel proponuje bogate zaplecze rekreacyjne:
windsurfing, żeglarstwo, kayaking, snorkeling
i nurkowanie głębinowe (płatne), Tenis, siatkówka,
ping-pong, aerobik, siłownia, lekcje salsy, Rewela-

cyjne udogodnienia dla najmłodszych gości hotelu:
opcja All inclusive obejmuje gry i zabawy na plaży,
klimatyzowany klub dla dzieci, basen dla dzieci. Za
dodatkową opłatą opiekunka do dziecka. Poziom
usług oferowanych przez ten hotel spełni oczekiwania nawet najwybredniejszych gości. Sieć hoteli
RIU, o światowej sławie, zdobyła uznanie wielu
naszych Klientów.
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WYCIECZKI FAKULTATYWNE
CANCUN I RIWIERA MAYA

Chichen Itza – Royal, Valladolid
Wycieczka do najbardziej fascynujących ruin świata - Chichen Itza. Ten jeden z siedmiu współczesnych cudów świata jest również wpisany na listę
Światowego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości
- UNESCO. W Chichen Itza zobaczymy m.in. Świątynię Kukulkana, Boisko do gry w pelotę, Świątynię
Tysiąca Kolumn oraz wiele innych. Wizyta w starym
kolonialnym mieście Valladolid, destylarni Tequili
oraz możliwość popływania w niesamowitej cenocie. Wycieczka prowadzona jest przez polskiego
przewodnika na stałe mieszkającego w Meksyku,
wyłącznie w języku polskim. Zapewniamy również
pełne wyżywienie, komfortowe przejazdy oraz
zwiedzanie bez pośpiechu. Cena 95 USD/os. W cenie wizyta: Chichen Itza, cenota + kąpiel, Valladolid, destylarnia Tequili oraz butelka wody, lunch,
obiad i wszystkie przejazdy. Dodatkowo płatny
napój alkoholowy bądź bezalkoholowy do obiadu.

C o b a - Tu l u m R o y a l
Wycieczka o bogatym programie, zarówno dla
miłośników przyrody, jak i fascynatów historii prekolumbijskiej. Odwiedzamy w jednym dniu cztery
niezwykłe miejsca. Tulum - najpiękniej położone
portowe miasto Majów dysponujące plażą, która
pojawia się w rankingach najpiękniejszych plaż
świata na czołowych miejscach. Coba - największe
miasto Majów na Jukatanie ukryte w sercu zielonej
dżungli - tu będziemy przemieszczać się rikszami .
Zobaczymy dwie piękne cenoty, imponujące swoim
rozmiarem i urokiem. Wycieczka prowadzona jest
przez polskiego przewodnika, na stałe mieszkającego w Meksyku wyłącznie w języku polskim. Zapewniamy również pełne wyżywienie, komfortowe
przejazdy oraz zwiedzanie bez pośpiechu. Cena
125 USD/os. W cenie: wizyta w mieście Tulum,
przejazd kolejką lokalną Tulum, miasto Coba, rik-

TWOJE PODRÓŻE 2016-17®

sze, kąpiel w dwóch cenotach, obiad, butelka wody
oraz wszystkie przejazdy. Dodatkowo płatny napój
alkoholowy bądź bezalkoholowy do obiadu.

w naturalnym basenie, obiad w restauracji na plaży,
napoje i butelka wody. Dodatkowo płatny napój alkoholowy do obiadu.

Jeep Ekspedycja

Ek Balam - Rio Lagartos

Jest to wycieczka dla tych, którzy chcą posmakować prawdziwej ekstremalnej przygody rozgrywającej się w przepięknej jukatańskiej dżungli. Niewątpliwym walorem tego wyjazdu jest możliwość
samodzielnego poprowadzenia profesjonalnego
samochodu terenowego jakim jest Jeep Wrangler.
Wycieczka skierowana jest jednak nie tylko do
miłośników motoryzacji i oktanów, ale również do
amatorów pięknej karaibskiej przyrody. Punktem
docelowym przeprawy przez dżunglę jest bowiem
miasteczko Punta Allen zlokalizowane w sercu rezerwatu biosfery - Sian Ka'an. Tam właśnie przesiądziemy się na łodzie motorowe, by wyruszyć na
poszukiwanie żółwi, delfinów i manatów. Wycieczka kończy się wyśmienitym obiadem zjedzonym
na plaży pod palmami. Cena 125 USD/os. W cenę
wliczony jest przejazd Wranglerem do rezerwatu
Sian Ka'an tam i z powrotem, rejs łodzią po lagunie i morzu, snorkeling na rafie koralowej, kąpiel

Wycieczka do serca jednego z najpiękniejszych
rezerwatów biosfery na świecie - Rio Lagartos.
Naturalny raj, zwany przez Discovery Channel
Nowym Ekologicznym Schronieniem. Tam przesiądziemy się na łodzie i wyruszymy na poszukiwanie
różowych flamingów, dzikiego ptactwa i krokodyli.
Dodatkową atrakcją będzie kąpiel w naturalnych,
różowych solankach, błotne Spa, kąpiel w cenocie
oraz wizyta w mieście Majów, Ek Balam. Wycieczka
prowadzona jest przez polskiego przewodnika na
stałe mieszkającego w Meksyku wyłącznie w języku polskim. Zapewniamy również pełne wyżywienie, komfortowe przejazdy oraz zwiedzanie bez
pośpiechu. Cena 125 USD/os.. Cena zawiera: wizytę w Rezerwacie Biosfery Rio Lagartos, rejs łodzią
po lagunie, kąpiele w błotnym spa oraz w wodach
solankowych i cenocie, zwiedzanie Ek balam, obiad,
butelkę wody oraz wszystkie przejazdy. Dodatkowo płatny napój alkoholowy do obiadu.
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rzące je kamienie i głazy, były majańskimi piramidami, świątyniami i pałacami potężnego miasta
T'ho, na zgliszczach którego powstała dzisiejsza
Merida. Wycieczka prowadzona jest przez polskiego przewodnika na stałe mieszkającego w Meksyku
wyłącznie w języku polskim. Zapewniamy również
pełne wyżywienie, komfortowe przejazdy oraz
zwiedzanie bez pośpiechu w kameralnym gronie.
Cena 135 USD/os. Cena zawiera: Wizytę w mieście
Uxmal, wizytę w Merida, przejazd Paseo de Montejo, Obiad, butelkę wody oraz wszystkie przejazdy.

Tu l u m - M u y i l - S i a n K a ' a n
Uxmal - Celestun
Odkrywamy jedno z najpiękniejszych miast Majów, Uxmal. W 1996 roku zostało ono wpisane na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Położone
wśród wzgórz Puuk odkryje przed Wami swoją fascynującą historię i urzeknie pięknem oraz architektonicznym kunsztem starożytnych, majańskich
architektów. Podobno właśnie w Uxmal mieszkała
potężna czarownica oraz jej syn król - karzeł. Jak
głosi legenda w mieście nadal znajduje się dowód
ich potężnej magii. Na pograniczu stanów Jukatan i Campeche i obszarze 600 km ² znajduje się
Rezerwat Biosfery Celestun. W gąszczu lasów namorzynowych, pośród słodko-słonej wody swoje
miejsca lęgowe znalazł tu rzadki gatunek żółwi
morskich jak również krokodyli, czapli oraz białych i szarych pelikanów. Celestun to dom około
300 różnych gatunków ptaków oraz przystanek
dla ptaków migracyjnych. Rezerwat jest miejscem
zimowania ogromnych stad różowych flamingów,
najpiękniejszych spośród wszystkich flamingów,
które co roku przyciągają rzesze turystów z całego
świata. Wycieczka prowadzona jest przez polskiego przewodnika na stałe mieszkającego w Meksyku
wyłącznie w języku polskim. Zapewniamy również
pełne wyżywienie, komfortowe przejazdy oraz
zwiedzanie bez pośpiechu w kameralnym gronie.
Cena 145 USD/os.. W cenie: wizyta w Uxmal, wizyta
w Celestun, rejs łodziami, kąpiel na lagunie obiad
w restauracji na plaży, lunch, butelka wody oraz
wszystkie przejazdy.

Merida - Uxmal
Jedno z najpiękniejszych miast Majów, Uxmal.
W 1996 roku zostało ono wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Położone wśród
wzgórz Puuk odkryje przed Wami swoją fascynującą historię i urzeknie pięknem oraz architektonicznym kunsztem starożytnych, majańskich
architektów. Podobno właśnie w Uxmal mieszkała
potężna czarownica oraz jej syn król - karzeł. Jak
głosi legenda w mieście nadal znajduje się dowód
ich potężnej magii. Z Uxmal udamy się w kierunku Białego Miasta, czyli Meridy, stolicy Jukatanu.
Spacerując po głównym placu miasta, Plaza Mayor
będziecie Państwo mieli możliwość podziwiania
pięknych, kolonialnych budynków. Niegdyś, two-
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Większość miejsc, które odwiedzamy podczas tej
wycieczki jest zlokalizowana na Riviera Maya. Wycieczka polecana jest tych z Państwa, którzy nie
lubią długich przejazdów i tłumów, a chcieliby
zobaczyć miejsce piękne i interesujące pod względem zabytkowym i jednocześnie przyrodniczym.
Trzy niezwykłe miejsca - połączyliśmy je w całość,
dodaliśmy lokalny posiłek i tak powstała wycieczka dla miłośników historii, przyrody.... i fotografii.
Tulum to najpiękniej położone portowe miasto
Majów dysponujące plażą, która pojawia się w rankingach najpiękniejszych plaż świata na czołowych
miejscach. Następnie Muyil - niewielkie, zwykle
puste ruiny, położone na skraju rezerwatu Sian
Ka'an oraz rejs łódkami po kanałach namorzynowych. Wycieczka prowadzona jest przez polskiego
przewodnika na stałe mieszkającego w Meksyku
wyłącznie w języku polskim. Zapewniamy również
pełne wyżywienie, komfortowe przejazdy oraz
zwiedzanie bez pośpiechu. Cena 85 USD/os.. Cena
zawiera: Wizyta w mieście Tulum, wizyta w mieście
Muyil, rejs łodziami, spływ w kapokach dawnymi
kanałami majów, obiad oraz wszystkie przejazdy.

Xcaret
Jest eko-archeologicznym parkiem rozrywki. Stworzony na terenie, gdzie niegdyś stało miasto Majów
o tej samej nazwie. Park zajmuje aż 81 ha i w zależności od biletu jaki wykupimy czeka na nas ponad
40 różnorakich atrakcji, dlatego też bardzo pomocna jest mapa parku rozdawana przy wejściu. Możemy zwiedzić wzgórze cmentarne lub przy dźwiękach relaksacyjnej muzyki zwiedzić pawilon motyli,
zobaczyć wioskę Majów lub przejść się nad morze
i obserwować żyjące na wolności ogromne żółwie
morskie. Kiedy będzie nam zbyt gorąco, możemy
zdecydować się na spływ podziemną, słodko-słoną
rzeką, która daje wytchnienie od upału a gdy się
zmęczymy możemy leniwie, pobujać się w hamaku, w cieniu wysokich palm. Dla żądnych wrażeń
przewidziano pływanie z rekinami lub zabawę
z delfinami. Spacerując alejkami natkniemy się na
małpy, tapiry czy jaguary. Zobaczymy jak wyglądał niegdyś typowa kolonialna hacjenda oraz jak
ujeżdżano konie. A gdy zgłodniejemy, czeka na nas
kilkanaście różnych restauracji do wyboru. Każdy
znajdzie tu coś dla siebie. Na zakończenie dnia czeka nas największa atrakcja wielkie show w którym
bierze udział kilkadziesiąt osób. Cena 85 USD/os.

Selvatica
Od 2008 roku Selvatica piastuje pierwsze miejsce
wśród parków rozrywki. Niekwestionowane królestwo przygody adrenalinowych zjazdów na linach,
dżunglowych przepraw i pięknych cenot. Idealny
balans między emocjami, gościnnością i frajdą, jakiej nie doświadczymy nigdzie indziej. Nie bez powodu Selvatica znajduje się wśród 35 największych
i najlepszych przygód jakie możemy przeżyć podróżując po świecie. Słynny portal Tripadvisor, na podstawę opinii klientów, przyznał parkowi pierwsze
miejsce wśród Atrakcji Meksyku i Północnej oraz
Centralnej Ameryki. Cena w zależności od pakietu
od 99 do 125 USD/os.

C o b a - Tu l u m - M e c z P e l o t e
Jest to wyjątkowa wycieczka bez długich, uciążliwych przejazdów o bardzo bogatym programie
zarówno dla miłośników natury, przyrody jak
i fascynatów historii i kultury Majów. Odwiedzamy w jednym dniu sześć niezwykłych miejsc. Tulum - najpiękniej położone portowe miasto Majów
dysponujące plażą, która pojawia sie w rankingach
najpiekniejszych plaż świata, na czołowych miejscach. Coba - największe miasto Majów na Jukatanie ukryte w sercu dżungli. Trzy piękne cenoty
imponujące swoim rozmiarem i urodą. Wejdziemy
tuż przed zachodem słońca na najwyższą piramidę
Jukatanu oraz zobczymy mecz rozgrywany przez
miejscowych indian na boisku zlokalizowanym
w suchej cenocie w sercu dżungli. Dodatkowo Indianie przedstawiają inscenizacje niektórych dawnych
rytuałów związanych z religią Maya. Zapraszamy
Państwa do odwiedzenia z nami tych magicznych
miejsc. Wycieczka prowadzona jest przez polskiego przewodnika na stałe mieszkającego w Meksyku
wyłącznie w języku polskim. Zapewniamy również
pełne wyżywienie, komfortowe przejazdy oraz
zwiedzanie bez pośpiechu. Cena 140 USD. W cenie:
wizyta w mieście Tulum, przejazd kolejką lokalną
Tulum, miasto Coba, riksze, kapiel w trzech cenotach, mecz pelote w dżungli, obiad, butelka wody
oraz wszystkie przejazdy. Dodatkowo płatny napój
alkoholowy bądź bezalkoholowy do obiadu.

Quad Ekspedycja
Poznaj podziemia Riviera Maya! Ta ekscytująca wycieczka quadami zabierze Państwa w głąb
dżungli w okolicach Playa del Carmen do ukrytego podziemnego systemu rzek i serii niezwykłych
jaskiń wapiennych ze stalaktytami i stalagmitami.
Poprowadzą nas tam wyboiste, kręte drogi gruntowe i zakurzone ścieżki przez dżunglę. Na miejscu,
dowiemy się o unikalnej budowie geologicznej
tych jaskiń, i wysłuchamy historii o ich powstaniu.
Następnie w kaskach i z latarkami, ruszymy aby
odkryć podziemne skarby Jukatanu. Po orzeźwiającej kąpieli w chłodnej słodkiej wodzie, czeka nas
powrót w błocie i kurzu do naszej bazy. Cena 80
USD/os. quad dla jednej osoby. 60 USD/os - cena za
osobę na quadzie dwu osobowym.
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H OT E L E W AC A P U LCO
HOTEL COPACABANA BE ACH * * * * *

POŁOŻENIE:

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

bezpośrednio przy piaszczystej plaży, w pobliżu
marketów, barów i dyskotek, w strefie zwanej Zona
Dorada, w pobliżu plaż Tamarindos, Icacos i Condesa.

2 restauracje (przestronne, klimatyzowane, jedna
z nich z przepięknym widokiem na ocean) serwująca wyśmienite dania kuchni meksykańskiej i międzynarodowej, 4 bary, w tym jeden przy plaży z muzyką na żywo, kawiarnia, basen (w tym basen dla
dzieci), jacuzzi, dostęp do Internetu, siłownia, klub
dla dzieci, informacja turystyczna, butik, usługi
kosmetyczne i salon fryzjerski, sala konferencyjna.

POKOJE:
klimatyzowane, z balkonem i widokiem na Zatokę
Acapulco, wyposażone w sejf, telefon, łazienkę
z suszarką do włosów, TV, żelazko z deską do prasowania, bezpłatny dostęp do Internetu.

Opcja all inclusive obejmuje: 3 posiłki dziennie,
przekąski, napoje bezalkoholowe i alkoholowe

lokalne, ręczniki plażowe, parasole, korzystanie
z zaplecza rekreacyjnego: wodny aerobik, siatkówka i inne.

HOTEL CROWNE PLAZA ACAPULCO ****

POŁOŻENIE:
Hotel przy piaszczystej plaży o unikalnej piramidalnej architekturze, położony nad zatoką, zlokalizowany w Słonecznej Dzielnicy, 35 minut drogi od
lotniska międzynarodowego oraz 5 minut od centrum miasta. Hotel położony w bliskiej odległości
do sklepów, restauracji i dyskotek.
POKOJE:
komfortowe, klimatyzowane, wyposażone w minibar, telefon, łazienkę z wanną bądź prysznicem
i przyborami toaletowymi, bezpłatne wi-fi. Możliwość rezerwacji pokoi łączonych (polecane dla
rodzin z dziećmi)

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
hotel posiada 4 restauracje, gdzie serwowane są
specjały z owoców morza, kuchnia włoska, meksykańska i międzynarodowa, podawane w formie a la
carte oraz bufetu, 2 bary usytuowane przy basenie
oraz lobby. Ponadto do dyspozycji gości basen, kort
tenisowy, siłownia, strefa do zabaw i club dla dzieci, centrum konferencyjne, plaża, SPA, salon piękności, opiekunka do dzieci, roomservice, pralnia,
parking, wypożyczalnia samochodów.
Opcja all inclusive: 3 posiłki dziennie, przekąski,
napoje bezalkoholowe i alkoholowe lokalne.

HOTEL EL CANO *****

POŁOŻENIE:
Hotel zlokalizowany jest bezpośrednio przy plaży, w odległości 15 min. od lotniska w Acapulco,
w oceanicznej zatoce Acapulco. W pobliżu znajdują
się sklepy oraz targ z lokalnym rzemiosłem.
POKOJE:
Wszystkie posiadają balkon z widokiem na ocean,
są klimatyzowane, wyposażone w łazienkę z suszarką do włosów, sejf, TV, lodówkę, telefon, żelazko z deską do prasowania. Pokoje są urządzone
w marynistycznym stylu. Dostęp do Internetu do-

TWOJE PODRÓŻE 2016-17®

datkowo płatny. Pokoje mają balkon z widokiem na
zatokę Acapulco!
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
restauracje serwujące dania kuchni meksykańskiej
i śródziemnomorskiej (jedna na otwartej przestrzeni, z widokiem na plażę i ocean), bary (także przy
basenie), basen (z jacuzzi), wydzielony basen dla
dzieci, sklep z pamiątkami, usługi fryzjerskie, salon
SPA, sauna, centrum biznesowe, bezpłatny dostęp
do Internetu, siłownia, opiekunka do dziecka, dostęp do Internetu. Zaplecze rekreacyjne: skutery
wodne, parasailing. W opcji all inclusive Ręczniki
dla gości hotelu są bezpłatne.
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H OT E L E W AC A P U LCO
HOTEL EMPORIO ACAPULCO *****

POŁOŻENIE:
Hotel położony przy plaży, w malowniczej zatoce
Acapulco, 30 min. drogi od lotniska w Acapulco.
W pobliżu znajdują się sklepy oraz targ z lokalnym
rzemiosłem.
POKOJE:
Wszystkie pokoje mają widok na ocean, są nowocześnie i elegancko urządzone, wyposażone
w klimatyzację, TV sat., sejf, telefon, taras/balkon,
łazienkę, minibar, ekspres do kawy, dostęp do Internetu.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
2 restauracje z widokiem na ocean serwujące dania
kuchni międzynarodowej, 3 baseny (w tym jeden
tylko dla dorosłych i jeden z wydzieloną częścią
dla dzieci), ogród, lobby bar, bar przy basenie,
sejf, room service, kantor, Internet, pralnia/czyszczenie chemiczne, recepcja 24h, sala bankietowa,
centrum konferencyjne, udogodnienia dla niepełnosprawnych, centrum fitness, salon z zabiegami
SPA, sauna, jacuzzi, mini klub dla dzieci i animacje, opiekunka do dzieci, możliwość organizacji
ślubu. Istnieje możliwość przejażdżki skuterem
wodnym i parasailingu, windsurfingu, wędkowania,

przejażdżki na nartach wodnych i nurkowania powierzchniowego
Opcja all inclusive: 3 posiłki dziennie (kuchnia
międzynarodowa, meksykańska, włoska), przekąski,
napoje bezalkoholowe i alkoholowe lokalne, bezpłatne ręczniki i leżaki przy basenie oraz na plaży,
korzystanie z zaplecza rekreacyjnego: siatkówka
plażowa, piłka nożna, plażowa, aerobik.

P A R K R O YA L A C A P U L C O * * * *

POŁOŻENIE:
Hotel znajduje się w tropikalnym ogrodzie, bezpośrednio przy plaży. Transfer z lotniska do hotelu
zajmuje ok. 25 min., 15 min. od centrum turystycznego, barów, sklepów i dyskotek.
POKOJE:
pokoje wyposażone są w indywidualnie sterowaną klimatyzację, telefon, telewizję kablową, radio,
żelazko i deskę do prasowania, balkon/taras, sejf,
łazienkę z suszarką do włosów.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
3 restauracje, bary, 2 baseny (jeden wydzielony
dla dzieci), parking, siłownia, centrum fitness, informacja turystyczna, pralnia, centrum sportów
wodnych, możliwość nurkowania (snorkeling),
wędkowanie, animacje, wieczorna rozrywka: karaoke, kasyno, dyskoteka, parasole i leżaki przy basenie, centrum konferencyjne, sklep z pamiątkami,
klub dla dzieci (5-12 lat). W bliskiej odległości od
hotelu korty tenisowe, pole golfowe, park wodny.
Opcja all inclusive: 3 posiłki dziennie (kuchnia
międzynarodowa, meksykańska),, przekąski, napo-

je bezalkoholowe i alkoholowe lokalne, wypożyczalnia kajaków i łodzi, udział w animacjach, lekcja nurkowania głębinowego i powierzchniowego
w basenie, aerobik wodny, water polo, piłka nożna
i plażowa.

HOTEL RITZ **** ALL INCLUSIVE

POŁOŻENIE:
Przy piaszczystej plaży, w pobliżu głównej promenady, przy której znajdują się liczne sklepy, kawiarnie i restauracje, park rozrywki, centrum handlowe
i pchli targ.
POKOJE:
wszystkie pokoje maja częściowy lub całkowity widok na ocean, są komfortowe, klimatyzowane, wyposażone w łazienkę z suszarką do włosów, telefon,
TV, sejf; większość pokoi z balkonem.
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DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Kilka restauracji i barów, basen z widokiem na
ocean z wyodrębnioną częścią dla dzieci (leżaki
i parasole bezpłatne), dzienne animacje dla dzieci oraz nocne dla dorosłych (m.in. meksykańskie
show, folklorystyczne lub Las Vegas show), klub
dla dzieci (4-10 lat), dostęp do Internetu (płatny),
sale konferencyjne
Opcja all inclusive: 3 posiłki dzienne (kuchnia
śródziemnomorska, meksykańska), przekąski, napoje bezalkoholowe i alkoholowe lokalne, korzystanie z zaplecza rekreacyjnego: kayaking, siat-

kówka wodna i plażowa, wodny aerobik, water polo,
lekcje tańca, wieczorne animacje.
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W YC I EC Z K I FA K U LTAT Y W N E

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

ACAPULCO

Z POLSKIM PRZEWODNIKIEM

Rejs Aca Rey

Ta x c o – m i a s t o s r e b r a

(TYLKO W OKRESIE POBYTU GRUP):

Rejs katamaranem po Zatoce Acapulco, napoje all inclusive.
Cena od 40 USD/os.

Odwiedzimy miasto, które wzbogaciło
dzięki bogatym złożom srebra, a którego mieszkańcy wyspecjalizowali się
w obróbce tego szlachetnego metalu.
Po zwiedzaniu czas wolny na zakupy
sztuki jubilerskiej ze srebra. Wizyta
w kąpiącym od złota barokowym kościele Św. Pryski. Obiad.
Cena od 120 USD/os.

La Quebrada show
Wieczorne show, pokaz mrożących
krew w żyłach skoków do wody ze skały La Quebrada, które rozsławiły Acapulco na cały Świat. Cena od 45 USD/os.

Rejs Bonanza
Rejs po Zatoce Acapulco, All inclusive
na pokładzie. Z pokładu katamaranu
przekonamy się jak malowniczo położona jest zatoka Acapulco, jak pięknie
wygląda w promieniach zachodzącego
słońca. Cena od 45 USD/os.

Z PRZEWODNIKIEM ANGLOJĘZYCZNYM:
La Quebrada Show
jw., cena od 35 USD/os.

TWOJE PODRÓŻE 2016-17®

Laguna la Coyuca
Ta słodkowodna laguna, o 17 km długości, zyskała w przeszłości zyskała
sławę, gdyż nagrywano tu sceny do
filmów Tarzan i Rambo 2. Nad laguną,
podczas rejsu zadaszoną łodzią, będą
mogli Państwo podziwiać egzotyczną
faunę i florę, m.in. palmy kokosowe,
mango, lilie wodne. Degustacja zakrapianego mezcalem i sokiem z limonki
mleczka kokosowego. Możliwość skorzystania z regenerującego zabiegu
fagnoterapii, kąpiele w lagunie i oceanie. Obiad i wypoczynek na znanej
z wysokich fal plaży Revolcadero.
Cena od 60 USD/os.

Aqua Park z delfinami
Wycieczka do Parku Wodnego, gdzie
można korzystać z basenów i zjeżdżalni. Dla chętnych – kąpiel z delfinami.
Cena za 1h od 160 USD/os.
Uwagi:
1.Ceny są orientacyjne, zależne od ilości osób zapisanych na
wycieczkę.
2.Wycieczki z polskim przewodnikiem odbywają się w czasie
obecności grup wycieczkowych
w Acapulco.

Konsorcjum Polskich Biur Podróży Trade & Travel Company

Konsorcjum.pl

31

H OT E L E W P U E RTO VA L L A RTA
H O T E L S A M B A VA L L A R TA * * * - A L L I N C L U S I V E

POŁOŻENIE:
Hotel znajduje się przy długiej, piaszczystej plaży
w miejscowości Nuevo Vallarta na Riwierze Nayarit,
25 minut od centrum Puerto Vallarta i 15 minut od
międzynarodowego lotniska, w pobliżu centrów
handlowych, turystycznych i rozrywkowych.
POKOJE:
Przestronne, komfortowe pokoje, w pełni odnowione, rozmieszczone w czteropiętrowym budynku.
Wszystkie pokoje wyposażone są w telewizor LCD
z kanałami telewizji satelitarnej, darmowy bez-

przewodowy internet, sejf, klimatyzację z indywidualnie sterowaną, radio z budzikiem.
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Hotel oferuje szeroką gamę usług i rozrywki: trzy
połączone ze sobą baseny z częścią dla dzieci,
klub dla dzieci i plac zabaw, bezpłatny dostęp do
Internetu w pomieszczeniach ogólnodostępnych
i pokojach, 3 restauracje, 3 bary, nocnej rozrywki
i wieczory tematyczne z muzyką na żywo. Sporty
wodne: kajaki i deski boogie , siatkówka plażowa,
tenis stołowy, aqua-aerobik,rzutki, piłka wodna,
piłka nożna, i gigantyczne szachy

F I E S TA A M E R I C A N A P U E R T O VA L L A R TA * * * * *

POŁOŻENIE:
Hotel należy do najatrakcyjniejszych obiektów
w jednej z największych zatok świata - Bahia de
Banderas na Pacyfiku. Ze swoją nowoczesną architekturą, jego zabudowa doskonale harmonizuje
z krajobrazem gór Sierra Madre i najpiękniejszą
plażą Puerto Vallarty.
POKOJE:
Pokoje przestronne, klimatyzowane, wyposażone
w łazienką z suszarką do włosów, telefon, radio, TV,
gry video, mini bar, sejf, balkon, ekspres do kawy
i herbaty, żelazko z deską do prasowania.

All inclusive obejmuje:
Wyżywienie - śniadanie, obiad, kolacja i przekąski
w trakcie całego dnia. Napoje - krajowe i importowane napoje, napoje alkoholowe i bezalkoholowe.

ALL-INCLUSIVE

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Restauracje, bary, basen, brodzik dla dzieci, klub
zabaw, room service, parking, usługi pralni, salon
piękności, sklep z pamiątkami, centrum sportów
wodnych, siłownia, klub zabaw dla dzieci, możliwość wędkarstwa. Możliwość wynajęcia opiekunki
do dziecka, centrum biznesowe i konferencyjne,
Internet bezprzewodowy. W pobliżu pole golfowe.

I B E R O S TA R P L AYA M I TA 5 * - A L L I N C L U S I V E

POŁOŻENIE:
Hotel położony przy plaży, na Riwierze Nayarit, 25
km od międzynarodowego lotniska w Puerto Vallarta.
POKOJE:
Wszystkie pokoje klimatyzowane, wyposażone są
w minibar i sejf, bezpłatne Wi-Fi, telewizor LCD
z telewizją kablową oraz odtwarzacz DVD. Wyposażenie łazienek stanowią m. in. wanna i prysznic
oraz suszarka do włosów. Dodatkowe udogodnienia
to czajnik do kawy lub herbaty i żelazko z deską do
prasowania.
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WYPOSAŻENIE:
Hotel dysponuje położonym tuż obok polem golfowym Litibu Golf Club, jedneym z najlepszych pól
golfowych w Riviera Nayarit. Na terenie hotelu
można skorzystać z aerobiku w wodzie, boiska do
siatkówki plażowej, w pełni wyposażonej siłowni,
stołu do ping-ponga, spływów kajakowych, windserfingu, kortów tenisowych. Na terenie znajdują
się Centrum SPA, basen odkryty oraz centrum fitness, czytelnia, klub nocny.
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H OT E L E W P U E RTO VA L L A RTA
O C C I D E N TA L G R A N D N U E V O * * * * *

POŁOŻENIE:
Hotel położony jest przy prywatnej piaszczystej
plaży w miejscowości Nuevo Vallarta, oddalony
o 10 km od portu lotniczego w Puerto Vallarta.
Umiejscowiony jest w otoczeniu dużego ogrodu.
W pobliżu znajdują się liczne sklepy, restauracje
i bary.
POKOJE:
Nowoczesne, komfortowe klimatyzowane pokoje,
wyposażone w łóżko typu king size lub dwa podwójne łóżka, telewizor, telewizja satelitarna, budzik, elektroniczny sejf, żelazko i deska do praso-

wania. W wyposażeniu łazienek wanna lub prysznic,
WC, suszarka do włosów.
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Na terenie hotelu znajdują się basen, 4 restauracje,
2 bary, taras słoneczny. Internet bezprzewodowy
(płatny). Sporty wodne: piłka wodna, aerobik w wodzie i kajaki, centrum fitness, kort tenisowy, klub
dla dzieci. W odległości ok. 10 min od hotelu znajduje się 18-dołkowe pole golfowe. Hotel zapewnia
dzienne i nocne animacje dla dorosłych oraz animacje dla dzieci.

S H E R AT O N B U G A N V I L I A S R E S O R T * * * *

POŁOŻENIE:
Położony w dzielnicy Las Glorias hotel usytuowany
jest frontem do plaży, 15 minut drogi odd lotniska
w Puerto Vallarta i 15 minut spaceru od promenady Malecon oraz Starego Miasta. Umiejscowienie
w centrum gwarantuje łatwy dostęp do zwiedzania,
restauracji i rozrywek.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Basen, duży przestronny ogród, 4 korty tenisowe,
centrum spa, centrum fitness, darmowy bezprzewodowy internet. Restauracja serwuje potrawy
kuchni kontynentalnej i meksykańskiej, możesz się
również zrelaksować przy drinku w barze. Obiekt
posiada własne kasyno

POKOJE:
Rozmieszczona na trzech piętrach budynku, wyposażone są w klimatyzację, telewizor LCD, telewizję
satelitarną, ekspres do kawy, żelazko, sejf, budzik.
Łazienki z prysznicem lub wanną. Niektóre pokoje
posiadają też balkon
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W YC I EC Z K I FA K U LTAT Y W N E N A J U K ATA N I E

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
W PUERTO VALLARTA

Najlepsze Puerto Vallarta
Zwiedzanie malowniczego miasta Puerto Vallarta
z przepięknym, południowym wybrzeżem Zatoki
Banderas (Zatoka Flag), degustacja tequili. Poznamy ekskluzywną dzielnicę rezydencji, dotrzemy do
twierdzy Mismaloya – krótkie zwiedzanie. Następnie przejedziemy do destylarni tequili. Poznamy
proces jej produkcji, będzie możliwość degustacji
trunku. Przejedziemy do centrum Puerto Vallarta
i na słynny pasaż Malecon. Spacer uliczkami, odwiedzimy Katedrę Naszej Pani z Gwadelupe, słynącej z korony umieszczonej na głównej wieży. Odwiedzimy Rio Cuale i jej cześć komercyjną, gdzie
można zakupić pamiątki i prezenty. Czas wolny
przed powrotem do hotelu.
Cena od 45 USD/os. przy min. 2 uczestnikach; 4
godziny. Realizacja - codziennie.

Przygoda Exstremalna
Nasza wycieczka oferuje dzień pełen emocji. Jedna
z najdłuższych tirolesa w Meksyku, czyli zjazd na linach w siodle na dystansie 1200 metrów, zabawne
Szalone Schody, rapelling (zjazd w dół na linach),
wiszące mosty. Przejażdżka po kamienistych drogach po puszczy. 6 godzin + czas dojazdu do hotelu.
Wejście od 7.30 do 14.00 – codziennie z wyjątkiem
sobót. Cena od 125 USD/os. przy min. 2 uczestnikach + dodatkowo płatny transport na/z wycieczki.

AT V – Q u a d y
Odkryj emocje jakie daje kierowanie przez Ciebie
quadu. Przejażdżka Hondą 4X4 poprzez pueblos,
plantacje tropikalne i miejscowe rzeki. Czas trwania 4 godziny + czas dojazdu do hotelu.
ATV dla jednej osoby - 95 USD/os.; ATV dla dwóch
osób - 115 USD/os.
Dodatkowy koszt: transfer z/do hotelu. W cenę
wliczono: Quady, kask, okulary, szalik, woda w butelkach.

Pływanie z delfinami ( 3 opcje)
1. Pływanie indywidualne z delfinami – możliwość
niemal indywidualnego pływania z delfinami. 60
min z których 40 jest całkowicie przeznaczonych
na obcowanie, zabawę i poznanie tych niesamowitych ssaków morskich. Max. 6 osób.
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2. Pływanie z delfinami –poznanie ich przez dotyk,
pocałunki, głaskanie. 30 min przebywania bezpośrednio z delfinem. Max. 8 osób.
3. Spotkanie z delfinami – 15 min w grupie nie
większej niż 8 osób w małym basenie, zanurzeni po
pas w wodzie. Możliwość zabawy i karmienia tych
sympatycznych zwierząt.
Czas trwania 1 i 2 opcja – ok 60 min + przejazdy.
Czas trwania 3 opcja – ok. 45 min + przejazdy.
Opcja 1 od 140 USD/os.; opcja 2 ok. 110 USD/os.;
opcja 3 ok. 90 USD/os.

Podziwianie wielorybów
Zapraszamy na to niesamowite spotkanie z wielorybami, który przypływają do Zatoki de Banderas.
Zanim wejdziemy na pokład łodzi typu zodiak –
specjalnie zaprojektowanej do tego rodzaju przeżyć, nasi eksperci przybliżą Ci świat i zwyczaje
tych niesamowitych zwierząt. Możemy podziwiać
skoki, wynurzenia z wody, uderzenie ogonem, ich
zabawy, kłótnie itd. Czas trwania ok. 7 godzin +
przejazdy. W cenę wliczone są napoje, zimne przekąski, sprzęt do snorkelingu, kajak. Termin realizacji od 16 grudnia do 20 marca.
Cena od 95 USD/os. + 3 USD/os. wstęp do rezerwatu + dodatkowo koszt transferu.

Cielito Lindo rejs na katamaranie
Zapraszamy na rejs spokojnymi wodami Zatoki de
Banderas. Nasza podróż zaczyna się od Vallartense w kierunku południowym, gdzie dopłyniemy do
słynnych skalnych łuków; postój na snorkeling.
Następnie dopłyniemy do plaży Las Animas (półprywatnej), możliwość kąpieli i zwiedzania okolic.
Czas na degustację dań lokalnej kuchni w jednej
z restauracji na plaży. Trzy opcje dań do wyboru
( kurczak, ryba lub quesadillas – placki kukurydziane z serem ). Powrót do Puerto Vallarta z programem animacyjnym naszej załogi. Czas trwania ok.
5 godzin + przejazdy. W cenę wliczone są napoje
w czasie rejsu, sprzęt snorkelingu. Realizacja codziennie z wyjątkiem czwartków.
Cena od 90 USD/os. + 3 USD/os. wstęp do rezerwatu + dodatkowo koszt transferu.

Las Caletas to wyspy z plażami w kolorze złota,
znajdują się w południowej części Zatoki Banderas, blisko naturalnej rafy kolarowej z przepięknymi formami gąbczastymi i rybami o niezliczonej
gamie kolorów. Dopłyniemy do wysp i zaczniemy
naszą przygodę od spaceru w dżungli tropikalnej
i niesamowitych ogrodów orchidei. Czas na kąpiel
w morzu, snorkeling (dodatkowo płatny) lub kajak. Obiad typu szwedzki stół i napoje all inclusive. Czas trwania ok. 7 godzin + przejazdy. W cenę
wliczone jest lekkie śniadanie na pokładzie, obiad
typu szwedzki stół, napoje all inclusive, spacer po
dżungli, pokaz przygotowania paelli, sprzęt do
snorkelingu, kajak. Realizacja codziennie z wyjątkiem niedzieli. Cena od 120 USD/os. + dodatkowo
koszt transferu.

Rytmy tropikalnej nocy
Nasza przygoda zaczyna się rejsem wzdłuż przepięknych wybrzeży Zatoki Banderas, podczas którego możemy podziwiać zachód słońca. Nasz rejs
trwa aż do momentu ujrzenia zapalonych pochodni, które zaprowadzą nas do wysp Las Caletas. Po
kolacji na plaży dźwięk tamborów zaprowadzi nas
do anfiteatru ukrytego w puszczy, do przepięknie
oświetlonej piramidy. Początek niezapomnianego
show tańców prehiszpańskich i współczesnych. Powrót z tańcami na pokładzie. Czas trwania ok. 5
godzin + przejazdy. W cenę wliczone są napoje all
inclusive, kolacja, show.
Cena od 130 USD/os. + dodatkowo koszt transferu.
Realizacja - codziennie z wyjątkiem niedzieli.

Rejs piracka noc
Na pokładzie pirackiego statku zaczniemy rejs od
hymnu, zobaczymy zjeżdżających z masztów piratów. Pokaz zmiany żagli, show prehiszpańskie. Kolacja na bazie mięsa wołowego, krewetek z ryżem
i sałatka. Będziemy uczestniczyć w wielkiej bitwie
z armatami, w której Kapitan Kryspin zaatakuje
mieszkańców Puerto Vallarta. Napoje all inclusive
podczas całej wyprawy. Czas trwania ok. 5 godzin
+ przejazdy.
Cena ok. 105 USD/os. + dodatkowo koszt transferu.
W cenę wliczone są napoje all inclusive, kolacja,
show prehiszpańskie, show pirackie. Realizacja –
codziennie.

Rejs na wyspy las Caletas
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Ś LU BY I P O D R ÓŻ E P O Ś LU B N E

ŚLUBY I PODRÓŻE
„TAK”

POWIEDZ
W MALOWNICZEJ SCENERII
AMERYKI POŁUDNIOWEJ
I ŚRODKOWEJ!

POŚLUBNE

ŚLUB W AMERYCE POŁUDNIOWEJ I ŚRODKOWEJ
Pomagamy w zaplanowaniu ceremonii i przygotowaniu
niezbędnych dokumentów.

Pakiety ślubne zawierają: pomoc koordynatora ślubu,
urzędnika udzielającego ślubu, malownicze miejsce zaślubin, dekorację miejsca ślubu, przygotowanie dokumentów i potwierdzenie zawarcia ślubu, butelka szampana w pokoju, tort weselny, bukiet dla panny młodej i butonierka dla Pana
młodego, śniadanie podane do łóżka następnego dnia po ceremonii
zaślubin.
Zaplanuj z nami również przyjęcie weselne, podróż poślubną

PRZYJĘCIE WESELNE, PODRÓŻ POŚLUBNĄ,
MIESIĄC MIODOWY, ROCZNICĘ ŚLUBU, ROMANTYCZNY WYJAZD WE DWOJE
Polecamy pakiety dla nowożeńców do wyboru:
Butelka wina w pokoju, kosz świeżych, tropikalnych owoców, kosz egzotycznych owoców i inne miłe niespodzianki.

MEKSYK Cancun i Riwiera Maya
KOSTARYKA wypoczynek i zwiedzanie
WENEZUELA Wyspa Margarita
BRAZYLIA wypoczynek i zwiedzanie

SPEŁNIAMY WASZE MARZENIA!
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M E K SY K

i n fo r m a c j e

KOSTARYKA
INFORMACJE PRAKTYCZNE

KOSTARYKA

Ludność, religia

Położenie:

Państwo w Ameryce Środkowej nad
Morzem Karaibskim i Oceanem Spokojnym. Graniczy od północy z Nikaraguą na odcinku i od południa z Panamą.
Stolicą

Elektryczność

Klimat/kiedy jechać?

Kostaryka leży w strefie klimatu podrównikowego wybitnie wilgotnego. Do
Kostaryki najlepiej jest wybrać się
w okresie od grudnia do kwietnia, trwa
wówczas pora sucha. Jednak opady
od maja do listopada pojawiają się
przeważnie we wczesnych godzinach
porannych i następnie dopiero po południu; nie trwają długo.
Waluta

Waluta: Jednostka monetarna 1 colón =
100 centimos. Akceptowana jest większość kart kredytowych. 1 USD = 480
Colones.
Języki

Językiem urzędowym jest język hiszpański. Jest on w powszechnym użyciu.
Jedynie Murzyni i Mulaci, zamieszkujący głównie prowincję Limón posługują
się głównie językiem angielskim.
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Czas

GMT (czas uniwersalny) – 6 godzin.

San José.
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Około 84% ludności stanowi ludność
biała. Pozostała część społeczeństwa
to Metysi (10%), Murzyni i Mulaci (5%)
oraz Indianie (1%). Dominującym wyznaniem jest katolicyzm (85%), protestanci (14%).

120 V; 60 Hz konieczne są przełączki do
wtyczek elektrycznych.
Warunki wjazdowe

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli RP, którzy mają zamiar przebywać w Kostaryce nie dłużej niż 90 dni.
Paszport powinien być ważny minimum 6 miesięcy od dnia przekroczenia granicy. Wymagane jest okazanie
biletu powrotnego bądź umożliwiającego kontynuację podróży. Turyści podróżujący samolotem powinni pamiętać, że obowiązuje opłata turystyczna
przy wyjeździe w wysokości 28 USD na
osobę. Opłatę można wnieść wyłącznie w gotówce, w dolarach lub walucie
miejscowej przeliczonej po kursie dnia.
Zalecane szczepienia, higiena
Szczepienia nie są wymagane. Na obszarze całego kraju występuje epidemia wirusa dengi, nasilająca się
w porze deszczowej; istnieją również

pojedyncze ogniska malarii.
Kuchnia

Kostarykańskie posiłki opierają się
głównie na ryżu i fasoli. Znakiem rozpoznawczym kuchni kostarykańskiej
są owoce, warzywa, wołowina, kurczaki oraz obfite sałatki. Popularnymi
napojami w Kostaryce są tzw. naturales, czyli 100 % naturalne soki z owoców, frescos (soki zmieszane z cukrem
oraz wodą lub mlekiem) oraz refrescos (gazowane lemoniady lub cole).
Jako napoje szeroko stosowane są
zielone herbaty. Składniki potraw są
uzależnione od rejonu zamieszkania
i np. w prowincji Puntarenas głównym
składnikiem potraw są owoce morza:
kraby, krewetki, kałamarnice.
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KO S TA RY K A

wycieczki

KOSTARYKA

W KRAINIE DZIKIEJ ORCHIDEI

16 DNI

SAN JOSE I PARK NARODOWY TORTUGUERO I SIQUIRES I SARAPIQUI I CZEKOLADOWY RAJ – PARK NARODOWY WULKANU ARENAL
I ARENAL I MONTEVERDE I PARK NARODOWY MONTEVERDE I TAMARINDO I PLANTACJA KAWY I WULKAN POAS I OGRODY LA PAZ

1

WYLOT

2

SAN JOSE – PARK NARODOWY TORTUGUERO (150 KM)

Wylot do San Jose w Kostaryce. Po przylocie transfer do hotelu. Zakwaterowanie,
przekazanie materiałów informacyjnych i planu godzinowego wycieczki, nocleg.

Wyjazd nad karaibskie wybrzeże Kostaryki
malowniczą trasą, z widokiem na wulkaniczne pasma, plantacje bananów i bujne lasy.
Po drodze typowe kostarykańskie śniadanie.
Transfer łodzią do Parku Narodowego Tortuguero. Zakwaterowanie, odpoczynek i obiad.
Po południu zapraszamy na wycieczkę po
miasteczku Tortuguero, położonym nad samym brzegiem morza. Przemierzając okolice
Tortuguero warto zwrócić uwagę na kolorowe
domki na palach, zamieszkiwanych przez ludność pochodzenia afrykańskiego, przybyłej
tu m.in. z Jamajki. Oprócz hiszpańskiego posługują się językiem patois (dialekt jamajski
z elementami angielskiego). Z domów, knajpek, hotelików dochodzą dźwięki reggae i zapachy dań przyrządzanych na bazie mleczka
kokosowego. Za parę dolarów można raczyć
się świeżymi rybami, krewetkami czy homarami. Powrót do hotelu na kolację, nocleg.

3

potrząsając gałęziami. Obiad w lodży. Czas
wolny. Proponujemy samodzielne spacery po
miasteczku. Kolacja i nocleg.
Opcjonalnie: wieczorna wyprawa na plażę
w poszukiwaniu miejsc lęgowych żółwi. Tortuguero to główny obszar lęgowy żółwi zielonych na Karaibach, które od lipca do października składają tam jaja (wycieczka realizowana
jest wyłącznie od VII do końca IX).

4

PARK NARODOWY TORTUGUERO – SIQUIRES - SARAPIQUI (152 KM)

Po śniadaniu transfer powrotny łodzią przez
Park Tortuguero. Pożegnanie z „Małą Amazonią” Kostaryki, nazwaną tak ze względu
na bujna przyrodę i różnorodność gatunkową
tropikalnej fauny. W Siquirres obiad. Przejazd
do Sarapiqui , zakwaterowanie i nocleg.

5I

CZEKOLADOWY RAJ – PARK NARODOWY
WULKANU ARENAL (120 KM)

Śniadanie. Poznamy dziś sekrety produkcji
czekolady. Trasa rozpoczyna się przy wiszącym moście Tirimbina, następnie wiedzie
przez las do plantacji kakao. Poznamy historię czekolady, począwszy od kultury Majów,
którzy rozwinęli jej kult. Mieszając zmielone
kakao z wodą, mąką kukurydzianą, miodem
i chili Indianie sporządzali napój zwany xocolatl przeznaczony głównie dla królów, arystokracji i uczestników obrzędów religijnych.
Poznamy tradycyjny proces przetwarzania
ziarna kakao w czekoladę (żniwa, fermentacja,
suszenie), a następnie udamy się na degustację różnych rodzajów czekolady, m.in. produkowanej z ekologicznego kakao.
Powrót do hotelu. Przejazd w kierunku wulkanu Arenal. Trasa wiedzie przez bardzo ciekawe krajobrazowo zakątki kraju. Po drodze

PARK NARODOWY TORTUGUERO

Śniadanie. Dziś zapraszamy na rejs
rzeką wśród tropikalnych lasów do samego
serca parku. Park zachwyca bogactwem egzotycznej przyrody; żyją tu leniwce, barwne
papugi, tukany, słodkowodne żółwie, iguany
i zwinne wyjce skaczące z miejsca na miejsce,
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KO S TA RY K A

wycieczki

7

ARENAL - MONTEVERDE (115 KM)

Śniadanie. Przejazd jeepem nad Jezioro
Arenal, w którego tafli malowniczo odbija
się stożek wulkanu. Rejs łodzią pozwoli nam
przyjrzeć się z bliska spienionym wodom
pięknego jeziora. Przejazd do dżungli Monteverde, zwanej też lasem chmurowym. Zakwaterowanie. W godzinach popołudniowych
czas wolny.

8
przystanek na zdjęcia, zakupy u przydrożnych
sprzedawców świeżych, soczystych i słodkich
owoców. Zakwaterowanie i nocleg.

6

PARK NARODOWY WULKANU ARENAL
– WISZĄCE MOSTY/ZJAZD NA LINACH
– GORĄCE, WULKANICZNE ŹRÓDŁA
Po śniadaniu zapraszamy na jedną z wybranych wycieczek:
- canopy - bardzo popularny w Kostaryce rodzaj sportu, który polega na tym, że
w uprzęży sunie się po linach pomiędzy
rozpiętymi w konarach drzew platformami.
Taka przejażdżka wzbudza naprawdę ogromne emocje, zwłaszcza, że przepiękne widoki
podziwiane są z zupełnie innej perspektywy,
tropikalna przyroda jest wręcz na wyciągnięcie ręki. Canopy jest naturalnym sposobem
poruszania się po lasach tropikalnych.
- wiszące mosty - system nowoczesnych, stalowych mostów wiszących oraz
ścieżek, po których można wygodnie i bezpiecznie spacerować w naprawdę bliskim
kontakcie z naturą. Poznamy uroki bujnego
lasu chmurowego, słynącego z różnorodności
egzotycznego ptactwa. Gwarantujemy niezapomniane widoki!
Wieczorem zapraszamy na kąpiel w gorących
źródłach wulkanicznych Tabacon Hot Springs,
tworzących naturalne baseny i malownicze kaskady, o temperaturze od 35 do 40°C.
W podświetlonych basenach, obrośniętych
tropikalną roślinnością, można wspaniale
odpocząć. Prosimy koniecznie zabrać ze sobą
kostium kąpielowy!
Po kąpieli kolacja i transfer powrotny do
miejsca zakwaterowania. Po drodze zatrzymamy się w punkcie widokowym, z którego
rozciąga się widok na Arenal – wulkan, który
po trwającym ponad 400 lat uśpieniu, w lipcu
1986 roku wybuchł z ogromną siłą. Od tego
czasu wybucha codziennie, lecz na znacznie
mniejszą skalę. W bezchmurny wieczór okazja
oglądania erupcji sprawiającej wrażenie jakby uczestniczyło się w imponującym pokazie
fajerwerków.
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PARK NARODOWY MONTEVERDE

Śniadanie. Wyprawa z przewodnikiem
do Parku Narodowego Monteverde, który
skupia na swym terenie najbardziej kolorowe
ptaki (400 gatunków) i motyle tropików, malownicze wodospady i bujne drzewa z wierzchołkami ukrytymi w gęstych chmurach. Najbardziej znanym okazem ptaka jest kwezal
herbowy, w którego upierzeniu widoczne jest
całe bogactwo soczystych kolorów górskiej
dżungli. Można tu również spotkać aguti, koati, leniwce, małpy i jeżozwierze. Po południu
czas wolny.

9

MONTEVERDE – PARK NARODOWY
RINCON DE LA VIEJA (162 KM)

Śniadanie. Przejazd w kierunku Parku Narodowego Rincon de La Vieja. Dobrze oznakowane
szlaki zapraszają do wędrówki. Opady bywają intensywne, należy zatem zabrać ze sobą
ubranie przeciwdeszczowe. Droga wiodąca
do parku robi wrażenie przysypanej śniegiem,
ponieważ przechodzi przez obszar kredowej
ziemi. Z punktu widokowego będziemy podziwiać stoki wulkanu i trawiaste równiny,
za którymi widoczny jest ocean. Park chroni
gorące źródła, wrzące błoto, jeziora siarkowe
i gejzery parowe, które zabarwiają okoliczne
skały na kolor czerwony, zielony i jaskrawożółty. Wszystko razem stanowi niezwykłe
zjawisko geologiczne, występujące tylko
w Kostaryce! Park słynie również z rosnących
dziko przepięknych i aromatycznych orchidei.
Zakwaterowanie i nocleg.

10

TAMARINDO

Śniadanie. Dziś zapraszamy na jedną z wybranych wycieczek:

- rafting - przejazd nad spienioną rzekę,
aby przeżyć dreszcz emocji podczas raftingu
(przygodowy spływ pontonami po progach
wodnych pod okiem instruktorów i ratowników) w niezwykłej, tropikalnej scenerii! Spływy pontonami w Kostaryce są zaliczane do
najlepszych na świecie!
- canopy - bardzo popularny w Kostaryce rodzaj sportu, który polega na tym, że
w uprzęży sunie się po linach pomiędzy
rozpiętymi w konarach drzew platformami.
Taka przejażdżka wzbudza naprawdę ogromne emocje, zwłaszcza, że przepiękne widoki

podziwiane są z zupełnie innej perspektywy,
tropikalna przyroda jest wręcz na wyciągnięcie ręki. Canopy jest naturalnym sposobem
poruszania się po lasach tropikalnych.
- tubing – atrakcja wodna polegającą na
pływaniu po wewnętrznej stronie tuby, które
ślizga się po spienionej rzece. Tuby często nazywane są pączkami lub ciastkami ze względu
na ich kształt.
- rappelling - wspinaczka po linach pozwalająca na poznanie niezapomnianych krajobrazów Kostaryki
Przerwa na obiad. Transfer na zachodnie wybrzeże Kostaryki, nad plażę Tamarindo. Zakwaterowanie, nocleg.

11-12

TAMARINDO WYPOCZYNEK

Dni przeznaczone na odpoczynek, kąpiele
morskie i słoneczne na przepięknej pacyficznej plaży. Będzie można podziwiać malownicze lasy mangrowe porastające niektóre miejsca na wybrzeżu.

13

TAMARINDO - WYPOCZYNEK

Po śniadaniu czas wolny.
W godzinach popołudniowych przejazd do
stolicy Kostaryki, San Jose. Zakwaterowanie.

14

PLANTACJA KAWY – WULKAN
POAS – OGRODY LA PAZ – SAN
JOSE (140 KM)

Po śniadaniu zapraszamy na całodniową wycieczkę po okolicach San Jose. Zwiedzanie
plantacji wraz z zapoznaniem się z całym
procesem uprawy i produkcji kawy. Degustacja. Przejazd do wulkanu Poas, z kraterem
o średnicy 1,3 km i głębokości 300 m . W jego
wnętrzu znajduje się gorące błękitne jezioro, którego temperatura dochodzi do 400°C.
Spacer (20 min.) po okolicy porośniętej bujną
i niezwykle barwną roślinnością tropikalną,
podziwianie malowniczej turkusowej laguny
usytuowanej w kraterze wygasłego wulkanu
na wysokości 2.600 m n.p.m.. Następnie wizyta w Ogrodzie Wodospadów La Paz –parku,
w którym można podziwiać malownicze wodospady „El Tempo”, „Magia Blanca” „Encantada” oraz „La Paz”, ogród z egzotycznymi,
barwnymi motylami, park kolibrów oraz park
orchidei. Przerwa na obiad i powrót do hotelu
na nocleg.

15

SAN JOSE

16

PRZYLOT

Po śniadaniu transfer na lotnisko
w San Jose i wylot do Polski.

Przylot do Polski (lub Niemiec).
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PURA VIDA !

9 DNI

SAN JOSE I TORTUGUERO I CAHUITA I SARAPIQUI I LA TIRIMBINA I ARANAL

1

WYLOT

Wylot do San Jose w Kostaryce.
Po przylocie spotkanie z przedstawicielem lokalnego kontrahenta. Transfer do hotelu w San Jose, zapoznanie
z dalszym przebiegiem wycieczki. Nocleg. San Jose to stolica Kostaryki pięknie położona w Dolinie Centralnej. Jest
centrum finansowym i kulturalnym
kraju, stanowi doskonały punkt początkowy wszystkich wyprawa.

2

SAN JOSE – TORTUGUERO (150 KM)

3

TORTUGUERO

Wyjazd nad karaibskie wybrzeże
Kostaryki malowniczą trasą, z widokiem na wulkaniczne pasma, plantacje
bananów i bujne lasy. Transfer łodzią
ok. 2,5 godziny do Parku Narodowego
Tortuguero. Zakwaterowanie, odpoczynek i obiad. Po południu zapraszamy
na wycieczkę po miasteczku Tortuguero, położonym nad samym brzegiem
morza. Przemierzając okolice Tortuguero warto zwrócić uwagę na kolorowe
domki na palach, zamieszkiwanych
przez ludność pochodzenia afrykańskiego, przybyłej tu m.in. z Jamajki.
Nocleg w lodży.

guero. Park powstał dla ochrony żółwi morskich, zielonych, szylkretowych
i skórzastych, które od lipca do października składają tu jaja. Oprócz żółwi zobaczyć tu można krowy morskie,
iguany, małpy, krokodyle, dzikie koty,
wiele gatunków ptaków i prawie 60
gatunków nietoperzy. W czasie rejsu
lunch i kolacja. Powrót na nocleg.

4

WYBRZEŻE KARAIBSKIE (130 KM)

Śniadanie, podróż łodzią na ląd,
gdzie będzie czekał podstawiony samochód. Przejazd do lodży na wybrzeżu Karaibskim. Znajdują się tutaj jedne z najpiękniejszych plaż na świecie.
Biały piasek powstał z raf koralowych
i muszli i jest lżejszy od normalnego.

Śniadanie, całodzienny rejs po
kanałach Parku Narodowego Tortu-
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W ciągu dnia można zrelaksować się
na ciepłej plaży i rozkoszować się pejzażem błękitnego morza, natomiast
wieczorem poczuć lokalną atmosferę.

5

WYBRZEŻE KARAIBSKIE

6

SARAPIQUI – NIETOPERZE W LA TIRIMBINA (190 KM)

Śniadanie w hotelu, dzień do
własnej dyspozycji. Sugerujemy wypoczynek na plaży lub skorzystanie
z wycieczek i atrakcji organizowanych
przez lodżę np. nurkowanie, wycieczka
na oglądanie delfinów, wizyta w ogrodzie botanicznym czy rafting (atrakcje
dodatkowo płatne).

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd do

9 DNI

Sarapiqui. Wieczorem wizyta w rezerwacie La Tirimbina. Zwiedzanie rozpoczyna się od 30 minutowej prezentacji
multimedialnej przedstawiającej m.in.
historię naturalną nietoperzy, ich klasyfikacji, różnorodność, dostosowania
do środowiska naturalnego, reprodukcję. Następnie wykwalifikowany
przewodnik umożliwi przyjrzenie się
z bliska niektórym gatunkom nietoperzy, które zostały uchwycone podczas
wieczornych projektów badawczych.
Nietoperze są łapane w siatkę i badane, ze względu na dobro zwierząt nie
trwa to dłużej niż 2 godziny. Powrót do
hotelu El Bambu (pokój Superior) lub
innym o podobnym standardzie.

7

CZEKOLADOWA WYPRAWA LA TIRIMBINA – ARANAL GORACE ŹRÓDŁA
(120 KM)

Śniadanie, ponownie przejazd do rezerwatu La Tirimbina, gdzie poznamy
sekrety produkcji czekolady. Trasa
rozpoczyna się przy wiszącym moście Tirimbina, następnie wiedzie przez las do plantacji kakao.
Podczas tej wędrówki zostanie
przedstawiona historia produkcji
czekolady, począwszy od kultury
Majów i Azteków, którzy zapoczątkowali jej kult. Zobaczymy proces
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powstawania czekolady z kakao, który
jest wykorzystywany od wielu lat. Po
zwiedzaniu przejazd do hotelu w okolice Wulkanu Arenal, zakwaterowanie
w hotelu. Wulkan Arenal to najmłodszy
i najbardziej aktywny wulkan Kostaryki,
z którego stale wydobywają się materiały piroklastyczne i strumienie lawy
pięknie mieniącej się po zmroku. Wieczorem wizyta w Gorących Źródłach,
gdzie można się zrelaksować i odpocząć podziwiając piękne krajobrazy.
Temperatury wody w basenach sięgają od 28oC do 49oC. Przed relaksem
w źródłach będziemy mogli odwiedzić
rezerwat dzikich kotów, w którym poznamy jakie dzikie koty jak i inne gatunki zwierząt zamieszkujących Kostarykę.

8

SAN JOSE - WYLOT (38 KM)

9

WARSZAWA

Śniadanie. Przejazd na międzynarodowe lotnisko Juan Santamari¬a w San
Jose. Zwrot samochodu do wypożyczalni. Odprawa bagażowo-paszportowa na
3 godz. przed odlotem. Wylot z Kostaryki, lot do polski z międzylądowaniami.

Przylot do Warszawy. Zakończenie
świadczeń
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8 DNI

SAN JOSE I DOLINA OROSI I PARK NARODOWY TORTUGUERO I SARAPIQUI I WULKAN ARENAL
PARK NARODOWY MANUEL ANTONIO

1

WYLOT

2

WULKAN IRAZU – DOLINA OROSI OGRODY LANKASTER (55 KM)

Wylot do San Jose w Kostaryce. Po
przylocie transfer do hotelu.

Śniadanie, w dniu dzisiejszym zwiedzimy okolice San Jose. Przejazd do Parku Narodowego Wulkanu Irazu, gdzie
znajduje się najwyższy, wnoszący się
na wysokość 3 432 m n.p.m aktywny
wulkan Kostaryki. Irazu składa się z 5
kraterów, z krawędzi głównego z nich
rozpościera się prawdziwie księżycowy
widok. W kraterze znajduje się oliwkowozielona laguna, z nad której unosi się zapach siarki. Ze szczytu, przy
dobrej pogodzie i widoczności, można
dostrzec wody oceanów Atlantyckiego
i Spokojnego.

rok pokryty jest kwitnącymi kwiatami.
Powrót do hotelu, nocleg.

3

PARK NARODOWY BRAULIO CARRILLO
– KANAŁY TORTUGUERO (115 KM)

Śniadanie, wyjazd z San Jose do Matiny, która będzie naszym punktem
przesiadkowym. Po drodze miniemy
Park Narodowy Braulio Carillo, las
deszczowy i rozległą plantację bananów. Po dotarciu do miejscowości Matina rozpocznemy rejs łodzią do Parku
Narodowego Tortugero, położonego
na wybrzeżu Morza Karaibskiego, we
wschodniej części Kostaryki w niewielkiej odległości od granicy z Nikaraguą.
Park powstał dla ochrony żółwi które
od lipca do października składają tam

Po opuszczeniu wulkanu udamy się
do Ujarras, gdzie znajdują się ruiny
zniszczonego przez trzęsienie ziemi
kościoła z XVII wieku. Kościół powstał
w miejscu, gdzie indiańskiemu rybakowi w 1565 roku ukazać się miała na
korzeniu postać Matki Boskiej.
Następnie udamy się do Ogrodów Lankaster. Ogrody słyną z uprawy orchidei,
na wystawie zobaczyć można aż 800
gatunków storczyków. Ogród przez cały
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jaja. Wieczorem wizyta w Centrum Informacji o Żółwiach.

4

PARK NARODOWY TORTUGUERO - SARAPIQUI (152 KM)

Wcześnie rano wyruszymy na rejs po
malowniczych kanałach wśród tropikalnych lasów, który pozwoli nam
cieszyć się bogactwem egzotycznej
przyrody. Prócz żółwi zobaczyć można
morskie krowy, iguany, małpy, krokodyle, dzikie koty, 300 gatunków ptaków i prawie 60 gatunków nietoperzy.
Po śniadaniu rejs powrotny kanałami
do Matiny, gdzie przesiądziemy się na
transfer do Sarapiqui. Zakwaterowanie,
nocleg.

5

SARAPIQUI – ARENAL GORĄCE ŹRÓDŁA
(130 KM)

Od rana czas na wypoczynek w hotelu, będziemy mieli kilka chwil na relaks w tropikalnym lesie. Wczesnym
popołudniem wyruszymy do La Fortuna miasteczka położonego u stóp
wulkanu Arenal. Przy ładnej pogodzie
będziemy mieli możliwość zobaczyć
wulkan Arenal. Wulkan wyrzuca parę
wodną oraz obserwuje się codziennie od 3 do 20 eksplozji, połączonych
z niegroźnym wypływem lawy. Oglądać
je można ze specjalnie skonstruowa-
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nych stanowisk widokowych. Wieczorem zapraszamy na kąpiel w gorących
źródłach wulkanicznych Hot Springs,
tworzących naturalne baseny i malownicze kaskady, o temperaturze od 35
do 40°C. W podświetlonych basenach,
obrośniętych tropikalną roślinnością,
można wspaniale odpocząć.

6

LA FORTUNA – PARK NARODOWY MANUEL ANTONIO (290 KM)

Śniadanie. Przejazd przez góry Talamanca w kierunku doliny El General.
Podróż drogą nadmorską do Quepos,
urokliwego miasteczka z wąskimi
uliczkami i kolonialnymi domami. Sugerujemy zwiedzanie z przewodnikiem
Parku Narodowego Manuel Antonio,
który urzeka niezwykłymi plażami. To
jeden z najpiękniejszych rezerwatów
przyrody Kostaryki, który tworzą tropikalne lasy przechodzące w piaszczyste plaże i wybrzeża Pacyfiku, a także
wspaniałe rafy koralowe, zachęcające
do podglądania podwodnego świata.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie
i nocleg.

7

8 DNI

ne spacery po Parku Narodowym
Manuel Antonio. Po południu przejazd przez góry Aguacate do San Jose.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie
i nocleg. Czas wolny w San Jose można
wykorzystać na samodzielne zwiedzanie miasta (Teatr Narodowy, Muzeum
Narodowe i inne) i zakupy na miejscowych rynkach (polecamy wyroby lokalnego rzemiosła).

8

SAN JOSE - WYLOT

Śniadanie. Przejazd na Międzynarodowe Lotnisko Juan Santamari¬a w San
Jose. Zwrot samochodu na lotnisku.
Odprawa bagażowo-paszportowa na 2
godz. przed odlotem. Wylot z Kostaryki.

PARK NARODOWY MANUEL ANTONIO –
SAN JOSE (170 KM)

Śniadanie. Wypoczynek na przepięknych plażach Pacyfiku lub samodziel-
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wycieczki

KOSTARYKA I PANAMA

TROPIKALNIE, NIEBANALNIE… 13 DNI
PANAMA CITY I „MAŁE MIAMI” I SAN JOSE I PLANTACJA KAWY I WULKAN POAS I CZEKOLADOWY RAJ LA TIRIMBINA I PARK
NARODOWY TORTUGUERO I PUERTO LIMON I PARK NARODOWY CAHUITA I KARAIBSKIE PLAŻOWANIE BOCAS DEL TORO

1

WARSZAWA - PANAMA CITY

2

„MAŁE MIAMI” – KANAŁ PANAMSKI
I PANAMA LA VIEJA (130 KM)

Przelot Warszawa – Panama City (lotnisko międzynarodowe Tocumen). Transfer do
hotelu, kolacja.

Śniadanie. W godzinach popołudniowych
zwiedzanie śluzy Miraflores słynnego Kanału
Panamskiego. Ekspozycję poświęcono dziejom budowy kanału oraz mechanizmom jego
działania. Punkt widokowy umożliwia podziwianie przeprawy olbrzymich statków przez
śluzy tego cudu techniki.
Następnie wycieczka objazdowa po mieście.
Stolica, założona przez hiszpańskich konkwistadorów, robi ogromne wrażenie: są tu setki
drapaczy chmur, które nie są codziennością
w Ameryce Łacińskiej. Nie bez powodu miasto
nazywane jest małym Miami. Zwiedzanie starej Panamy (Panama La Vieja): Plac Niepodległości, klasztor San Jose oraz nowoczesnej
części miasta.

Pacyfiku i Atlantyku.
Wizyta w miasteczku Cartago – dawnej stolicy Kostaryki. Dzień zakończymy w Muzeum
Złota w San Jose, słynącego z bogatych zbiorów rękodzieła ze złota, pochodzącego jeszcze z czasów prekolumbijskich.

4

PLANTACJA KAWY – WULKAN POAS
– CZEKOLADOWY RAJ LA TIRIMBINA
(120 KM)

Śniadanie. Dzisiejszy dzień można z powodzeniem nazwać „dniem dla smakoszy”. Zapraszamy na zwiedzanie plantacji kawy. Nie
tylko zapoznamy się z całym procesem uprawy i produkcji kawy, ale będziemy mogli także degustować. Przejazd do wulkanu Poas,
z kraterem o średnicy 1,3 km i głębokości 300
m. W jego wnętrzu znajduje się gorące błękitne jezioro, którego temperatura dochodzi do
400°C. Spacer (20 min.) po okolicy porośniętej bujną i niezwykle barwną roślinnością tropikalną, podziwianie malowniczej turkusowej
laguny usytuowanej w kraterze wygasłego

wulkanu na wysokości 2.600 m n.p.m. Przerwa na obiad.
Przejazd do Rezerwatu La Tirimbina, gdzie
poznamy sekrety produkcji czekolady. Trasa
rozpoczyna się przy wiszącym moście Tirimbina, następnie wiedzie przez las do plantacji
kakao. Poznamy historię czekolady, począwszy od kultury Majów, którzy rozwinęli jej
kult. Mieszając zmielone kakao z wodą, mąką
kukurydzianą, miodem i chili Indianie sporządzali napój zwany xocolatl przeznaczony
głównie dla królów, arystokracji i uczestników obrzędów religijnych. Poznamy tradycyjny proces przetwarzania ziarna kakao
w czekoladę (żniwa, fermentacja, suszenie),
a następnie udamy się na degustację różnych rodzajów czekolady, m.in. produkowanej
z ekologicznego kakao.

5

SAN JOSE – PARK NARODOWY TORTUGUERO (150 KM)

Wyjazd nad karaibskie wybrzeże Kostaryki
malowniczą trasą, z widokiem na wulkaniczne pasma, plantacje bananów i bujne lasy.

3

PANAMA CITY – SAN JOSE (KOSTARYKA) – PARK NARODOWY WULKANU
IRAZU (80 KM)

Po śniadaniu transfer na lotnisko, przelot
do San Jose w Kostaryce. Wycieczka do najwyższego w Kostaryce aktywnego wulkanu
w Parku Narodowym Irazu. Jeden z kraterów
wypełniony jest wodą – zabarwioną na niezwykły szmaragdowy kolor. Widok ze szczytu
wulkanu nie ma sobie równych – oprócz malowniczego jeziora kraterowego, przy dobrej
widoczności widać wybrzeża obu oceanów –

TWOJE PODRÓŻE 2016-17®

Konsorcjum Polskich Biur Podróży Trade & Travel Company

Konsorcjum.pl

43

KO S TA RY K A

wycieczki

KOSTARYKA I PANAMA

TROPIKALNIE, NIEBANALNIE… 13 DNI

Po drodze typowe kostarykańskie śniadanie.
Transfer łodzią do Parku Narodowego Tortuguero. Zakwaterowanie, odpoczynek i obiad.
Po południu zapraszamy na wycieczkę po
miasteczku Tortuguero, położonym nad samym brzegiem morza. Przemierzając okolice
Tortuguero warto zwrócić uwagę na kolorowe
domki na palach, zamieszkiwanych przez ludność pochodzenia afrykańskiego, przybyłej
tu m.in. z Jamajki. Oprócz hiszpańskiego posługują się językiem patois (dialekt jamajski
z elementami angielskiego). Z domów, knajpek, hotelików dochodzą dźwięki reggae i zapachy dań przyrządzanych na bazie mleczka
kokosowego. Za parę dolarów można raczyć
się świeżymi rybami, krewetkami czy homarami. Powrót do hotelu na kolację.

6

PARK NARODOWY TORTUGUERO ŁODZIĄ
– WEDRÓWKI PO PRAKU LUB SPŁYW
KAJAKOWY

Śniadanie. Dziś zapraszamy na rejs rzeką
wśród tropikalnych lasów do samego serca
parku. Park zachwyca bogactwem egzotycznej przyrody; żyją tu leniwce, barwne papugi,
tukany, słodkowodne żółwie, iguany i zwinne
wyjce skaczące z miejsca na miejsce, potrząsając gałęziami. Obiad w lodży. Czas wolny.
Proponujemy samodzielne spacery po miasteczku. Kolacja. Chętnym proponujemy także
wędrówki szlakami wyznaczonymi w pobliżu
lodży lub spływ kajakiem (w cenie wycieczki).

7

POŻEGNANIE Z MAŁĄ AMAZONIĄ – PUERTO LIMON (175 KM)

Po śniadaniu transfer powrotny łodzią przez
Park Tortuguero. Pożegnanie z „Małą Amazonią” Kostaryki, nazwaną tak ze względu na
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bujna przyrodę i różnorodność gatunkową
tropikalnej fauny. Przejazd w okolice Puerto
Limon, przez góry i doliny. Obiad. Zakwaterowanie w hotelu.

Hospital na Wyspie Bastimentos, z możliwością poznawania podwodnego bogactwa przyrody podczas nurkowania powierzchniowego
z rurką. Cena 44 USD/os. (w cenie obiad).

8

11

BOCAS DEL TORO - PANAMA CITY

12

PANAMA CITY – POŻEGNANIE Z AMERYKĄ ŚRODKOWĄ

13

PRZYLOT

PARK NARODOWY CAHUITA

Po śniadaniu spacer do parku Cahuita.
Plaża w Cahuita jest jedną z najpiękniejszych
palmowych plaż na świecie. Biały piasek powstał z raf koralowych i muszli i jest lżejszy
od normalnego. Przy brzegu zlokalizowane są
dwa wraki niewolniczych statków z połowy
XVIII w., z których jeden widoczny jest częściowo ponad taflą wody. Czeka nas spotkanie z egzotyczną fauna Kostaryki, leniwcami,
małpami, krabami. Przygotujmy aparaty – to
będzie wspaniała pamiątka z podróży! Obiad.
Opcjonalnie nurkowanie powierzchniowe z rurką. W parku Cahuita podziwiać można skorupiaki
i ryby, a także największą i jedyną żywą rafę koralową na całym kostarykańskim Wybrzeżu Karaibskim. Cena 35 USD/os.

9

NA GRANICY KOSTARYKI Z PANAMĄ – ARCHIPELAG BOCAS DEL TORO
(120 KM)

Śniadanie. Pożegnanie z Kostaryką, powitanie
z Panamą. Przejazd do portu Almirante i przejazd łodzią w kierunku Archipelagu Bocas del
Toro. Zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny
na wypoczynek na plaży.

10

KARAIBSKIE PLAŻOWANIE

Śniadanie. Czas wolny do dyspozycji
uczestników. Wypoczynek na plaży, przy rytmach karaibskiej muzyki.
Opcjonalnie rejs łodzią po Archipelagu Bocas
del Toro – Crawl Cay, Red Frog Beach i Punta

Śniadanie. Transfer na lotnisko
i przelot do Panama City. Zakwaterowanie
w hotelu, czas wolny.
Polecamy centrum handlowe Albrok, z bardzo
przystępnymi cenami odzieży i sprzętu elektronicznego (bywa, że są tańsze niż w sklepach wolnocłowych na lotnisku).
Opcjonalnie zwiedzanie tropikalnego Parku Narodowego Chagres, który jest ostoją
dla dzikich zwierząt takich jak salamandra,
tapir olbrzymi czy jaguar. W Parku Narodowym Chagres, zamieszkiwanym przez Indian
Emberá będziemy mieli okazję przepłynąć
indiańską łodzią wydrążoną z pnia wielkiego
drzewa. Chętnych czeka kąpiel w orzeźwiającej górskiej rzece. Indianie przywitają nas
muzyką i poczęstują lokalnymi specjałami
i owocami. Będzie okazja do zakupu lokalnego rękodzieła – ręcznie plecionych koszyków
i naszyjników z ziaren nasion palmowych tagua oraz aktywnego uczestnictwa w etnicznych tańcach. Cena 81 USD/os.

Śniadanie. Przejazd na lotnisko, wylot z Panamy.

Konsorcjum Polskich Biur Podróży Trade & Travel Company
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H OT E L E KO S TA RY K A
BEST WESTERN JACO ****

ALL INCLUSIVE

POŁOŻENIE:
przy piaszczystej plaży Jaco. Otoczony jest ogrodem pełnym tropikalnych roślin, 90 km od lotniska
międzynarodowego w San Jose; hotel położony
w pobliżu takich atrakcji jak Park Narodowy Manuel Antonio (wędrówki po parku), Park Narodowy
Carara (bird watching)

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
restauracja, baseny, kort tenisowy, boisko do siatkówki, możliwość wypożyczenia samochodu, rowerów i wymiany waluty, sejf (płatny), bar, animacje
dla dzieci, sklep z pamiątkami, dyskoteka.
Zaplecze rekreacyjne: windsurfing, fishing, narty
wodne, canopy (zjazd na linach).

POKOJE:
Klimatyzowane, wyposażone w telewizor, łazienkę
z suszarką do włosów, żelazko z deską do prasowania, bezpłatne WiFi, telefon, balkon/taras, telefon.

H O T E L C O S TA V E R D E * * * *

A P A R TA M E N T Y

POŁOŻENIE:
hotel położony nad oceanem, około godziny drogi od lotniska międzynarodowego w San Jose,
w pobliżu takich atrakcji jak Park Narodowy Manuel Antonio, canopy, czyli zjazd na linach wysoko
w koronach drzew, rafting na rzece Savegre lub Naranjo oraz miasteczka Quepos, pełnego restauracji
i rozrywki.
POKOJE:
przestronne, wyposażone w aneks kuchenny, telewizor, łazienkę z suszarką do włosów, sejf, ekspres
do kawy i herbaty, WiFi (płatne), telefon, TV, balkon/taras, telefon.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
3 baseny z tarasami do opalania, w tym jeden basen tylko dla dorosłych, 4 restauracje serwujące
dania kuchni lokalnej i międzynarodowej (jedna
z restauracji zachwyca widokiem na ocean i bujną
roślinność otaczającą hotel), kilka barów, dostęp
do Internetu, leżaki i ręczniki przy basenie bezpłatne, sejf w recepcji, salon SPA, możliwość wymiany walut.
Bliskość oceanu pozwala korzystać ze sportów
wodnych takich jak surfing i nurkowanie.

H O T E L D O U B L E T R E E R E S O R T B Y H I LT O N * * * *

POŁOŻENIE:
przy piaszczystej plaży, ok. 50 min. drogi od lotniska międzynarodowego w San Jose, otoczony ładnie zaprojektowanym, tropikalnym ogrodem; hotel
położony w pobliżu takich atrakcji jak Park Narodowy Palo Verde (10 km), canopy, czyli zjazd na linach
wysoko w koronach drzew (10 km), Rezerwat Punta
Coral na Półwyspie Nicoya (10 km).
POKOJE:
Klimatyzowane, wyposażone w telewizor, łazienkę
z suszarką do włosów, ekspres do kawy i herbaty,

TWOJE PODRÓŻE 2016-17®

ALL INCLUSIVE

WiFi (płatne), telefon, TV, balkon/taras, telefon.
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Restauracje z daniami kuchni lokalnej, bary, baseny, w tym baseny z wydzieloną częścią dla dzieci,
animacje dla dzieci (4-12 lat) i nastolatków (1317 lat), ale także dla dorosłych tj. aerobik wodny,
karaoke, wieczorne atrakcje; możliwość wypożyczenia samochodów, wymiany walut, sejf, sklep
z pamiątkami, salon z zabiegami SPA. Zaplecze
rekreacyjne: surfing, kayaking, boisko do siatkówki,
kort tenisowy, siłownia, piłka nożna plażowa.
Opcja All inclusive: 3 posiłki dziennie (śniadania,

obiady, kolacje), napoje bezalkoholowe i alkoholowe lokalne 24h.
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H OT E L E KO S TA RY K A
P U N TA L E O N A* * * * A L L I N C L U S I V E

POŁOŻENIE:
Głównym atutem hotelu jest malownicze położenie pomiędzy bujnymi, lasami deszczowymi ,a piękną, piaszczystą plażą nad krystalicznie czystymi
wodami Pacyfiku. Hotel dzieli od lotniska w San
Jose tylko 90 min drogi. W pobliżu znajduje się Park
Narodowy Carara oraz Manuel Antonio.
POKOJE:
Komfortowe, klimatyzowane, wyposażone w łazienkę z suszarką do włosów, telefonem, TV, minibarem, lodówką, sejfem, balkonem lub tarasem,

FLAMINGO BEACH RESORT ****

PLAŻA FLAMINGO, PROWINCJA GUANACASTE
POŁOŻENIE:
Flamingo Beach Resort to dobry, komfortowy hotel położony tuż przy wspaniałej, pokrytej białym
piaskiem plaży Flamingo (nagrodzonej Niebieską
Flagą za czystość). Czas transferu z lotniska w San
Jose – 4 godziny.
WYPOSAŻENIE POKOI:
Hotel dysponuje 91 pokojami, których wyposażenie stanowi: klimatyzacja, łazienka z suszarką do

z którego można podziwiać pięknie zagospodarowane otoczenie hotelu.
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Położenie tuż przy plaży umożliwia gościom hotelu
korzystanie z atrakcji tj. nurkowanie i podziwianie
wyjątkowo barwnego podwodnego świata kostarykańskiego wybrzeża, wędkarstwo i żeglarstwo.
Można korzystać z baru przy plaży i sącząc wyśmienite koktajle, podziwiać spienione fale oceanu,
delektowac się daniami regionalnej kuchni w restauracji, korzystać z pralni, Internetu oraz kortu
tenisowego, aerobiku, boiska do siatkówki, lekcji

tańca i animacji dla dzieci. Na terenie hotelu znajduje się basen (także dla dzieci), sklep z pamiątkami, kantor i wypożyczalnia samochodów. Hotel
oferuje bezpłatne 15 min rozmowy telefonicznej
międzynarodowej i 1h lokalnej.
Opcja All inclusive: 3 posiłki dziennie (śniadania,
obiady, kolacje), napoje bezalkoholowe i alkoholowe lokalne.

ALL INCLUSIVE

włosów, TV, radio, wentylator sufitowy, sejf, wyposażenie do parzenia kawy i herbaty, telefon, bezpłatne WiFi, balkon lub taras.
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Goście mogą aktywnie spędzić czas wolny i korzystać z udogodnień tj. tenis ziemny, wędkarstwo,
sporty wodne na plaży, jazda konna, golf (nieopodal), basen, siłownia, Spa, sauna, jacuzzi, centrum
nurkowe. To doskonały hotel dla rodzin z dziećmi.
Najmłodsi goście maja do dyspozycji: częściowo
kryty basen, aby uniknąć oparzeń słonecznych,
częściowo kryty basen, aby uniknąć oparzeń slo-

necznych, plac zabaw, animacje. Goście mogą
również korzystać z: 2 restauracji serwujących
smaczne dania zarówno kuchni lokalnej jak i międzynarodowej, 3 barów, kasyna, które zapewni
wieczorną rozrywkę, salonu kosmetycznego, centrum fitness, sauny, salonu fryzjerskiego, kantoru
wymiany walut, sklepu, 3 sal konferencyjnych,
agencji turystycznej. Możliwy jest także dostęp do
Internetu w lobby hotelu (bezpłatny), wypożyczalnia samochodów.
Opcja All inclusive: 3 posiłki dziennie (śniadania,
obiady, kolacje), napoje bezalkoholowe i alkoholowe lokalne, leżaki przy basenie i na plaży, siatkówka wodna i plażowa, piłka nożna plażowa, lekcje
salsy i języka hiszpańskiego, aerobik wodny.

TA M A R I N D O D I R I A B E A C H R E S O R T * * * *

POŁOŻENIE:
Hotel położony jest przy jednej z najpiękniejszych
piaszczystych plaż Costa Rica - Tamarindo Beach
w Tamarindo. Otoczony jest ogrodem pełnym tropikalnych roślin. Posiada luksusowe pokoje z widokiem na ocean, plażę lub tropikalny ogród.
POKOJE:
hotel posiada 127 luksusowych w pełni klimatyzowanych pokoi, każdy z nich posiada: jedno loże
królewskie lub dwa łóżka królewskie lub dwa podwójne łóżka, telewizor, suszarkę do włosów, mini
bar, sejf, telefon, wentylator sufitowy, lodówkę,

46

TWOJE PODRÓŻE 2016-17®®

łazienkę z wanną i ciepłą wodą, bezpłatne WiFi.
Typy pokoi: Tropical Rooms, Sunset Ocean View Rooms, Premium Ocean View Rooms, Garden Rooms.
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Hotel oferuje swoim gościom basen (w tym jeden
z widokiem na ocean, jeden tylko dla dorosłych),
bezpłatne leżaki i ręczniki plażowe, bary, restauracje serwujące dania kuchni lokalnej, międzynarodowej, orientalnej, włoskiej, jacuzzi, kort tenisowy,
kasyno, punkt wymiany walut, pole golfowe, obsługą hotelową, pralnię, dostęp do bezpłatnego
Internetu oraz centrum biznesowe.

Możliwość uprawiania windsurfingu i uczestnictwa w zajęciach jogi.
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H OT E L E KO S TA RY K A
HOTEL OXYGEN JUNGLE VILLAS

POŁOŻENIE:
Hotel jest położony nad brzegiem Oceanu Spokojnego. Otacza go las tropikalny. W pobliżu znajduje się Park Narodowy Marino Ballena (największy
park w centralnej Ameryce) oraz kilka pięknych,
czystych plaż. Nieopodal hotelu znajduje się jedna
z największych raf koralowych. Stanowi ona idealne miejsce do nurkowania i podziwiania fauny
i flory Oceanu.

snością. Ogromne dachy, rozszerzające się na boki
nadają każdemu dachowi podobieństwo skrzydeł
motyla. Ściany zostały wykonane z hartowanego
szkła dzięki czemu do wnętrza wpływa masa światła słonecznego. Każdy domek jest wyposażony w:
klimatyzację, 4 łóżka, mini bar, WIFI, prywatny taras z parasolami, sejf, prysznic.
Do wyboru macie Państwo dwie lokalizacje: domki
w dżungli lub domki z widokiem na morze.

POKOJE:
Architektura domków jest inspirowana tradycyjną
indonezyjska architekturą, połączoną z nowocze-

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Restauracja, SPA z pełnym zakresem usług, odkryty basen.

THE SPRINGS RE SORT AND SPA

POŁOŻENIE:
Luksusowy ośrodek wczasowy z 5cio gwiazdkowym hotelem. W pobliżu znajduje się kilka
źródeł termalnych a na terenie ośrodka do
dyspozycji gości jest kilka basenów. Z hotelu
widać jedną z atrakcji Kostaryki, wulkan Arenal.
POKOJE:
W każdym z pokoi znajduje się taras z balkonem i widokiem na malowniczy wulkan. Pokoje są wyposażone w klimatyzację, luksusową
łazienkę z marmurami i jacuzzi, TV satelitar-

TWOJE PODRÓŻE 2016-17®

ną, telefon, WiFi, barek, sejf, ekspres do kawy.
Na terenie obiektu znajduje się także kilka
luksusowo urządzonych domów do wynajęcia.
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
5 restauracji i 2 bary, Spa z pełnym zakresem
usług, odkryte baseny, gorące źródła, centrum konferencyjne, liczne atrakcje i formy
rozrywki dla aktywnych.
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KO S TA RY K A

wycieczki

KOSTARYKA

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
tunków ptaków, migrującyh do tego miejsca
z całej Ameryki Pd i Pn. Występują tu także
małpki kapucynki, koati, białoogonowe jelenie, krokodyle, jeżozwierze, pekari. Park
porośnięty jest przez wiecznie zielone lasy
liściaste, lasy riparian oraz czarne mangrowia. Charakterystyczne dla parku są krzaki
palo verde ("końskie łby"), od których wzięła
się nazwa parku. Informacje dodatkowe: czas
trwania ok. 8 h; należy zabrać przewiewne
ubranie, środek przeciwko insektom.
Cena od 105 USD przy min. 2 os. W cenie
transfery, przewodnik, bilet wstępu.

Półdniowa wycieczka – canopy
w bujnych, tropikalnych lasach
Zapraszamy na niezapomnianą przygodę! To
idealna propozycja dla tych, którzy uwielbiają
emocje i dreszczyk. W uprzęży suniemy po linach pomiędzy rozpiętymi w koronach drzew
platformami. Uderzenie adrenaliny z pewnością nie przeszkodzi w podziwianiu pięknych
widoków i egzotycznej przyrody (małpy wyjce i ptaki). Rozpoczęcie wycieczki wczesnym
rankiem; czas trwania ok. 3,5 h; należy zabrać
wygodne buty, długie spodnie, lekkie, przewiewne ubranie, środek przeciwko insektom.
Cena od 85 USD przy min. 2 os. W cenie transfery, przewodnik, bilet wstępu, sprzęt .

Wycieczki wGuanacaste
Hotele: Barcelo Langosta Beach, Flamingo
Beach Resort, Tamarindo Diria Beach.
Wycieczka do Parku Narodowego Rincon de
la Vieja
Znajduje się tu trzeci pod względem wielkości kompleks wulkaniczny w Kostaryce. Stoki
wulkanów pokryte są bujnymi wilgotnymi
i suchymi lasami deszczowymi. Zobaczymy
dwa wulkany aktywne: Rincon de La Vieja
i Snta Maria, oraz jeden uśpiony: Cerro Von
Seebach. W obrębie parku występują źródła
wód termalnych i mnóstwo barwnej, tropikalnej fauny: małpy, egzotyczne ptaki, a przy
odrobinie szczęścia można ujrzeć z daleka
pumę lub jaguara. Rośnie tu największa ilość
narodowych kwiatów Kostaryki – orchidei
Guardia Morada. Czas trwania ok. 8 h; należy
zabrać przewiewne, lekkie ubranie, wygodne
buty, środek przeciwko insektom.
Cena od 100 USD przy min. 2 os. W cenie
transfery, przewodnik, bilet wstępu.

Wycieczka do Parku Narodowego Palo Verde
Zlokalizowanego w prowincji Guanacaste,
u ujścia rzeki Tempsigue do zatoki Nicoya.
Park zachwyca różnorodnością tropikalnej
przyrody! Zamieszkiwany jest przez 257 ga-
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Całodniowa wycieczka – rafting po spienionych wodach
kostarykańskiej rzeki (do wyboru Corobici lub Colorado).
Wczesnym rankiem przejazd nad spienioną
rzekę, aby przeżyć dreszcz emocji podczas raftingu (przygodowy spływ pontonami po progach wodnych pod okiem instruktorów i ratowników) w niezwykłej, tropikalnej scenerii!
Spływy pontonami w Kostaryce są zaliczane
do najlepszych na świecie! Informacje dodatkowe: rozpoczęcie wycieczki 06:30 rano; czas
trwania ok. 10 h; należy zabrać ubranie na
zmianę, kostium kąpielowy, sandały, środek
przeciwko insektom, krem z filtrem.
Cena od 110 USD przy min. 2 os. W cenie
transfery,przewodnik,sprzęt.

W y c i e c z k i w P u n t a r e n a s.
Hotele: Punta Leona, Best Western Jaco, Costa Verde, Double Tree by Hilton.
Całodniowa wycieczka do Rezerwatu Biologicznego Carara
Rezerwat stanowi strefę przejściową między
północnym lasem suchym i bardzo wilgotnym
lasem deszczowym na południu. Rejon pełen
jest krokodyli, dwupalczastych leniwców, kapucynek, wyjców, przepięknych czerwonych

ar, tukanów, koati, przepięknych tropikalnych
motyli i wiele innych egzotycznych zwierząt.
Rozpoczęcie wycieczki – godzina do ustalenia; czas trwania ok. 4 h; należy zabrać przewiewne ubrania, wygodne buty, środek przeciwko insektom.
Cena od 70 USD przy min. 2 os.; w cenie
transfer, przewodnik, bilet wstępu.

Całodniowa wycieczka –
rafting po rzece Naranjo
Wczesnym rankiem przejazd nad spienioną
rzekę Naranjo, aby przeżyć dreszcz emocji
podczas raftingu (przygodowy spływ pontonami po progach wodnych pod okiem instruktorów i ratowników) w niezwykłej scenerii
porośniętych dżungla gór! Spływy pontonami
w Kostaryce są zaliczane do najlepszych na
świecie! Czas trwania ok. 4,5 h; należy zabrać
ubranie na zmianę, kostium kąpielowy, sandały, środek przeciwko insektom, krem do
opalania z filtrem.
Cena od 80 USD przy min. 2 os.Wiek min. 8 lat.
W cenie: transfery, przewodnik, sprzęt.

Półdniowa wycieczka – canopy
w bujnych lasach chmurowych
Idealna propozycja dla tych, którzy uwielbiają
emocje i dreszczyk. W uprzęży suniemy po linach pomiędzy rozpiętymi w koronach drzew
platformami. Uderzenie adrenaliny z pewnością nie przeszkodzi w podziwianiu pięknych
widoków. Wracając do hotelu będziemy mogli
podziwiać malownicze widoki Doliny Centralnej. Czas trwania ok. 4 h; należy zabrać
wygodne buty, poncho/lekka kurtka przeciwdeszczowa.
Cena od 80 USD Przy min. 2 os. transfery,
przewodnik, sprzęt.

Całodniowa wycieczka do Parku Narodowego Manuel Antonio
Znajdują się tu malownicze plaże w licznych
zatoczkach, nad którymi górują wysokie klify. Park obejmuje 3 długie plaże, nad którymi
wznoszą się wysokie klify porośnięte gęstą
dżunglą, schodzącą w niektórych miejscach
do samej plaży. Wypoczynek na plaży i spacer
z przewodnikiem, który pokaże wiele gatunków zwierząt – małpy kapucynki z białymi
twarzami, leniwce i inne. Czas trwania ok.
3,5 h; należy zabrać wygodne buty (mogą być
sandały), kostium kąpielowy, nakrycie głowy,
ręcznik, krem z filtrem, środek przeciwko insektom.
Cena od 55 USD przy min. 2 os. W cenie bilet
wstępu, transfery, przewodnik.
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PA N A M A

i n fo r m a c j e

PANAMA INFORMACJE PRAKTYCZNE

Położenie:

problemu ze zidentyfikowaniem ich wartości.

państwo zajmujące wąski lądowy przesmyk łączący Amerykę Środkową i Amerykę Południową.
Położone nad Morzem Karaibskim i Oceanem
Spokojnym, graniczy od południa z Kolumbią i od
północy z Kostaryką. Panama znana jest głównie
z Kanału Panamskiego, dzięki któremu statki, aby
przepłynąć z zachodu na wschód Ameryki nie muszą opływać kontynentu i przechodzić przez Cieśninę Magellana.

Język

Wakacje w Bocas Del Toro to przede wszystkim
piękne plaże, możliwość nurkowania w krystalicznie czystej wodzie wśród raf koralowych (Zapatillas) i bujna, tropikalna przyroda. Wyspa stanowi raj
dla surferów i nurków.

Napięcie elektryczne 110 V/60 Hz (w stolicy 120V),
gniazdka typu amerykańskiego, konieczny konwerter.

Do popularnych miejsc wypoczynku nad morzem
należą także plaże Archipelagu Wysp Perłowych,
gdzie zdecydowanie najpiękniejsza jest Wyspa
Contadora. To magiczne miejsce zawdzięcza swoje
powodzenie wśród turystów głównie dzięki możliwości skorzystania z wypoczynku na jednej z 13stu piaszczystych plaż.

Językiem urzędowym jest hiszpański; w użyciu także angielski.

Czas
GMT (czas uniwersalny) – 5 godzin.

Elektryczność:

Warunki wjazdowe:

Panama City (tzw. Małe Miami)

Obywatele polscy mający paszporty (ważne jeszcze 6 m-cy od daty planowanego powrotu) mogą
wjeżdżać oraz przebywać na terytorium Panamy do
90 dni bez wiz. Każdy przyjeżdżający do Panamy
ma obowiązek posiadania min. 500 USD na koszty pobytu (gotówka nie jest konieczna, wystarczy
udokumentowany stan konta bankowego i karta
kredytowa). Podróżnych opuszczających Panamę
samolotem obowiązuje opłata lotniskowa w wysokości 40 USD/os.

Klimat/kiedy jechać?

Zalecane szczepienia, higiena

Stolica:

Najlepszym czasem na przyjazd do Panamy jest
pora sucha, która zaczyna się w połowie grudnia,
a kończy w połowie kwietnia. W Panamie przez
cały rok, nawet w porze suchej, jest gorąco i parno.
Klimat: równikowy wilgotny. Średnia temperatura
waha się od 10°C na obszarach górskich do 28°C
na nizinach.

Waluta
Walutą Panamy jest dolar amerykański, ale w obiegu krąży także balboa panamski (PAB), powiązany
z dolarem w sto¬sunku 1:1, w monetach o nominałach 5, 10, 25 i 50 ¢ (równolegle z monetami
USA). Monety balboa są podob-nej wielkości jak
ich odpowiedniki z USA, a podróżni nie będą mieli
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rza w postaci świeżych ryb i królewskich krewetek.
Częstym dodatkiem do tutejszych specjałów jest
kokos, a także mango. Smakosze kawy będą wprost
zachwyceni tym krajem - spróbują najlepszej gatunkowo kawy.

Nie ma obowiązku szczepień. W prowincjach zachodnich, na wschodzie, przy granicy z Kolumbią
oraz w biednych dzielnicach stolicy pojawiają się
przypadki malarii i dengi, sporadycznie żółtej febry. Niektóre kraje Ameryki Pd., np. Brazylia, żądają
ostatnio, aby osoby podróżujące z Panamy miały
aktualne szczepienie przeciw żółtej febrze.

Kuchnia
Miejscowa kuchnia w znacznym stopniu opiera się
na hiszpańskiej i karaibskiej tradycji kulinarnej.
Potrawy serwowane przez panamskich mistrzów
kuchni charakteryzują się świeżością, przyjemnym
zapachem owoców i korzennych przypraw. W typowym panamskim menu odnajdziemy bogactwo mo-
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PA N A M A

W YJ A Z D G R U P O W Y Z P O L S K I M P I LOT E M

EGZOTYCZNA PANAMA

8 DNI

PANAMA CITY I CENTRUM LASÓW DESZCZOWYCH I JEZIORO GATUN I DOLINA ANTON
powstawania Kanału. Na Placu Niepodległości w jednym z najpiękniejszych budynków
znajduje się Nowoczesne Muzeum Kanału.
Następnie udamy się na Wyspę Flamenco,
jedną z trzech wysp, które przy wejściu do
Kanału Panamskiego tworzą groblę. Obiad.
Zwiedzanie śluz wodnych Miraflores. Z trzech
śluz znajdujących się w Kanale Panamskim ta
położona jest najbliżej miasta Panama. Będziemy podziwiać ogrom tego cudu inżynierii,
który od momentu powstania działa za pomocą tego samego systemu hydraulicznego.
W centrum dla zwiedzających odbędzie się
krótki pokaz audiowizualny. Powrót do hotelu.

1

3

PANAMA CITY

Odprawa paszportowo-bagażowa na
2 godziny przed wylotem. Wylot do Panamy
z międzylądowaniem w jednym z europejskich
portów lotniczych. Po wylądowaniu transfer
do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

2

PANAMA CITY – KANAŁ PANAMSKI
(130 KM)

Śniadanie w hotelu. Historyczna wycieczka
rozpocznie się od zwiedzania ruin „starej Panamy”, pierwszego miasta założonego przez
Hiszpanów na przesmyku. Następnie udamy
się przez malowniczą i nowoczesną cześć Panamy do “Casco Antiguo” – zabytkowej dzielnicy wybudowanej i zasiedlonej w 1673 roku.
Dominującymi stylami architektonicznymi
występującymi w tej części miasta są francuskie i hiszpańskie style kolonialne. Znajduje
się tu znany „Złoty Ołtarz”, który przetrwał
zniszczenie „Starej Panamy”, „Flat Arch”,
liczne kościoły i katedry, Pałac Prezydencki,
Wielki Teatr Narodowy, Bóvedas – izby więzienne, oraz Plac Francuski, na którym za pomocą murali przedstawiona została historia

CENTRUM LASÓW DESZCZOWYCH –
JEZIORO GATUN (85 KM)

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Od rana
odwiedzimy Centrum Lasów Deszczowych
położone jest przy słynnej drodze Pipeline.
Jest to jedno z najbardziej znanych miejsc na
świecie do obserwacji ptaków. W 1985 roku
zaobserwowano tutaj rekordową liczbę ptaków: 385 gatunków w 24 godziny. Zwiedzanie
rozpocznie się w Centrum dla zwiedzających,
w którym zaobserwować można 13 gatunków
kolibrów. Kontynuując wycieczkę podziwiać
będziemy kolejne egzotyczne gatunki takie
jak: trogony, mrówkojady czy manekiny czerwonogłowe. Po wejściu na 40 metrową wieżę
zobaczyć można będzie ptactwo zamieszkujące korony drzew: niebieskiego bławatnika czy
tukany. Przemieszczając się dalej przejdziemy
na platformę widokową, z której podziwiać
będziemy ptactwo wodne takie jak: długoszpony, perkozy, czaple oraz ptactwo z rodziny
jastrzębiowatych. Będąc w Centrum Lasów
Deszczowych podziwiać będzie można także
inne zwierzęta takie jak małpy, krokodyle czy
motyle. Po południu przejedziemy w kierunku
Jeziora Gatun położonego w samym sercu Kanału Panamskiego.
Będziemy podziwiać bujne lasy deszczowe
w malowniczym regionie jeziora. Egzotyczne
ptaki, małpy, leniwce, legwany, i krokodyle,
to tylko kilka zwierząt, którym można przeglądać w ich rodzimych otoczeniu. Obrazy,
dźwięki i zapachy, które tworzą ten tropikalny raj z pewnością pochłoną odwiedzających.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

4

SPOŁECZNOŚĆ EMBERA (50 KM)

Śniadanie. Dzisiej podczas wycieczki odwiedzimy społeczność Embera, która zamieszkuje tereny na końcu rzeki Gatun. Dopłyniemy
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do niej kajakami, a po drodze podziwiać będzie można faunę i florę regionu. Aby bardziej
poznać ich kulturę proponujemy skosztować
tradycyjnego obiadu Embera. Odwiedzimy
botaniczny szlak edukacyjny aby zrozumieć
znaczenie roślin dla społeczności Embera.
W czasie zwiedzania obiad. Na zakończenie
będzie możliwość obejrzenia oraz zakupu
własnoręcznie wykonanego przez społeczność rzemiosła. Powrót do hotelu, nocleg.

5

JEZIORO GATUN - DOLINA ANTON
(145 KM)

6

DOLINA ANTON

7

DOLINA ANTON – PANAMA CITY
(155 KM)

Śniadanie. Transfer do hotelu w dolinie Anton.
Dolina Anton to miejsce położone w drugim
pod względem wielkości kraterze wulkanicznym na świecie, podziewać tutaj można unikalne gatunki roślinności w tym niezwykle
oryginalne kwadratowe drzew. Przyjazd do
hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

Śniadanie. Opuścimy hotel i udamy się
do Doliny Anton. Położona jest 600 metrów
nad poziomem morza i rozpościerają się z niej
imponujące widoki oraz panuje chłodny przyjemny klimat. Po przyjeździe odwiedzimy malowniczy targ lokalnego rzemiosła, na którym
będzie możliwość zrobienia zakupów. Następnie odwiedzimy wodospad El Mocho, Ogrody
El Nispero oraz Zoo. Wielbicielom przepięknych motyli z pewnością przypadnie do gustu
wizyta w motylarni. W czasie spaceru po pięknym ogrodzie, obserwacja wspaniałych morpho jak i korzystających z obfitości nektaru
szybkich kolibrów. Powrót do hotelu, nocleg.

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i transfer do Panamy. Po przyjeździe . Zakwaterowanie w hotelu, czas wolny do Państwa dyspozycji. Nocleg

8

Śniadanie. Przejazd na lotnisko, odprawa paszportowo – bagażowa na wylot do kraju. Lot z międzylądowaniem w jednym z europejskich portów lotniczych.

9

Lądowanie w Polsce, zakończenie
świadczeń.
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H OT E L E PA N A M A
J W. M A R R I O T T B U E N AV E N T U R A * * * * *

POŁOŻENIE:
Hotel usytuowany jest nad wybrzeżem Oceanu
Spokojnego, około 2 godzin jazdy od Panama City.
Piękna, piaszczysta plaża sprawiają, że jest to
obiekt godny polecenia.
POKOJE:
Wypełnione światłem, luksusowe pokoje i apartamenty oferują rozległe sięgające od podłogi do sufitu okna. Każdy z luksusowych apartamentów posiada balkon z malowniczym widokiem na ośrodek
lub ogród. Luksusowe pokoje w stylu kolonialnym
oferują klimatyzację, telewizor z płaskim ekranem

i telewizją kablową. Każdy pokój wyposażony jest
w sejf, ekspres do kawy i stylową łazienkę z suszarką do włosów i zestawem kosmetyków.
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Corotú Spa oferujące pełny zakres usług, 3 baseny,
parasole, ręczniki, korty tenisowe, siłownia, całodobowa recepcja, pralnia, biuro informacji turystycznej, sklep z upominkami, punkt wymiany walut. Podczas pobytu jest możliwość skorzystania
z wielu aktywności, które oferuje resort, między
innymi: jazda konna, sporty wodne, wędkarstwo,
nurkowanie, żeglarstwo oraz wiele innych. Po-

szukiwacze przygód mogą wziąć udział w spływie
kajakowym, zjeździe po linie do wspinaczki czy obserwować ciekawe gatunki ptaków.

H O T E L P L AYA B L A N C A R E S O R T * * * *

POŁOŻENIE:
Hotel położony na pacyficznym wybrzeżu Panamy, przy piaszczystej plaży Playa Blanca. Transfer
z lotniska Panama City zajmuje nie więcej niż 2 h.
POKOJE:
nowocześnie urządzone, eleganckie, klimatyzowane, wyposażone w łazienkę z suszarką do włosów,
sejf, TV, telefon, wodę mineralną, mini bar, urządzenie do parzenia kawy i herbaty, balkon lub taras.

500 m), basen dla dzieci, restauracje serwujące
dania kuchni międzynarodowej, meksykańskiej,
orientalnej i japońskiej, bary, salon masażu, siłownia, siatkówka, kajaki, narty wodne, aerobik wodny,
żeglowanie, nurkowanie powierzchniowe, wieczorne animacje: beach party, pokazy tańca i muzyka na
żywo, klub i animacje dla dzieci, dostęp do Internetu, centrum konferencyjne, kort tenisowy, ręczniki
na plażę i basen. Istnieje możliwość zakupy wycieczek fakultatywnych w recepcji hotelu.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Baseny (w tym jeden z jacuzzi i jeden o długości

S H E R AT O N B I J A O B E A C H R E S O R T * * * *

POŁOŻENIE:
Resort położony na plaży Santa Clara pozwala odkryć piękno wybrzeża Panamy. W niedalekiej odległości znajduję się wiele sklepów, restauracji i klubów nocnych. Lotnisko w Panama City oddalone
jest od hotelu około 2 godzin drogi samochodem.

w otoczeniu resortu. Wszystkie pokoje wyposażone są w klimatyzację, stół z dwoma krzesłami,
telewizję satelitarną, żelazko, zaparzacz do kawy
i herbaty, sejf, prywatną łazienkę z prysznicem,
balkon lub taras. W apartamentach znajduję się
dodatkowo mini lodówka z napojami bezalkoholowymi oraz wodą.

POKOJE:
Resort oferuje 294 luksusowych pokoi gościnnych oraz apartamentów z oddzielnym salonem.
Z każdego pokoju rozpościera się widok na Ocean
Spokojny bądź na bujne górskie zbocza położone

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Centrum biznesowe, centrum ﬁ tness, basen, kort do
tenisa, siłownia, klubik dla dzieci, 3 restauracje, Spa,
biuro informacji turystycznej, pokoje dla niepalących,
wypożyczalnia samochodów, bezpłatny parking
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PA N A M A

wycieczki

PANAMA

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

do Veracruz, gdzie przeładowywano je na
statki wyżej wymienionej floty. W 1980 roku
ruiny fortyfikacji wpisane zostały na listę
UNESCO. W kościele Św. Filipa znajduje się
otoczona kultem figura Czarnego Chrystusa
(El Cristo Negro) - wizerunek Jezusa Chrystusa popularny wśród chrześcijańskiej czarnej
społeczności Afryki i Ameryki Południowej.
Cena od 99 USD/osoba

DZIEŃ 1: PANAMA CIT Y

W YCIECZK A
PORTOBELO

P Ó Ł D N I O WA

DO

Wyjazd z Panama City do Portobelo na wybrzeżu. Droga wiedzie przez malownicze
tereny do przepełnionego spokojem, kolonialnego miasteczka Portobelo, założonego
przez Hiszpanów w 1597 r. Między XVI a XVIII
wiekiem, hiszpańskie floty skarbów przewoziły zdobycze z hiszpańskich kolonii Nowego
Świata do Hiszpanii. Przewożono głównie
srebro, złoto, kamienie szlachetne, kakao
oraz przyprawy. Inna flota, nazywana "Galeony Manili" transportowała chińskie towary
z Filipin i meksykańskie srebro z Acapulco

52

TWOJE PODRÓŻE 2016-17®®

Transfer do hotelu w Panama City.
Wieczorem wycieczka Panama City by Night.
Stolica, założona przez hiszpańskich konkwistadorów, robi ogromne wrażenie: są tu setki
drapaczy chmur, które nie są codziennością
w Ameryce Łacińskiej. Nie bez powodu miasto nazywane jest małym Miami. Zwiedzanie
starej Panamy (La Vieja): Plac Niepodległości,
klasztor San Jose oraz nowoczesnej części
miasta.
Czas wolny, powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ 2: PANAMA CIT Y – PARK
NARODOW Y CHAGRES I WIOSK A
INDIAN EMBERA

dzikich zwierząt takich jak salamandra, tapir olbrzymi czy jaguar. W Parku Narodowym Chagres, zamieszkiwanym przez Indian
Emberá będziemy mieli okazję przepłynąć
indiańską łodzią wydrążoną z pnia wielkiego
drzewa. Chętnych czeka kąpiel w orzeźwiającej górskiej rzece. Indianie przywitają nas
muzyką i poczęstują lokalnymi specjałami
i owocami. Będzie okazja do zakupu lokalnego rękodzieła – ręcznie plecionych koszyków
i naszyjników z ziaren nasion palmowych tagua oraz aktywnego uczestnictwa w etnicznych tańcach.
Wieczorem zwiedzanie Kanału Panamskiego
i objazd po mieście. Wycieczka nad Kanał Panamski – jedną z najważniejszych dróg wodnych żeglugi światowej. Czas wolny, powrót
do hotelu.

DZIEŃ 3: PANAMA CIT Y
Po śniadaniu transfer do wybranego hotelu
na wybrzeżu Punta Blanca.
Cena od 390 USD/osoba

Śniadanie. Zwiedzanie tropikalnego Parku
Narodowego Chagres, który jest ostoją dla
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PA N A M A , SA LWA D O R , H O N D U R A S , G WAT E M A L A

PANAMA I SALWADOR I HONDURAS
GWATEMALA I INFORMACJE PRAKTYCZNE

GWATEMALA

Elektryczność

Pamiątki

120V / 60 Hz. Konieczne są adaptory.

quetzal (GTQ), 1 GTQ = 100 centavo 1 USD = 7, 56
GTQ

Należy mieć międzynarodowe prawo jazdy. Jak
w większości krajów tej strefy, możliwość wypożyczenia samochodu uzależniona jest od posiadania
karty kredytowej lub pozostawienia znacznego
depozytu w gotówce.

Produkty tradycyjnego rzemiosła sprzedawane
w Gwatemali charakteryzują się fantazyjnym wzornictwem. Każda z gwatemalskich pamiątek jest niezwykle kolorowa. Największą popularnością wśród
turystów cieszą groteskowe rzeźby przedstawiające kostuchy, które symbolizują dzień zmarłych. Na
największą uwagę zasługują gwatemalskie dzieła
sztuki takie jak rzeźby, tradycyjne maski i obrazy.
Z naszej podróży możemy przywieźć drobne upominki dla najbliższych w postaci korali, kolczyków,
biżuterii czy odzieży z tradycyjnym wzornictwem.
Na miejscowym bazarze możemy wybrać komplet
serwetek na stół wykonanych ręcznie, czy bogato
zdobione obrusy, narzuty i zasłony.
Placówki dyplomatyczne
Brak placówki w Polsce. Najbliższa placówka dyplomatyczna w Berlinie. W Gwatemali nie ma polskiej placówki dyplomatycznej. Akredytację ma
ambasador RP w San José w Kostaryce.

Języki

Zalecane szczepienia, higiena

Ambasada Republiki Gwatemali

Położenie:
Gwatemala to państwo znajdujące się w Ameryce
Środkowej, nad Oceanem Atlantyckim i Oceanem
Spokojnym. Państwo położone jest na południe od
Meksyku, ze wschodu graniczy z Belize, natomiast
na południu z Hondurasem i Salwadorem.

Stolica
Gwatemala.

Klimat/kiedy jechać?
Najlepsza pora na wyjazd do Gwatemali to pora
sucha, czyli okres od listopada do maja.
Klimat: na północy równikowy wilgotny, na południu - podrównikowy wilgotny.

Waluta

Pomimo dominującego tu języka hiszpańskiego,
duża część społeczeństwa (szczególnie wiejskiego) używa starego języka Majów oraz inne dialekty
takie jak, Xinca, Garifuna i Arawak. Według przeprowadzonych niedawno badań dziennika "Decreto
Numero", okazało się iż w Gwatemali istnieją aż 23
odrębne dialekty i języki.

Ludność, religia

Metysi stanowią około 45% populacji, Indianie
(głównie z plemion K'iche, Kaqchikel, Mam, Q'eqchi) ok. 35%, a Europejczycy około 15% (potomkowie Hiszpanów, Niemców, Anglików, Włochów
i Skandynawów). Pozostali to potomkowie afrykańskich niewolników, Arabowie i Chińczycy. Około
65-80% Gwatemalczyków to katolicy, ich wiara zawiera jednak elementy charakterystyczne dla wierzeń majańskich. Pozostali mieszkańcy to głównie
protestanci.

Czas lokalny
GMT (czas uniwersalny) – 6 godzin.
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Warunki wjazdowe
Obywatele RP przebywający w Gwatemali w celach
turystycznych nie dłużej niż 90 dni nie podlegają
obowiązkowi wizowemu. Paszport powinien być
ważny minimum 6 miesięcy od chwili przekroczenia granicy. Przy przylocie należy opłacić podatek
wjazdowy i opłatę lotniskową w wysokości ok. 35
USD/os.; przekraczanie granicy lądowej jest zwolnione z opłat. Surowo zabronione jest wywożenie
znalezisk z wykopalisk archeologicznych.

Informacje dla kierowców

Nie są wymagane szczepienia ochronne. Nie występują szczególne zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne. W kraju czasem zdarzają się zachorowania
na malarię i gorączkę dengue, które są roznoszona
przez komary; zaleca się mieć przy sobie środki
przeciw tym insektom. Opieka medyczna w sektorze publicznym jest łatwiej dostępna w miastach,
ale nie jest na wysokim poziomie. Zaleca się korzystanie z pomocy przychodni i klinik prywatnych
(w Guatemala City). Wizyta lekarska kosztuje 1040 USD, za dobę w szpitalu trzeba zapłacić 30-80
USD. Zaleca się skrupulatne przestrzeganie zasad
higieny, uniknąć infekcji żołądkowych i oddechowych.

Kuchnia

W Gwatemali, podobnie jak w sąsiadującym z nią
Hondurasie, kuchnia jest inspirowana kulturą Meksyku. Tak jak w całej Ameryce Łacińskiej, tak
i w Gwatemali kuchnia opiera się na takich podstawowych składnikach jak kukurydza, banany
i kurczak.

Joachim-Karnatz-Allee 47 D-10557 Berlin
tel. (0-0 49 30) 206 43 63; fax (0-0 49 30) 206 43
659
e-mail: embaguate.alemania@t-online.de
Konsulat RP w Gwatemali
Konsul Honorowy René Lizardo Marroquin Ramazzini (jęz.: hiszpański, angielski, włoski)
12 Calle 1-25, Zona 10, Edificio Geminis, Torre Norte, Oficina 1802 Guatemala
tel.: (00-502) 335-35-11; fax: (00-502) 338-23-39
e-mail: lmarro@guate.net
Pozostałe informacje sprawdź na: www.visitguatemala.com

HONDURAS
Położenie:
Republika Hondurasu leży w Ameryce Środkowej,
nad Morzem Karaibskim i Oceanem Spokojnym. Na
zachodzie graniczy z Gwatemalą, na południowym
wschodzie z Nikaraguą oraz na południowym zachodzie z Salwadorem. Przybrzeżne wyspy również
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Języki
Językiem urzędowym jest hiszpański, w powszechnym użyciu znajdują się różne dialekty indiańskie.
Język angielski, szczególnie na wybrzeżu, dość dobrze znany.

Ludność, religia
Metysi 90%, Indianie 7% , Murzyni 2%, biali 1%.
Religia: katolicy 97%, protestanci 3%.

Czas lokalny
GMT (czas uniwersalny) – 6 godzin.

Elektryczność
110V / 60 Hz. Konieczne są adaptory.

Warunki wjazdowe

należą do Hondurasu. Największa z nich to Wyspy
Bahia.

Stolica
Tegucigalpa
Najlepszy okres na przyjazd do Hondurasu to pora
sucha, która trwa od listopada do kwietnia. Trzeba
jednak przygotować się na nieznośny skwar, choć
w najwyżej położonych rejonach po gorącym dniu
zapada zimny wieczór. Klimat: równikowy wilgotny
na północy i podrównikowy wilgotny na południu.

Waluta
lempira (HNL); 1 HNL = 100 centavo; 1 USD = 18.89
HNL

TWOJE PODRÓŻE 2016-17®®

Kuchnia

Honduraskie przysmaki: Tapado - suszona wołowina gotowana z platanos, juką i mlekiem kokosowym; Arroz con leche - ryż gotowany na mleku
z dodatkiem lasek cynamonu; Arroz de maiz - zupa
sporządzana z mielonej kukurydzy i soku, który
przy tym powstaje; Catrachitas - smażona w głębokim tłuszczu tortilla uformowana w pieróg, faszerowana fasolką i serem; Enchiladas - smażona
w głębokim tłuszczu torilla, faszerowana ziemniakami, mięsem mielonym, kapustą i jajkiem gotowanym na twardo; Mandongo - zupa z wołowiny,
z dodatkiem wielu gatunków warzyw; Tamales
- masa z mąki kukurydzianej faszerowana mięsem
z kurczaka albo wieprzowiną, z dodatkiem groszku,
fasolki i pomidorów, zawijana w liście bananów
albo platanos; Chicha - likier sporządzany z kukurydzy, ziemniaków, ryżu lub owoców; Salva Vida,
Port Royal i Imperial to lokalne piwa.

Pamiątki
Z naszej podróży możemy przywieźć drobne upominki dla najbliższych w postaci korali, kolczyków,
biżuterii czy odzieży z tradycyjnym wzornictwem.

Informacje dla kierowców

Klimat/kiedy jechać?
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Nie ma obowiązku wizowego przy wjeździe i pobycie nieprzekraczającym 90 dni. W zależności od
planowanej długości pobytu paszport powinien
być ważny od 30 dni do 6 miesięcy od daty wjazdu. Na granicy należy okazać bilet powrotny lub
umożliwiający kontynuację podróży. Minimalna
kwota na każdy dzień pobytu, jaką musi się wykazać przyjeżdżający, to 25 USD. Turyści podróżujący
samolotem powinni pamiętać, że obowiązuje opłata lotniskowa przy wyjeździe w wysokości ok. 30
USD od osoby. Podróżujący lądem przed przekroczeniem granicy muszą wnieść opłatę wyjazdową
w wysokości od 1 do 5 USD od osoby.

kraju występują sporadycznie wirus dengi oraz
niegroźne odmiany malarii. Zaleca się jednak przeprowadzenie przed przyjazdem badań lekarskich
związanych z odpornością na klimat tropikalny.

Nie można posługiwać się polskim prawem jazdy, przy wjeździe należy poprosić o bez¬płatne
zaświadczenie uprawniające do prowadzenia pojazdów wydane na podstawie międzynarodowego
prawa jazdy. Dyspo-nując kartą kredytową, można
wynająć samochód.

Zalecane szczepienia, higiena

Nie ma szczególnych zagrożeń epidemiologicznych.
Nie wymaga się szczepień. W pewnych rejonach
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ŚLADAMI CYWILIZACJI MAJÓW
PANAMA I GWATEMALA I SALVADOR I HONDURAS 13 DNI
PANAMA CITY I GUATEMALA CITY I SALVADOR I SANTA ANA I TAZUMAL I JOYA DE CEREN I COPAN (HONDURAS) I QUIRIGUA RIO DULCE (GWATEMALA) I LIVINGSTONE I FLORES I TIKAL I CHICHICASTENANGO I PANAJACHEL I JEZIORO ATITLAN I ANTIGUA

1

WARSZAWA - PANAMA CITY

Przelot Warszawa – Panama City (lotnisko
międzynarodowe Tocumen). Transfer do hotelu.
Wieczorem zapraszamy na wycieczkę po Panama
City. Stolica, założona przez hiszpańskich konkwistadorów, robi ogromne wrażenie: są tu setki drapaczy chmur, które nie są codziennością w Ameryce
Łacińskiej. Nie bez powodu miasto nazywane jest
małym Miami. Zwiedzanie starej Panamy (Panama
La Vieja), Plac Niepodległości, klasztor San Jose
oraz nowoczesnej części miasta.
Czas wolny, powrót do hotelu.

2

PANAMA CITY – PARK NARODOWY
CHAGRES I WIOSKA INDIAN EMBERA
(150 KM)

Śniadanie. Zwiedzanie tropikalnego Parku Narodowego Chagres, który jest ostoją dla dzikich
zwierząt takich jak salamandra, tapir olbrzymi czy
jaguar. W Parku Narodowym Chagres, zamieszkiwanym przez Indian Emberá będziemy mieli okazję przepłynąć indiańską łodzią wydrążoną z pnia
wielkiego drzewa. Chętnych czeka kąpiel w orzeźwiającej górskiej rzece. Indianie przywitają nas
muzyką i poczęstują lokalnymi specjałami i owocami. Będzie okazja do zakupu lokalnego rękodzieła – ręcznie plecionych koszyków i naszyjników
z ziaren nasion palmowych tagua oraz aktywnego
uczestnictwa w etnicznych tańcach.
Wieczorem zwiedzanie Kanału Panamskiego i objazd po mieście. Wycieczka nad Kanał Panamski
– jedną z najważniejszych dróg wodnych żeglugi
światowej. Czas wolny, powrót do hotelu.

3

PANAMA CITY – GUATEMALA CITY
(GWATEMALA)

Po śniadaniu transfer na lotnisko, przelot do Guatemala City. Transfer do hotelu, nocleg.
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4

SALVADOR: SANTA ANA – TAZUMAL –
JOYA DE CEREN (220 KM)

Po śniadaniu przejazd do Salvadoru. Wizyta na stanowisku archeologicznym Tazumal z ruinami najciekawszej w kraju osady Majów. Czas na zdjęcia
w punkcie widokowym, z którego możemy ocenić
ogrom sąsiadujących z nim wulkanów Santa Ana
i Izalco. Wizyta w Santa Ana, drugim co do wielkości mieście w Salvadorze położonym u stóp wulkanu o tej samej nazwie, słynącym z dobrze zachowanych budynków w stylu kolonialnym. Przejazd
do stanowiska archeologicznego, świetnie zachowanego miasta Majów Joya de Ceren, zniszczonego
w wyniku wybuchu wulkanu w 600 r. i wpisanego
na listę UNESCO. Miejsce zwane jest Pompejami
Ameryki Południowej. Transfer do hotelu, zakwaterowanie.

5

Najokazalsze schody prowadzące do centrum,
zwane Schodami Hieroglifów, to niezwykle cenny
zabytek piśmiennictwa Majów. Powrót do hotelu.

6

COPAN (HONDURAS) – QUIRIGUA - RIO
DULCE (GWATEMALA) (320 KM)

Śniadanie. Przejazd do Gwatemali, przekroczenie granicy. Przejazd przez tereny wzdłuż rzeki
Rio Dulce, znane z przepięknych widoków. Rzeka

SAN SALVADOR - COPAN (HONDURAS)
(270 KM)

Po śniadaniu zwiedzanie San Salvador. Spacer po
centrum obejmującym rynek główny Barrios, z licznymi pomnikami, Pałacem Narodowym, Katedrą
i Teatrem Narodowym. Przejazd do Hondurasu,
przekroczenie granicy, zakwaterowanie w hotelu. Po południu zwiedzanie Copan,
miasta Majów uważanego za Ateny
prekolumbijskiego świata. Główny
plac Copan zachwyca największym
zbiorem majańskich rzeźb w Centralnej Ameryce. Rzeźbione stele
reprezentują władców, siłę, politykę
i ideologię tamtych czasów. Copan
było w okresie V-VIII w. jednym z najważniejszych miast Majów. W centrum ceremonialnym, otoczonym
dzielnicami mieszkalnymi, znajdowały się świątynie wybudowane na
piramidach schodkowych. W części
centralnej zbudowano pałace, dziedzińce oraz boisko do gry w pelotę.
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tworzy malownicze meandry w wąwozie o stromych zboczach, rozlewiska porośnięte dziewiczym
lasem, zachwyca dziką przyrodą, nieskażoną przemysłem i wielkimi skupiskami ludności. Po drodze
odwiedzimy Quirigua, kolejne ruiny miasta Majów,
ukryte w tropikalnym lesie. Wielkie kamienne bloki
z wyobrażeniami mitologicznych zwierząt, ogromne ołtarze, pismo obrazkowe, rzeźby przedstawiające mityczne postaci dają możliwość wglądu
w niepowtarzalny świat Majów. Transfer do Puerto
Barrios, zakwaterowanie w hotelu.

7

RIO DULCE – LIVINGSTONE - FLORES
(140 KM)

Śniadanie. Rejs łodzią po rzece Rio Dulce do Livingstone. Na rzece działają liczne, pływające restauracje, sklepiki; nad jej brzegami można spotkać białe
czaple i papugi, a z roślin chlebowce i czerwone
namorzyny. W przeszłości rzeka była wykorzystywana przez piratów by dostać się do wnętrza kraju.
Dotrzemy do Livingstone, miasta na wybrzeżu karaibskim, gdzie żyje ludność Garifuna - mieszanka
potomków afrykańskich niewolników oraz Indian.
Od mieszkańców kraju różnią się nie tylko wyglądem, ale także kulturą. Posługują sie karaibską odmianą języka angielskiego, grają muzykę o rytmach
karaibskich, mają też własny taniec zwany punta.
Garifunas żyją głównie z rybołówstwa (i z turystyki), mają swój własny język, zwyczaje i wierzenia
będące mieszanką rożnych wierzeń afrykańskich.
Przejazd do San Felipe de Lara, XVI-wiecznego
fortu z czasów kolonialnych strzegącego Jeziora
Izabal przed piratami. Przejazd do hotelu w Peten.

8

FLORES – TIKAL – GUATEMALA CITY
(350 KM)

Śniadanie. Wycieczka do ruin Tikal. Zwiedzanie
najwyższych piramid kontynentu w zagubionym
w dżungli mieście Majów. Wspaniałe budowle po-
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chłonął las. Podczas wykopalisk archeologicznych
wydobyto tu całe tony okruchów ceramicznych,
resztek naczyń i narzędzi używanych przez mieszkańców. Zobaczymy Akropolis, Plac Siedmiu Świątyń, Świątynię Inskrypcji, Wielką Piramidę. Obiad.
Wizyta w Muzeum im. Silvanusa Morlay w Tikal.
Transfer na lotnisko w Flores i przelot do Guatemala City (ok. 1:10h). Transfer do hotelu.

9

GUATEMALA CITY – CHICHICASTENANGO
- PANAJACHEL (170 KM)

Śniadanie. Wizyta w Chichicastenango - miasteczku tętniącym życiem w środy i niedziele, kiedy Indianie z okolicznych górskich wiosek przybywają
na targ (podobno największy w Ameryce Środkowej). Liczne stragany, zachwycające barwnością
i szerokim wyborem towarów są świetną okazją
do zakupu pamiątek, tj. ręcznie haftowane tkaniny
i oryginalna ceramika. Warto wejść do dwóch białych kościółków, które stoją przy głównym placu.
Jest to jedno z miejsc, w którym religia katolicka
łączy sie z obrzędami Majów. Oprócz figurek świętych i ołtarza głównego, są tam również ołtarzyki,
z których korzystają szamani dokonując swoich
obrzędów. Najważniejszym zabytkiem miasta jest
XVII-wieczny kościół. Nazwa miasta pochodzi z języka nahuatl (pierwotnie Tzitzicastenango) i oznacza "miejsce otoczone pokrzywami".
Czas wolny na zakupy. Przejazd nad Jezioro Atitlan,
do hotelu.

10

JEZIORO ATITLAN – REJS PO JEZIORZE (90 KM)

Po śniadaniu zapraszamy do Santiago de Atitlan.
Rejs łódką po jeziorze. Akwen jest zalaną wodą
kalderą ogromnego wulkanu, a brzegi ozdabiają
idealne stoki uśpionych wulkanów, po lewej; Volcan Atitlan, tuż obok Volcan Toliman, a na wprost,
na zachodnim już brzegu, pokryty zieloną gęstwiną
Volcan San Pedro. Według wszystkich przewodni-

ków jezioro jest jednym z najpiękniej położonych
zbiorników wodnych na świecie!
Po południu przejazd do miasta Antigua. Zakwaterowanie w hotelu.

11

ANTIGUA

12

ANTIGUA – GUATEMALA CITY
(40 KM)

13

WARSZAWA

Po śniadaniu całodniowa wycieczka po
Antigui, która nie jest miastem bogatym, ale ma
duszę, którą czuje się w każdej uliczce, zakątku,
budynku. Antigua ma wspaniałe położenie w kotlinie górskiej, pośród trzech wysokich wulkanów.
Odwiedzimy główny plac z ratuszem i Pałacem
Gubernatora z XVI w., który stanowił siedzibę najpotężniejszej w Ameryce Środkowej- obok miasta
Meksyk - władzy politycznej i militarnej. Stąd sprawowano rządy nad prowincjami: Gwatemalą, Hondurasem, Salwadorem, Nikaraguą, Kostaryką oraz
meksykańskim stanem Chiapas. Wizyta w Uniwersytecie San Carlos de Borromeo, pierwszym katolickim uniwersytecie Ameryki Łacińskiej, w którym
dziś mieści się Muzeum Kolonialne. Po południu
wizyta w wioskach San Antonio Polopo i Ciudad
Vieja. Powrót do hotelu.

Po śniadaniu wyjazd z Antigui do Guatemala City,
odprawa bagażowo-paszportowa i wylot do Polski.
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Położenie:

państwo w Ameryce Środkowej leżące na
półwyspie Jukatan, nad Morzem Karaibskim, od północy graniczące z Meksykiem,
a na zachodzie z Gwatemalą. Wśród nurkowej społeczności słynie on z drugiej, co
do wielkości na świecie rafy barierowej
(Wielka Rafa Majów) i znajdującej się
tam słynnej Blue Hole. Uważana jest za
jeden z siedmiu podwodnych cudów świata. Oprócz rafy barierowej niemal każda
z ponad 200 wysp i wysepek archipelagu, zwanych tutaj caye, ma swoją własną,
tętniąca życiem rafę. Wyspa Ambergris
Caye jest największą wyspą należącą do
Belize i jednocześnie głównym miejscem
docelowym wielu podróżników i płetwonurków z całego świata. Barierowa rafa
koralowa, druga co do wielkości na świecie, jest położona zaledwie pół mili na
wschód od linii brzegowej i ciągnie się
przez całą długość wyspy - 25 mil.
Godną polecenia jest także Caye Caulker
- mała wyspa u wybrzeży Belize, doskonała baza wypadowa do odkrywania słynnej rafy Belize. Podobnie jak inne wyspy,
zachwyca prawdziwym karaibskim krajobrazem: turkusowa woda, biały piasek
i palmy.
Stolica:

Belmopan
Klimat/kiedy jechać?

Południowa część Belize położona jest
w strefie klimatu równikowego wybitnie
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wilgotnego. Pora deszczowa trwa tu od
czerwca do listopada. Średnia roczna
temperatura powietrza wynosi 27°C. Natomiast północna część kraju znajduje się
w strefie oddziaływania klimatu podrównikowego. Średnia temperatura powietrza wynosi w listopadzie
Waluta

1 dolar Belize (BZD) = 100 centów, 1 USD
= 2,03 BZD
Język

Językiem urzędowym jest angielski.
W użyciu także: hiszpański, mayan, garifuna, kreolski.
Czas

Różnica -7 godz. w stosunku do czasu
polskiego.
Elektryczność:

Napięcie elektryczne 110 V/60 Hz,
gniazdka typu amerykańskiego, konieczny konwerter.
Warunki wjazdowe:

Obywatele polscy zwolnieni są z obowiązku posiadania wizy przy pobytach do
90 dni. Paszport powinien być ważny co
najmniej przez 6 miesięcy od planowanej
daty wyjazdu. Wymagane jest okazanie
biletu powrotnego lub na kontynuację
podróży oraz środków finansowych wystarczających na utrzymanie w czasie
pobytu. Obowiązuje opłata lotniskowa
przy wyjeździe w wysokości 40 USD/os.

Podróżujący lądem przed opuszczeniem
granicy muszą wnieść opłatę 14 USD/os.
Zalecane szczepienia, higiena
Nie ma szczególnych zagrożeń sanitarno
-epidemiologicznych ani wymogu szczepień profilaktycznych. Tak jak w całym
regionie, nie należy pić nieprzegotowanej
wody.
Kuchnia

Kuchnia tego kraju jest inspirowana kulturą meksykańską. Można spotkać typowo meksykańskie potrawy jak frijoles
(podsmażana czerwona fasola), tortilla
(placki z mąki kukurydzianej), platanos
(zapiekane banany), chuchitos (potrawa
przyrządzana z masy kukurydzianej z pomidorami i kawałeczkiem mięsa, zawijana
w liście kukurydzy) lub enchilados (tortilla uformowana w pierogi i gotowana na
tłuszczu, z nadzieniem z mielonego mięsa
z kapustą). Popularne tu ryby i owoce morza, podawane z grila, pieczone, gotowane lub w postaci zupy. Wśród mięs króluje
drób, z którego przyrządza się większość
potraw mięsnych. Jako desery w Belize
jada się najczęściej świeże owoce, których jest tu pod dostatkiem. Szczególnym uznaniem cieszą się ananasy pinia,
papaja, kokosy, mango, lichi, pomarańcze
i avocado.
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GWATEMALA I BELIZE

STAROŻYTNE RUINY MAJÓW

11 DNI

GUATEMALA CITY I SAN ANTONIO POLOPO I CIUDAD VIEJA I CHICHICASTENANGO JEZIORO ATITLAN I SANTIAGO DE ATITLAN
TIKAL I FLORES I SAN IGNACIO I XUNANTUNICH I SAN IGNACIO I AMBERGRIS CAYE I SAN PEDRO CAYO I BELIZE CITY

1

WARSZAWA - GUATEMALA CITY

2

ANTIGUA – SAN ANTONIO POLOPO –
CIUDAD VIEJA (170 KM)

Przelot Warszawa – Guatemala
City, po lądowaniu transfer do hotelu
w okolicach Antigua.

Po śniadaniu całodniowa wycieczka
po Antigui, która nie jest miastem bogatym, ale ma duszę, którą czuje się
w każdej uliczce, zakątku, budynku.

Antigua ma wspaniałe położenie w kotlinie górskiej, pośród trzech wysokich
wulkanów. Zwiedzanie rozpoczniemy od kościoła La Merced, odwiedzimy główny plac z ratuszem i Pałacem
Gubernatora z XVI w., który stanowił
siedzibę najpotężniejszej w Ameryce Środkowej- obok miasta Meksyk
- władzy politycznej i militarnej. Stąd
sprawowano rządy nad prowincjami:
Gwatemalą, Hondurasem, Salwadorem,
Nikaraguą, Kostaryką oraz meksykańskim stanem Chiapas. Czas wolny na
lancz. Po południu wizyta w wioskach
San Antonio Polopo i Ciudad Vieja. Powrót do hotelu.

3

CHICHICASTENANGO – JEZIORO ATITLAN
(75 KM)

Wczesna pobudka, śniadanie. Przejazd
do Chichicastenango - miasteczka tętniącego życiem w środy i niedziele,
kiedy Indianie z okolicznych górskich
wiosek przybywają na targ (podobno największy w Ameryce Środkowej).
Liczne stragany, zachwycające barwnością i szerokim wyborem towarów
są świetną okazją do zakupu pamiątek,
tj. ręcznie haftowane tkaniny i oryginalna ceramika. Wizyta w XVII kościele, w którym religia katolicka łączy sie
z obrzędami Majów. Oprócz figurek
świętych i ołtarza głównego, są tam
również ołtarzyki, z których korzystają
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BELIZE

wycieczki
szamani dokonując swoich obrzędów.
Czas wolny na zakupy. Przejazd nad
Jezioro Atitlan, położone na wysokości
z przepięknymi widokami na imponujące pobliskie wulkany: San Pedro, Toliman i Atitlan. Przejazd do hotelu.

4

SANTIAGO DE ATITLAN – GWATEMALA
CITY (380 KM)

Po śniadaniu zapraszamy na rejs łódką po jeziorze Atitan do Santiago de
Atitlan. Akwen jest zalaną wodą kalderą ogromnego wulkanu, a brzegi
ozdabiają idealne stoki uśpionych
wulkanów, po lewej; Volcan Atitlan,
tuż obok Volcan Toliman, a na wprost,
na zachodnim już brzegu, pokryty zieloną gęstwiną Volcan San Pedro. Według wszystkich przewodników jezioro
jest jednym z najpiękniej położonych
zbiorników wodnych na świecie! Krótki
spacer do kościoła Santiago Apostol
w Santiago. Powrót łódką do miejscowości Panjachel. Transfer do Guatemala City, zakwaterowanie w hotelu.

5

TIKAL

Po śniadaniu transfer na lotnisko, przelot do Tikal największego
z ocalałych miast Majów na terenie
Gwatemali, leżącego nad jeziorem Petén. Wycieczka do ruin Tikal. Zwiedzanie najwyższych piramid kontynentu
w zagubionym w dżungli mieście Majów. Wspaniałe budowle pochłonął las.
Podczas wykopalisk archeologicznych
wydobyto tu całe tony okruchów ceramicznych, resztek naczyń i narzędzi
używanych przez mieszkańców. Zobaczymy Akropolis, Plac Siedmiu Świątyń,
Świątynię Inskrypcji, Wielką Piramidę.
Wizyta w Muzeum im. Sylvanusa Morlaya. Powrót do hotelu.

6

Kamienną Kobietę. Obszar Xunantunich to 6 placów otoczonych przez ponad 25 pałaców i świątyń. Najbardziej
znaną z tych budowli jest piramida "El
Castillo".

7

SAN IGNACIO – AMBERGRIS CAYE

Śniadanie, przejazd do Belize City,
odprawa na lokalny lot do San Pedro Cayo. Przelot na wyspę Ambergris
Caye. Zakwaterowanie w hotelu, czas
wolny na wypoczynek.

8-9

SAN PEDRO CAYO

Czas wolny do dyspozycji
uczestników wyjazdu na Ambergris
Caye. Jest to największa wyspa Belize,
położona na wschodnim brzegu kraju.
San Pedro stanowi centrum rozrywkowe wyspy, gdzie znajdują się liczne
bary, kluby i restauracje Największą
atrakcją Ambergris Caye jest rafa koralowa, której piękno można podziwiać
na wiele różnych sposobów – podczas
rejsów, nurkując, pływając.

10

SAN PEDRO CAYO – BELIZE CITY –
WYLOT (100 KM)

Śniadanie, transfer do Belize City. Po
odprawie bagażowo-paszportowej lot
powrotny do kraju.

11

WARSZAWA

Zakończenie świadczeń

FLORES – SAN IGNACIO - XUNANTUNICH
(480 KM)

Śniadanie, przejazd w kierunku granicy z Belize do San Ignacio. Miasto
zostało założone w roku 1800. W ciągu ostatnich lat bardzo się rozrosło,
obecnie jest to drugie pod względem
wielkości miasto w Belize. Zakwaterowanie w hotelu. Po południu wizyta
w Xunantunich, położonych zaledwie
kilometr od granicy z Gwatemalą ruinach miasta Majów. Xunnatanich jest
zbudowane na stromym górskim stoku,
a jego nazwa w języku Majów oznacza
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H OT E L E B E L I Z E I A M B E R G R I S C AY E
HOTEL GR AND COLONY VILL A S 4* SUPERIOR

POŁOŻENIE:
Luksusowy hotel zlokalizowany na tropikalnej
Wyspie Ambergris, otoczony ogrodem pełnym
egzotycznych roślin, przy prywatnej, piaszczystej
plaży, 15 min. spacerem od miasteczka San Pedro.
Doskonałe miejsce dla miłośników sportów wodnych, zwłaszcza nurków.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Restauracja, basen, mini market, dostęp do Internetu, sejf, parking. Hotel posiada malowniczą
promenadę prowadząca na wybrzeże. W pobliżu
dostępne są atrakcje tj. wypożyczalnia jachtów,
rejsy na rafę koralową łodzią ze szklanym dnem,
wyprawy wędkarskie, Rezerwat Morski Hol Chan.

POKOJE:
w klimatyzowanych willach, wyposażonych w łazienkę, aneks kuchenny, wiatrak sufitowy, TV, bezpłatne Wi-Fi, telefon.

H O T E L M ATA R O C K S R E S O R T 3 * +

POŁOŻENIE:
Hotel zlokalizowany na Wyspie Ambergris, w ładnie zagospodarowanym ogrodzie, przy piaszczystej
plaży. Doskonałe miejsce dla miłośników sportów
wodnych, zwłaszcza nurków. Hotel organizuje wycieczki Łodzia do najlepszych miejsc nurkowych:
Hol-Chan, Shark-Ray Alley i Mexico Rocks.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
basen, ręczniki przy plaży, bar na plaży, wypożyczalnia rowerów, punkt informacji turystycznej.
W pobliżu hotelu możliwość uprawiania sportów tj.
nurkowanie (powierzchniowe i głębinowe), żeglarstwo, windsurfing, kajaki, parasailing.

POKOJE:
klimatyzowane, z widokiem na ocean, wyposażone
łazienkę z suszarką do włosów, TV, sejf, dostęp do
Internetu, ekspres do kawy. Dostępne są pokoje typu
suite z dobrze wyposażonym aneksem kuchennym.

HOTEL SUNBREEZE 3*

POŁOŻENIE:
Hotel zlokalizowany na Wyspie Ambergris, w ładnie zagospodarowanym ogrodzie, przy piaszczystej
plaży. Doskonałe miejsce dla miłośników sportów
wodnych.
POKOJE:
Przestronne, klimatyzowane, wyposażone łazienkę
z suszarką do włosów, TV, telefon, radio, sejf, mini
lodówkę, balkon/taras, wiatrak sufitowy, żelazko
i deskę do prasowania. Dostępne są pokoje z widokiem na ocean.
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DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Restauracja, basen, sejf, kantor, bar, dyskoteka,
usługi fryzjerskie, salon masażu, dostęp do Internetu, wypożyczalnia rowerów. W pobliżu hotelu
możliwość uprawiania sportów tj. nurkowanie,
żeglarstwo, windsurfing, narty wodne, siatkówka
plażowa. Do dyspozycji także sklep ze sprzętem
do nurkowania oraz możliwość wykupienia kursu
nurkowania.

Konsorcjum Polskich Biur Podróży Trade & Travel Company

www.rezerwujwakacje.com.pl

H OT E L E B E L I Z E I C AY E C AU L K E R
B U N G A L O W Y C AY E C A U L K E R C O N D O S
POŁOŻENIE:
przy piaszczystej plaży, w pobliżu licznych restauracji serwującej specjały lokalnej kuchni, centrów
organizujących wyprawy dla nurków oraz sklepów.
POKOJE:
klimatyzowane, wyposażone w wiatrak sufitowy, łazienkę, w pełni wyposażoną kuchnię z małą
jadalnią, sejf, TV, butelkowaną wodę mineralną;
każdy z pokoi posiada częściowy widok na Morze
Karaibskie z werandy.
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
basen (także dla dzieci), bar, bezpłatny dostęp
do Internetu, bezpłatna wypożyczalnia rowerów;
możliwość uprawiania windsurfingu, żeglarstwa,
kayakingu, wędkarstwa, nurkowania powierzchniowego i głębinowego.

HOTEL ISLAND MAGIC BEACH RESORT 3*
POŁOŻENIE:
przy białej, piaszczystej plaży, 5 km od Rezerwatu
Morskiego Caye Caulker i 15 km od Podmorskiego
Rezerwatu Hol Chan.
POKOJE:
klimatyzowane, wyposażone w łazienkę z wanną
i prysznicem oraz suszarką do włosów, TV, bezpłatny dostęp do Internetu, sejf, lodówkę, kuchenkę
mikrofalową, ekspres do kawy, kuchenkę elektryczną, balkon. Możliwość dopłaty do pokoju z widokiem na morze oraz rezerwacja pokoju z dwiema
sypialniami dla maks. 6 osób.
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
basen (także dla dzieci), bary (także przy basenie),
centrum rezerwacji pakietów nurkowych, bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki, dostęp do Internetu.

BUNGALOW Y SEASIDE CABANAS
POŁOŻENIE:
przy piaszczystej plaży,
POKOJE:
klimatyzowane, wyposażone w wiatrak sufitowy,
łazienkę, telefon, bezpłatny dostęp do Internetu,
TV, lodówkę, balkon/weranda. Możliwość dopłaty
do pokoju o wyższym standardzie, z widokiem na
Morze Karaibskie.
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
basen, bar, sklep z pamiątkami; możliwość uprawiania windsurfingu, żeglarstwa, kayakingu, wędkarstwa, nurkowania powierzchniowego i głębinowego.
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BELIZE

wycieczki

BELIZE

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

AMBERGRIS CAYE, NAJWIĘKSZA
I NAJBARDZIEJ POPULARNA Z WYSP
ARCHIPELAGU BELIZE, ZANIM STAŁA
SIĘ RAJEM DLA AMATORÓW NURKOWANIA, BYŁA ULUBIONĄ KRYJÓWKĄ
PIRATÓW. DRUGA, NAJDŁUŻSZA NA
ŚWIECIE RAFA BARIEROWA, OTULAJĄCA WYBRZEŻE BELIZE SKUTECZNIE
BRONIŁA DOSTĘPU DO KRAJU. SIEDEMNASTOWIECZNE STATKI ZDZIERAŁY KILE O POTĘŻNE KORALOWCE
I ROZPADAŁY SIĘ NA DROBNE KAWAŁKI ZANIM UDAŁO IM SIĘ DOBIĆ DO
BRZEGU."
WYCIECZKI FAKULTATYWNE

Blue Hole –
mekka nurków z całego świata. Jest jaskinią
morską rafy koralowej w Morzu Karaibskim,
po środku atolu Lighthouse Reef; ten wapienny lej krasowy ma postać studni o głębokości ponad 140 m i średnicy 300 m, w całości
zalanej przez wodę; widoczność krystalicznej
wody przekracza w nim ponad 60 metrów!
Prawie pionowe ściany opadają na głębokość 35 metrów, gdzie studnia się rozszerza
w ogromną salę z wielkimi stalaktytytami,
których niektóre mają długość aż 15 m. Zapraszamy do podziwiania absolutnie wyjątkowego, podwodnego świata!
Pakiet dla nurków 4 dni/3 noce.
Istnieje możliwość polaczenia pobytu w hotelu z pakietem.
Cena od 1379 USD/os.
(nurkowanie + noclegi)
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Oprócz skarbów podwodnego świata Belize
to również bardzo ciekawe miejsce na lądzie.
Wchodziło ono niegdyś, obok półwyspu Jukatan, Gwatemali i części Hondurasu w skład
imperium Majów. Do dziś spotkać tu można
ślady tej niezwykłej cywilizacji oraz wiele zabytków, m.in. ruiny dawnych miast i świątyń.

przewodnikiem. Obiad (w cenie). W drodze
powrotnej wizyta w jaskiniach Rio Frio oraz
czas na odświeżającą kąpiel w naturalnych
basenach źródlanych..
Wycieczka całodniowa cena od 194 USD/os.

Xunantunich & San Ignacio

Suba diving:

Zwiedzanie ruin miasta Majów. Zbudowany
na stromym górskim, który wychodzi na rzekę Mopan, a jego nazwa oznacza "Kobieta
Kamień" w języku Majów. Na cały kompleks
składa sie 6 placów otoczonych przez ponad
25 pałaców i świątyń. Najbardziej znanym
z tych budowli jest piramidą znany jako "El
Castillo". Położenie na wzniesieniu umożliwia
podziwianie panoramy regionu Cayo.
Półdniowa wycieczka cena od 65 USD/os.

Barton Creek River Cave Canoe
& farma egzotycznych motyli
Wyprawa do jaskini, spływ podziemną rzeką
kajakiem wyposażonym w reflektory, dzięki
czemu będzie można podziwiać niezwykłe
formy skalne i artefakty kultury Majów. Znaleziska z badań archeologicznych pozwalają
przypuszczać, jaskinia była wykorzystywana
przez Majów m.in. do rytualnych pochówków
(znaleziono tu kości co najmniej 28 Majów).
Obiad (w cenie). Wizyta na farmie motyli,
gdzie można podziwiać najbardziej egzotyczne okazy pochodzące z Belize. Całodniowa
wycieczka cena od 170 USD/os.

C a r a c o l / R i o Fr i o C a v e & P o o l s
Zwiedzanie największego kompleksu ruin
Majów w Belize zajmujących powierzchnię
ok. 200 km2. Zwiedzanie ruin z lokalnym

SPECJALNE PAKIETY DLA NURKÓW:
Całodniowe nurkowanie pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Możliwość nurkowanie w wielu miejscach, a w pakiecie lunch na
wyspie South Water Caye, usługi przewodnika
oraz wypożyczenie specjalistycznego sprzętu.
Cena od 300 usd/ os.

S n o r k e l To u r :
Całodniowe wycieczka zawierającą nurkowanie z rurką. W pierwszej części nurkowanie
na terenie parku morskiego nieopodal wyspy South Water Caye. Następnie lunch na
wyspie i dalsze nurkowanie. Pakiet zawiera
transfer łodzią, sprzęt i usługi przewodnika.
Cena od 245 usd/os.

Port of Honduras snorkeling
and fishing:
Całodniowa wycieczka, która rozpocznie się
rejsem motorówką aż do Portu Honduras Marine Reserve, który jest jednym z najnowszych
obszarów chronionych w Belize. Następnie
możliwość podziwiania z wieży widokowej
całej Zatoki Hondurasu. Zapraszamy na nurkowanie z rurką, pływanie, a następnie na
lunch. W godzinach popołudniowych możliwość wędkowania pod okiem przewodnika.
Cena od 155 usd/os.
Uwaga: ceny są orientacyjne, ważne przy min.
2 uczestnikach.
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i n fo r m a c j e

BRAZYLIA

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Położenie:

Brazylia leży w środkowej i wschodniej
części Ameryki Południowej i zajmuje
prawie 50% jej powierzchni. Jest piątym
pod względem wielkości krajem świata
(po Rosji, Kanadzie, Chinach i Stanach
Zjednoczonych), graniczący ze wszystkimi
państwami Ameryki Południowej z wyjątkiem Chile i Ekwadoru. Zajmuje prawie
połowę kontynentu. Stolica:Brasilia.
Klimat/kiedy jechać?

W Brazylii panuje umiarkowany klimat,
dlatego sezon turystyczny trwa właściwie przez cały rok. Przyjeżdżając w okresie od kwietnia do listopada, traci się
możliwość uczestnictwa w karnawale, za
to unika tłumów i upału. Na wyprawę do
Amazonii najlepszy jest lipiec i sierpień,
kiedy deszcze nie padają przez cały dzień,
a poziom wody w rzece nie osiągnął jeszcze najniższego stanu. Najcieplej jest
od grudnia do lutego (latem), wtedy też
większość Brazylijczyków udaje się na
wakacje. Temperatura latem przekracza
30°C, co jest normą, np. w okolicach Rio
de Janeiro i na północnym wschodzie.
Przez resztę roku temperatury oscylują
w granicach 25–35°C.Najbardziej obfite
opady występują w dorzeczu Amazonki.
Powszechne przekonanie, że na tych terenach panują nieznośne upały, nie jest
prawdziwe – średnia temperatura nie
przekracza 27°C, a wilgotność powietrza
jest wysoka.
Waluta

Walutą kraju jest Real (kurs z dnia
26.10.2012 wynosil 1 USD = 2,03 Reala).
Istnieją ograniczenia w wymianie i wywożeniu USD z Brazylii.
Język

Językiem urzędowym w Brazylii jest język
portugalski, który jednak różni się znacznie od używanego w Portugalii. Przede
wszystkim brazylijski jest bardziej miękki
i melodyjny, jest też wzbogacony szeregiem słów i zwrotów z języków brazylijskich Indian i byłych niewolników z Afryki.
Strefa czasowa:

W Brazylii obowiązują 3 strefy czasowe,
przesunięte o 3,4 lub 5 godzin w tył od
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standardowego czasu GMT. Na niektórych
obszarach w okresie od połowy października do połowy lutego obowiązuje czas
letni, przesuwa się wtedy czas o godzinę
do przodu.
Elektryczność:

W sieci płynie prąd zmienny 60 Hz. Napięcie nie jest ujednolicone w Rio de Janeiro
wynosi 110-120V, w Manaus i Salvadorze
127V, 220V w Brasilii. Ogólnie w Brazylii
stosuje się 4 rodzaje wtyczek. Najbardziej
rozpowszechnione są z 2 bolcami płaskimi lub 2 okrągłymi.
Warunki wjazdowe:

Przy pobycie do 90 dni wiza nie jest wymagana. Przy wjeździe do Brazylii należy okazać paszport, ważny minimum 6
miesięcy do daty powrotu. Przy wjeździe
każdy podróżny otrzymuje kartę wjazdu,
która pozwoli opuścić kraj w razie utraty
paszportu. Należy ją bezwzględnie zachować, gdyż okazanie tej karty jest niezbędne podczas kontroli granicznej przy
wyjeździe z Brazylii. Przy wylocie obowiązkowo należy uiścić opłatę 36 USD/os.
Zalecane szczepienia, higiena

Dla osób przybywających do Brazylii
z Europy nie są wymagane żadne szczepienia. Zalecane są ewentualnie szczepienia przeciwko tężcowi, tyfusowi, febrze,
zapaleniu opon mózgowch, żółtaczce
typu A i B (zgodnie z aktualnymi rapor-

tami medycznymi z tych obszarów). Woda
z kranu nie nadaje się do picia. Zalecamy
kupowanie wody mineralnej w sklepach.
Świadectwa szczepień przeciw żółtej
febrze wymagane są od osób wjeżdżających do Brazylii z krajów dotkniętych tą
chorobą (wg władz brazylijskich dotyczy
to głównie sąsiednich państw amazońskich, np. Wenezueli i Kolumbii). Szczepień należy dokonać co najmniej 10 dni
przed przekroczeniem granicy.
Kuchnia

Podstawą brazylijskiej kuchni jest biały
ryż, czarna fasola, mąka z manioku, mięso,
drób i ryby. Obszary północno - wschodniego wybrzeża cechują wyraźne wpływy
afrykańskie: duża ilość pieprzu, pikantnych przypraw i wonnego oleju z palmy
dende. Z kolei na obszarze Amazonii
skosztować można unikalnych potraw
rybnych, np. z piranii. Typowe brazylijskie
napoje to różnorodne soki "sucos", bardzo mocna i słodka kawa podawana bez
mleka - "cafezhino". Napojem o indiańskim rodowodzie jest guarana (podawana
jest zimna i gazowana, jak szpman), posiadająca kilkukrotnie wyższą zawartość
kofeiny niż kawa. Produkowana jest ona
z jagód amazońskiej rośliny o tej samej
nazwie. W całej Brazylii pije się wysokoprocentowy rum z trzciny cukrowej oraz
piwo (najbardziej znane to Chopp - jasne
piwo beczkowe).

Konsorcjum Polskich Biur Podróży Trade & Travel Company

Konsorcjum.pl

63

BRAZYLIA

wycieczki

BRAZYLIJSKA MOZAIKA

8 DNI

RIO DE JANEIRO I FOZ DO IGUASSU I SALVADOR DA BAHIA

1

WYLOT - RIO DE JANEIRO

2

RIO DE JANEIRO (15 KM)

Odprawa paszportowo – bagażowa na 2 godziny przed wylotem. Lot
do Brazylii przez jedną z europejskich
stolic.

Lądowanie w godzinach porannych. Powitanie na lotnisku w Rio de
Janeiro, transfer do hotelu, zakwaterowanie.

Zapraszamy na pierwszą wycieczkę na
Głowę Cukru (396 m n.p.m.), z której
roztacza się wspaniała panorama miasta. Przekonamy się jak fantastycznie
położone jest Rio de Janeiro, ile zatok
wcina się w ląd, ile wysepek usytuowanych jest w pobliżu wybrzeża, ile
wierzchołków gór wypiętrza się ponad
dzielnicami. Tu każdy, kto ma aparat
fotograficzny, może być artystą. W którąkolwiek stronę nie skierować obiektywu, wszędzie jest pięknie, wręcz cudownie. Po drodze zobaczymy również
największy na świecie stadion Maracana i Sambodrom (miejsce parad karnawałowych), a także katedrę miejską.

3

RIO DE JANEIRO (20 KM)

Po śniadaniu zapraszamy na kolejną wycieczkę, wjazd na Corcovado,
zwane Garbatą Górą, które zachwyca
monumentalnym posągiem Chrystusa
(38 m.) z rozłożonymi ramionami tworzącymi znak krzyża. Pomnik, który
został wybrany jednym z nowych siedmiu cudów świata, przyciąga corocznie
tysiące zwiedzających i wznosi się na
wysokości 710 m.n.p.m. Czas na podziwianie malowniczej zatoki Guanabara.
Popołudniu czas na odpoczynek na
plaży.

4
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wycieczki
i transfer na lotnisko. Wylot do Foz do
Iguassu, powitanie i transfer do hotelu.
Iguazu to w języku Indian mieszkających dawniej na tych terenach “wielka
woda”. Grzmiąca podkowa wodospadu na rzece Iguazu pomiędzy Brazylią
a Argentyną podzielona jest na 275
mniejszych odcinków. Od źródeł w górach Serra do Mar rzeka płynie dalej
przez płaskowyż i spada z jego krawędzi w 80-metrową przepaść. Tuż przed
wodospadem rozlewa się szeroko, pocięta przez skaliste wysepki na wiele
kaskad rozmieszczonych wzdłuż całego półkola. Tysiące metrów sześciennych spadającej wody na sekundę,
wspaniałe, zapierające dech w piersi
widoki oraz potężny huk wody powodują że wrażenia te na długo zostaną
w pamięci!

5

F OZ DO IGUA S S U (3 0 K M )

(po stronie brazylijskiej ok. 3 godzin)
Dziś odwiedzimy wodospady po stronie brazylijskiej (Cataratas do Iguaçu),
spośród których najbardziej znane to
Wodospad Floriano, Deodoro, Benjamin Constant, Union i Diabelska Gardziel. Pomosty pozwalają podziwiać
odwiedzającym wspaniały, panoramiczny widok kaskad spadających
w przepaść, gdzie nieustannie rozpylane są kropelki wody, tworząc na niebie przepiękne tęcze. To bez wątpienia
jeden z najwspanialszych cudów natury i nie bez przyczyny został wpisany
na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.
Powrót do hotelu w Iguazu.

6

F OZ DO IGUA S S U (50 K M )

(po stronie argentyńskiej ok. 7 godzin)
Śniadanie. Dziś będziemy podziwiać
kaskady po stronie argentyńskiej. Korzystając z kładek i ścieżek podejdziemy do najciekawszych miejsc. Najdłuższa kładka prowadzi nad Garganta del
Diablo, czyli Diabelską Gardziel, której
widok wywiera potężna wrażenie. To
miejsce, z którego widać z góry jak rzeka spada w potężny wąwóz. Na unoszących się w powietrzu kroplach wody
prawie zawsze widać nie tylko łuk, ale
prawie pełny krąg tęczy. Powrót do hotelu w Iguazu.

7

FOZ DO IGUASSU - SALVADOR DE BAHIA

Śniadanie. Transfer na lotnisko
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i przelot do Salvador de Bahia. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

lacji będziemy przysłuchiwać się nocnym odgłosom dżungli.

8

9

SALVADOR DE BAHIA

Zapraszamy wycieczkę po zabytkowym centrum miasta, pełnym
wspaniałych budynków – w większości zabytków architektury kolonialnej. Odwiedzimy kościół Conceicao
da Praia, który w XVIII w. został przywieziony we fragmentach z Portugalii.
Spacer po dzielnicy zwanej Pelourinho
(“pręgierz”) po krętych, brukowanych
uliczkach z budynkami z okresu kolonialnego. Wizyta m.in. w kościele św.
Franciszka z Asyżu. Powrót do hotelu
nocleg.

9

MANAUS – SALVADOR

Śniadanie. Transfer na lotnisko
i przelot do Salvador de Bahia. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

DALSZA KONTYNUACJA WEDŁUG
PROGRAMU.

SALVADOR

Po śniadaniu transfer na lotnisko,
lot do kraju przez jedną z Europejskich
stolic.

10

WARSZAWA

Lądowanie, zakończenie
świadczeń

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA
POBYTU OD DNIA 7:

7

FOZ DO IGUASSU - MANAUS

8

MANAUS

Transfer na lotnisko, odprawa bagażowo-paszportowa wylot do Manaus,
stolicy brazylijskiej Amazonii. Po wylądowaniu transfer samochodowy oraz
wodny do Amazon Village. W czasie
rejsu łódką zobaczymy miejsce gdzie
spotykają się wody dwóch rzek dżungli amazońskiej Rio Negro i Amazonki.
Ze względu na limit bagażu w czasie
przeprawy rzeką, dopuszczalny jest
bagaż do 5 kg. Pozostały bagaż należy
pozostawić w przechowalni w Manaus.
Podczas pobytu w Amazonii zapewnione jest pełne wyżywienie (śniadania,
lunch, kolacja). Zakwaterowanie w lodży, po kolacji nocny rejs statkiem na
obserwację krokodyli.
Śniadanie. Po śniadaniu wycieczka piesza, podczas której nasi amazońscy przewodnicy zdradzą tajniki
leczniczych właściwości roślin rosnących w dżungli. Po drodze zatrzymamy
się przy wodospadzie, w którego wodach będzie można popływać. Przerwa
na lunch. Powrót do lodży. Podczas ko-
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BRAZYLIA

wycieczki

BAJECZNA AMAZONKA

12 DNI

RIO DE JANEIRO I CORCOVADO I GŁOWA CUKRU I MANAUS I MANACAPURU
JANAUACA I SALVADOR DE BAHIA I FOZ DO IGUASSU

1

WYLOT

2

RIO DE JANEIRO - CORCOVADO (20 KM)

Odprawa bagażowo-paszportowa na
lotnisku na 2 godz. przed wylotem. Wylot do
Brazylii przez jeden z europejskich portów
lotniczych. Lądowanie w Rio de Janeiro. Powitanie na lotnisku, transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.

Po śniadaniu zapraszamy na dwie wycieczki po Rio. Wjazd na Corcovado, zwane
Garbatą Górą, które zachwyca monumentalnym posągiem Chrystusa (38 m.) z rozłożonymi ramionami tworzącymi znak krzyża. Pomnik, który został wybrany jednym z nowych
siedmiu cudów świata, przyciąga corocznie
tysiące zwiedzających i wznosi się na wysokości 710 m. n.p.m. Powrót do hotelu, czas
na wypoczynek na brazylijskiej plaży, zakupy

i samodzielne poznawanie uroków wspaniałego Rio de Janeiro. Ipanema i Copacabana
są znane na całym świecie, ciągną się kilometrami i zapraszają do wypoczynku w promieniach gorącego brazylijskiego słońca. Spacery
wzdłuż rozległego wybrzeża z malowniczymi
zatokami, wysepkami oraz rysujące się w tle
strome wzgórza porośnięte zielonym, tropikalnym lasem gwarantują wymarzony odpoczynek.

3

RIO DE JANEIRO – GŁOWA CUKRU
(15 KM)

Śniadanie, dalszy ciąg zwiedzania Rio de Janeiro, wjazd kolejką linową na Głowę Cukru
(396 m n.p.m.), z której roztacza się wspaniała
panorama miasta. Ze szczytu zobaczymy jak
pięknie położone jest miasto, z całą pewnością każdy z nas zechce uwiecznić widok na
zatokę, ocean, zabytki miasta i lśniące w słońcu wieżowce. W drodze powrotnej miniemy m.
in. Katedrę Metropolitalną, Teatr Narodowy,
Muzeum Sztuk Pięknych czy też Sambodrom,
gdzie od 1984 rokuodbywa się słynna na cały
świat parada karnawałowa.
Wieczorem chętnych zapraszamy na kolację w lokalnej restauracji i spędzenie wieczoru w rytmach samby. Po posiłku swój
pokaz rozpocznie Szkoła Samby, tancerze
w tradycyjnych strojach karnawałowych porwą wszystkich do tańca. By poczuć się jak
na prawdziwym Sambodromie, zachęcamy do
przyłączenia się do zabawy.

4

RIO DE JANEIRO – MANAUS

Śniadanie, transfer na lotnisko, przelot
do Manaus, miasta położonego w samym ser-
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wycieczki
cu Amazonii.
Stąd wyruszymy na rejs po największej rzece
kontynentu – Amazonce.
Amazonia to rozległy las tropikalny rozpostarty dookoła dorzecza największej rzeki na
świecie, jest miejscem życie wielu gatunków
zwierząt oraz obszarem występowania ok
6000 gatunków roślin. To idealne miejsce dla
wszystkich, którzy pragną poczuć prawdziwą
tropikalną atmosferę.
Przejazd do portu, zaokrętowanie na statku.
Ok. godziny 18:00 rozpocznie się rejs w górę
Amazonki, w kierunku Rio Solimoes. Załoga
przy powitalnym drinku przedstawi informacje o statku i o rejsie. Po kolacji czas na skorzystanie z baru i samodzielne zapoznanie się
ze statkiem.

5

REJS: MANACAPURU – PIRANIE I ALIGATORY

Na lubiących wczesne pobudki, o wschodzie
słońca czeka śniadanie na górnym pokładzie.
Pozostali będą mogli skorzystać z późniejszego śniadania w restauracji. W zależności
od preferencji podzielimy się na dwie grupy.
Pierwsza uda się na trekking w okolice jeziora
Manacapuru, druga popłynie łódką w ten sam
region. Wokół jeziora Manacapuru można
dostrzec wyjątkową roślinność, rosną tutaj
duże rozległe drzewa oraz palmy, z których
budowane są lokalne domy. Drewno wykorzystywane jest do lokalnego rzemiosła. Po
powrocie na statek krótka prelekcja o roślinności Amazonii. Po lunchu zapraszamy na
połów piranii lub rejs łodzią przez jeziora
i strumienie Manaquiri . Zachodowi słońca na
statku będzie towarzyszyć muzyka klasyczna.
Po zachodzie słońca będziemy wypatrywać
aligatorów.

6

REJS: JANAUACA – PTAKI I LUDNOŚĆ
RDZENNA

W dniu dzisiejszym o poranku spacer w rejon
jeziora Janauaca. Będziemy mogli zobaczyć
jak dżungla budzi się do życia. Po śniadaniu
rejs i bezkrwawe fotograficzne polowanie.
Region jeziora Janauaca zamieszkuje wiele
gatunków kolorowych papug, w Amazonii występuje 30 gatunków tych ptaków. Przy odrobinie szczęścia zobaczymy również różowe
delfiny amazońskie. Zatrzymamy się w domu
jednego z lokalnych mieszkańców, aby zobaczyć jak żyją ludzie zamieszkujący Amazonię.
Będziemy mieli okazję zakupić ręcznie wykonane pamiątki. Po powrocie krótka prelekcja
o ludności i kulturze Amazonii.
Wieczorem kolacja pożegnalna i pokaz folklorystyczny.

7

MANAUS – SALVADOR DE BAHIA

Dzisiaj kończy się rejs, Jeszcze przed
śniadaniem będziemy mogli zaobserwawać
„Spotkanie Wód”, gdzie czarna Rio Negro i kawoawa Rio Solimoes łączą swoje nurty i dalej
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płyną razem. Po śniadaniu wyokrętowanie
w Manaus. Transfer na lotnisko, przelot do
Salvador de Bahia. Zakwaterowanie w hotelu,
nocleg.

8

SALVADOR DE BAHIA

Zapraszamy na półdniowa wycieczkę po
zabytkowym centrum miasta, pełnym wspaniałych budynków – w większości zabytków
architektury kolonialnej. Odwiedzimy kościół
Conceicao da Praia, który w XVIII w. został
przywieziony we fragmentach z Portugalii.
Spacer po dzielnicy zwanej Pelourinho (“pręgierz”) po krętych, brukowanych uliczkach
z budynkami z okresu kolonialnego. Wizyta
m.in. w kościele św. Franciszka z Asyżu. Powrót do hotelu późnym popołudniem.

miejsce, z którego widać z góry jak rzeka
spada w potężny wąwóz. Na unoszących się
w powietrzu kroplach wody prawie zawsze
widać nie tylko łuk, ale prawie pełny krąg
tęczy. Powrót do hotelu.

11

WYLOT

Śniadanie, transfer na lotnisko. Po odprawie paszportowo-bagażowej wylot do kraju.

12

Zakończenie świadczeń.

Chętnych zapraszamy na kolację w lokalnej
restauracji, której towarzyszyć będą występy
folklorystyczne.

9

SALVADOR DE BAHIA - FOZ DO IGUASSU
(30 KM)

Po śniadaniu wykwaterowanie i transfer na
lotnisko. Wylot do Foz do Iguassu, powitanie
i transfer do hotelu. Iguazu to w języku Indian mieszkających dawniej na tych terenach
“wielka woda”. Grzmiąca podkowa wodospadu
na rzece Iguazu pomiędzy Brazylią a Argentyną podzielona jest na 275 mniejszych odcinków. Od źródeł w górach Serra do Mar rzeka
płynie dalej przez płaskowyż i spada z jego
krawędzi w 80-metrową przepaść. Tuż przed
wodospadem rozlewa się szeroko, pocięta
przez skaliste wysepki na wiele kaskad rozmieszczonych wzdłuż całego półkola. Tysiące
metrów sześciennych spadającej wody na sekundę, wspaniałe, zapierające dech w piersi
widoki oraz potężny huk wody powodują że
wrażenia te na długo zostaną w pamięci!
zwiedzanie rozpoczniemy od wodospadów
po stronie brazylijskiej (Cataratas do Iguaçu),
spośród których najbardziej znane to Wodospad Floriano, Deodoro, Benjamin Constant,
Union i Diabelska Gardziel. Pomosty pozwalają podziwiać odwiedzającym wspaniały,
panoramiczny widok kaskad spadających
w przepaść, gdzie nieustannie rozpylane są
kropelki wody, tworząc na niebie przepiękne
tęcze. To bez wątpienia jeden z najwspanialszych cudów natury i nie bez przyczyny został
wpisany na listę Światowego Dziedzictwa
Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Powrót do hotelu w Iguazu.

10

FOZ DO IGUASSU (50 KM)

Śniadanie, dzisiaj przejdziemy na
stronę Argentyńską by kontynuować podziwiacie wodospadów. Korzystając z kładek
i ścieżek podejdziemy do najciekawszych
miejsc. Najdłuższa kładka prowadzi nad Garganta del Diablo, czyli Diabelską Gardziel,
której widok wywiera potężna wrażenie. To
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H OT E L E W R I O D E J A N E I R O
HOTEL A S TORIA PAL ACE * * * *

ny. Mozliwość dopłacenia do pokoju deluxe,
o wyższym standardzie i z widokiem na ocean.

POŁOŻENIE:
Hotel położony jest na jednej z głównych ulic
Rio de Janeiro oraz przy sławnej, piaszczystej
plaży Copacabana. Oddalony jest 4 km od plaży Ipanema i 8 km od centrum miasta.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Dla gości przygotowano basen na dachu hotelu z jacuzzi, który umożliwia podziwianie
malowniczej panoramy zatoki, w której położone jest Rio de Janeiro. W hotelu można
korzystać z restauracji, baru, sauny, pralni,
sali fitness, centrum biznesowego, kantoru
wymiany walut, usług room service, wypożyczalni komputerów i dostępu do Internetu.

POKOJE:
Klimatyzowane pokoje wyposażone w łazienkę, sejf, mini-bar, telewizję kablową i telefon.
W łazienkach znajduje się telefon, suszarka
do włosów i szlafrok. Internet jest bezpłat-

G O L D E N T U L I P C O N T I N E N TA L 4 *

POŁOŻENIE:
Położony w spokojnej dzielnicy mieszkalnej,
Hotel Golden Tulip Continental położony jest
około 10 minut od centrum miasta i zaledwie
kilka minut od centrów handlowych, kin, restauracji i atrakcji turystycznych w mieście
oraz 2 przecznice od plaży Copacabana.
POKOJE:
Hotel posiada 275 pokoi wyposażonych
w telefon, klimatyzację, suszarkę do włosów,

TV kablową, muzykę, sejf, łazienkę oraz mini
-bar, szlafrok, dostęp do Internetu, możliwość
zaparzenia kawy i herbaty i rezerwację pokoi
łączonych.
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Basen, Restauracja
międzynarodowej i
trum fitness, Wi-Fi,
konferencyjnych w
trum biznesowym.

serwująca dania kuchni
brazylijskiej, sauna, centaras Grill Bar Sky, 5 sal
pełni wyposażonym cen-

GOLDEN TULIP REGENTE 4 *

POŁOŻENIE:
Położony w pobliżu plaży Copacabana i uważany za jeden z bardziej tradycyjnych hoteli
w Rio de Janeiro. Hotel zapewnia komfort jak
i jakość pobytu swoim gościom.
POKOJE:
Hotel posiada 240 pokoi i dwa apartamenty
wszystkie wyposażone w klimatyzację, telewizję kablową z międzynarodowymi kanałami,
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telefon, nagłośnienie, mini-bar, suszarkę do
włosów.
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Pokoje konferencyjne, restauracje serwujące
kuchnię międzynarodową, 24 godzinny room
service, basen, bar z przekąskami, bar w holu,
centrum fitness, pralnia, dostęp do Internetu
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H OT E L E W R I O D E J A N E I R O
JW MARRIOTT RIO *****

matyzację, żelazko i deskę do prasowania, od poniedziałku do piątku jest również dostępna usługa
dostarczania prasy do pokoju. Możliwość dopłaty
do pokoju o wyższym standardzie z widokiem na
ocean.

POŁOŻENIE:
Hotel położony przy jednej z najbardziej znanych
plaż w Rio – Copacabanie. Otwarty w 2001 roku,
położony jest zaledwie 24 km od lotniska i 12 km
od lotniska krajowego. JW Marriot znajduje się blisko do wielu sklepów, centrów handlowych, restauracji i klubów nocnych hot spotów.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Basen i ręczniki , centrum fitness, sauna, lobby
barowe, restauracje serwujące dania kuchni japońskiej, międzynarodowej i lokalnej , Salon SPA
z zabiegami pielęgnacyjnymi i masażami.

POKOJE:
Hotel posiada 245 pokoje. Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienkę z suszarka do włosów, telefony, posiadają dostęp do szybkiego Internetu,
telewizję, mini-bar, indywidualnie regulowaną kli-

P E S TA N A R I O AT L A N T I C A* * * * *

POŁOŻENIE:
hotel zlokalizowany jest przy pięknej plaży Copacabana (dzieli go od niej jedynie ulica). Idealny dla
wypoczynku i dla konferencji.
POKOJE:
Goście mogą korzystać z pokoi z widokiem na ocean (za dopłatą) lub na malownicze miasto Rio de Janeiro. Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienkę
z suszarką do włosów, klimatyzację, minibar, radio,
TV kablową, sejf, telefon, łącze internetowe.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Goście mogą korzystać z restauracji serwującej
dania kuchni międzynarodowej. Do dyspozycji
pozostają również: Lobby Bar, bar na dachu budynku ze wspaniałym widokiem na morze i okolicę,
24h Room Service, sauna, jacuzzi, salon masażu,
fitness, na plaży - parasole, leżaki, ręczniki, soki
owocowe, ochrona, dostęp do Internetu. Inne udogodnienia: centrum konferencyjne.

SOFITEL RIO DE JANEIRO COPACABANA * * * * *

POŁOŻENIE:
Usytuowany przy słynnej plaży Copacabana, blisko
plaży Ipanema, pięciogwiazdkowy Sofitel Rio de
Janeiro uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych hoteli w mieście.
POKOJE:
Hotel posiada 388 pokoi i 66 apartamentów, w tym
dwa piętra dla niepalących. Pokoje wyposażone
są w klimatyzację, minibar, telewizję kablową, łazienkę z suszarką do włosów, telefon, dostęp do
Internetu ( płatny), możliwość rezerwacji pokoi
łączonych.
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DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Restauracja serwująca kuchnię międzynarodową
i francuską, bar przy basenie. Hotel dysponuje kilkoma salami konferencyjnymi, które mogą pomieścić do 2000 osób, centrum biznesowym z 13 pokojami, posiada także dwa baseny, centrum fitness,
saunę, łaźnię turecką, pralnię. Goście mogą korzystać z plażowych parasoli, leżaków i ręczników.
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H OT E L E B U Z I O S
H O T E L AT L A N T I C O B U Z I O S * * * *

POŁOŻENIE:
Hotel Atlantico Buzios zlokalizowany jest
przy samej plaży, kilka minut spaceru od
centrum miejscowości Buzios i jej najpopularniejszej ulicy Rua das Pedras . Lokalizacja
gwarantuje przepiękne widoki na malowniczą
zatokę i ocean. Oddalony 2 godziny drogi od
Rio de Janeiro.
POKOJE:
Komfortowe pokoje, wyposażone w klimaty-

zację, sejf, mini bar, TV, łazienkę z suszarką
do włosów. Dostęp do internetu za dodatkowa opłatą.
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Dodatkowe udogodnienia to basen kryty, basen odkryty oraz centrum rekreacyjne (sauna
sucha i parowa, zajęcia fitness), boisko do
gier zespołowych, boisko do siatkówki. Restauracja serwuje wyśmienite dania kuchni
brazylijskiej,

BLUE TREE PARK BUZIOS BE ACH RE SORT * * * * *

POŁOŻENIE:
Hotel zlokalizowany jest frontem do morza, przy
samej plaży Tucuns, do najbardziej znanej ulicy
miejscowości, brukowanej Rua das Pedras jest jedynie 10 minut drogi. Hotel położony jest w odległości 170 km od Rio de Janeiro.
POKOJE:
Komfortowe, klimatyzowane pokoje z balkonami
wyposażone są w telefon, sejf, mini bar, telewizję
kablową, bezprzewodowy dostęp do internetu. Łazienka z prysznicem lub wanną, wyposażona w suszarkę do włosów.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Hotel proponuje wiele form spędzania czasu wolnego, posiada odkryty basen, kort tenisowy. Goście
ośrodka mogą wybrać się do spa Blue Mahoe lub
zagrać w kręgle. Na terenie znajduje się 5 restauracji i kawiarnia, bar a także klub nocny. Bezpłatny,
bezprzewodowy dostęp do internetu na całym terenie hotelu.
WYŻYWIENIE:
Śniadania, obiady, kolacje. Napoje bezalkoholowe,
piwo, lokalne napoje alkoholowe w barze I restauracji hotelowej dostępne przez cały dzień w godzinach ich otwarcia.

CASAS BRANCAS *****

POŁOŻENIE:
Casas Brancas Boutique Hotel & Spa jest
ostoją piękna i elegancji w małej miejscowości Buzios, kilka godzin drogi od Rio de Janeiro. Zagnieżdżony ponad Armação Bay hotel
w stylu śródziemnomorskim z dużymi tarasami i panoramicznnymi widokami na morze
fascynują gości od ponad 40 lat. Zlokalizowany jest przy promenadzie Orla Bardot, w pobliżu centrum miasta, jak również w bliskiej
odległości od najlepszych restauracji i plaż
w mieście.
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POKOJE:
Wygodne komfortowo urządzone pokoje
w rustykalnym stylu. Wszystkie pokoje wyposażone są w klimatyzację, bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu, telewizor
LCD, TV kablowa, minibar, sejf, udogodnienia,
suszarka do włosów i opcjonalnym odtwarzaczem DVD.
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Hotel dysponuje basenem zewnętrznym oraz
centrum rekreacyjnym. Centrum SPA oferuje

masaże, zabiegi na ciało i twarz. Do dyspozycji gości są 2 restauracje w tym restauracja
na dachu oraz bar na plaży. Hotel zapewnia
bezpłatny bezprzewodowy i nie limitowany
dostęp do Internetu.
Za dodatkową opłatą w pobliżu hotelu Klienci
mogą skorzystać z jazdy motorówką, łowienia
ryb, wypożyczalnia rowerów, nurkowanie,
pływanie z rurką, kitsurfing, surfing.
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H OT E L E W SA LVA D O R D E B A H I A
GRAN HOTEL STELLA MARIS *****
POŁOŻENIE:
Gran Hotel Stella Maris znajduje się przy plaży
Stella Maris, jednej z najpiękniejszych plaż w mieście Salvador. Odległość od zabytkowego centrum
miasta Salvador wynosi około 30 km, do międzynarodowego lotniska w Salvadorze jest 5 minut.
W odległości spaceru od hotelu usytuowana jest
popularna plaża Itapua i laguna Abaeté.
POKOJE:
334 klimatyzowane, komfortowe pokoje wyposażone są w dwa pojedyncze lub jedno małżeńskie
łóżko, mini bar, telewizor LCD z telewizją kablową,
sejf, szybki bezprzewodowy dostęp do internetu.
Do pokoju przylega balkon. Łazienka z suszarką do
włosów i zestawem kosmetyków.
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Goście hotelu mogą korzystać z odkrytych basenach, a także uprawiać sporty takie jak squash,
piłka nożna, siatkówka czy koszykówka. Oferuje za-

jęcia fitness, zajęcia aerobiku i salę gimnastyczną,
z których można korzystać w centrum fitnessu. Na
terenie obiektu znajduje się pokój gier i siłownia.
Hotel posiada klub dla dzieci, pokój gier dla dzieci.
Na całym terenie hotelu można korzystać z bezprzewodowego internetu. W hotelu znajduje się
restauracja śniadaniowa na 450 osób, bar oraz 2
restauracje, które specjalizują się w daniach kuchni
włoskiej i japońskiej.

H O T E L P E S TA N A B A H I A * * * * *

POŁOŻENIE:
Hotel położony jest tuż przy brzegu oceanu, odległość od lotniska 25 km, od centrum handlowego
10 km, do historycznego centrum miasta 15 km, na
plażę można dojść piechotą w 5 minut. W pobliżu
wiele sklepów i restauracji.
POKOJE:
Hotel posiada posiada 433 pokoje, w tym 45 apartamentów, wszystkie nowocześnie wyposażone,
przestronne, wyposażone w klimatyzację, balkon,
mini-bar, budzik, TV kablową, telefon, suszarkę,
sejf oraz łącze internetowe.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Goście mogą korzystać z 2 restauracji hotelowych,
z których roztacza się panoramiczny widok na ocean, oraz lobby-baru i kawiarni. Do dyspozycji pozostają również: basen, jacuzzi, masaże, sauna, tenis
stołowy, centrum fitness i pokój gier. Atrakcją są
także występy łączące miejscową muzykę, kulturę
i religię.
Inne udogodnienia: centrum konferencyjne: możliwość organizacji spotkań i bankietów, 23 sale
mogące pomieścić 2400 osób, duże pomieszczenie
wystawiennicze, łącze internetowe, ksero, fax.

I B E R O S TA R P R A I A D O F O R T E * * * * *

POŁOŻENIE:
Pięciogwiazdkowy hotel położony nad Oceanem
Atlantyckim, bezpośrednio przy długiej, drobnopiaszczystej plaży. Liczne restauracje, bary oraz
sklepy znajdują się w Praia da Forte ok. 4 km.
Do centrum Salvador da Bahia ok. 60 km.
POKOJE:
Hotel oferuje pokoje dwuosobowe wyposażone
w klimatyzację, telefon, TV sat. z ekranem LCD, dostęp do internetu (za opłatą), sejf, czajnik, żelazko,
balkon lub taras. Łazienka z wanną lub prysznicem,
WC, suszarka do włosów.
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DO DYSPOZYCJI GOŚCIA:
6 basenów, centrum fitness, pokój gier ze stołami
bilardowymi, bibliotekę i duży plac zabaw. Goście mają również do dyspozycji pole golfowe
(w odległości 3 km od hotelu), 3 korty tenisowe.
Codzienne wieczorne animacje. Salon Spa oferuje
łaźnie parowe i 20 różnych zabiegów, w tym zabiegi medycyny naturalnej (za dodatkową opłatą).
Na terenie hotelu znajduje się 5 restauracji w tym
restauracja przy plaży oraz a la carte, w restauracjach serwowane są tradycyjne brazylijskie dania,
a także dania kuchni międzynarodowej i orientalnej, 5 barów.
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BRAZYLIA

wycieczki

RIO DE JANEIRO
WYCIECZKI FAKULTATYWNE
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„ C i t y To u r i G ł o w a C u k r u ”

„ Góra Corcovado”

Kilkugodzinna wycieczka po mieście
Rio de Janeiro, podczas której wjedziemy kolejką na Głowę Cukru (396
m n.p.m.), z której roztacza się wspaniała panorama miasta. Przekonamy
się jak fantastycznie położone jest Rio
de Janeiro, ile zatok wcina się w ląd,
ile wysepek usytuowanych jest w pobliżu wybrzeża, ile wierzchołków gór
wypiętrza się ponad dzielnicami. Tu
każdy, kto ma aparat fotograficzny,
może być artystą. W którąkolwiek stronę nie skierować obiektywu, wszędzie
jest pięknie, wręcz cudownie. Po drodze zobaczymy również największy na
świecie stadion Maracana i Sambodrom (miejsce parad karnawałowych),
a także katedrę miejską. Cena od 75 USD/
osobę.

Kilkugodzinna wycieczkę na górę Corcovado, zwaną Garbatą Górą, która
zachwyca
monumentalnym posągiem Chrystusa (38 m.) z rozłożonymi ramionami tworzącymi znak krzyża.
Pomnik, który został wybrany jednym
z nowych siedmiu cudów świata, przyciąga corocznie tysiące zwiedzających
i wznosi się na wysokości 710 m. n.p.m.
Powrót do hotelu. Cena od 70 USD/osobę
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„ Z atoka Guanabara”
Kilkugodzinna wycieczka do malowniczej Zatoki Guanabara Bay (w tłumaczeniu „łono morza”), na której zachodnim brzegu leży Rio de Janeiro.
Będziemy podziwiać zatokę, która
otoczona jest bujnymi lasami tropikalnymi, plażami, skałami o dziwnych

kształtach i szczytach, i to wszystko na
tle wysokich gór Serra do Mar. Powrót
do hotelu. Cena od 60 USD/ osobę.

„Tu j i c a F o r e s t ”
Kilkugodzinna przejażdżka jeepem po
Tujica Forest- czyli największym ręcznie zasadzonym lasem deszczowym
miejskim na świecie. Dziś liczy on ok.
3200 ha powierzchni. Jest to obszar rekreacyjny składający się z parków, 30
wodospadów i jeziora, min. zamieszkuje go 100 różnych gatunków zwierząt.
Powrót do hotelu. Cena od 55 USD/ osobę.
Uwagi:
1.Podane ceny są orientacyjne, za osobę; ważne przy
min. 2 uczestnikach.
2.Ceny nie zawierają napiwków i wydatków własnych.
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K A R N AWA Ł

KARNAWAŁ
W RIO DE JANEIRO
ZABAWA DO BIAŁEGO RANA
W RYTACH SAMBY NA SŁYNNYM SAMOBODROMIE
ZOBACZCIE ABSOLUTNIE NIEPOWTARZALNĄ
PARADĘ SZKÓŁ SAMBY!

ZAPLANUJ Z NAMI WYJAZD NA

NAJWIĘKSZĄ IMPREZĘ
KARNAWAŁOWĄ ŚWIATA

TERMINY KARNAWAŁU
05-09.02.2016
24-28.02.2017
TWOJE PODRÓŻE 2016-17®
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ARGENTYNA I CHILE

i n fo r m a c j e

ARGENTYNA
INFORMACJE PRAKTYCZNE

Położenie:

Argentyna to państwo w Ameryce Południowej, nad Oceanem Atlantyckim.
Graniczy z Chile, Boliwią, Paragwajem,
Brazylią i Urugwajem.
Stolica:

Buenos Aires
Klimat/kiedy jechać?

Przy planowaniu wyjazdów trzeba pamiętać o odmienności pór roku na
półkuli południowej w stosunku do
półkuli północ¬nej. Argentyna ma bardzo urozmaicone warunki klimatyczne: klimat umiarkowany i wilgotny na
równinach pampy, zimny i wilgotny na
skrajnym zachodzie Patagonii, subtropikalny na północy Międzyrzecza
(w widłach Parany i Urugwaju) i gorący na północnym zachodzie kraju.
Buenos Aires jest atrakcyjne o każdej
porze roku. Z kolei wyjazd do Patagonii
lepiej zaplanować na miejscowe lato
(od listopada do marca). Wodospady
Iguacu najlepiej odwiedzić zimą lub
wiosną, gdy temperatury i wilgotność
nie są tak dokuczliwe. Narciarze powinni zawitać w Andy między czerwcem a wrześniem.
Waluta

Walutą obowiązującą w Argentynie jest
peso (ARS); 1 peso = 100 centavos. Jego
powszechnie używany symbol to $ (nie
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mylić z cena w dolarach). Dolary USA
są często przyjmowane jako środek
płatniczy.

ne (niemniej jednak zaleca się przed
wyjazdem sprawdzenie aktualności tej
informacji w stacji epidemiologicznej).

Język

Kuchnia

Językiem urzędowym jest hiszpański.
Używa się także języka angielskiego,
włoskiego, niemieckiego i francuskiego. Forma potoczna różni się w gramatyce i wymowie od klasycznej hiszpańszczyzny. W Buenos Aires może
przybierać formę żargonową (lunfardo), wywodzącą się z dawnych okolic
portowych.

Postawą kuchni argentyńskiej jest
mięso, głównie wołowe. Najpopularniejsze danie to: ASADO - pieczeń
z rożna, CHURRASCO i BIFE (steki wołowe) - również z grilla. ASADO jest potrawą wykwintną, sporządzaną zwykle
w weekendy i, co ciekawe, wyłącznie
przez mężczyzn. Tradycyjne w stylu
kuchni argentyńskiej występują są
także empanadas - nadziewane, pieczone w cienkim cieście paszteciki.
Potrawy przyrządzane przez Argentyńczyków pachną ziołami, oliwą z oliwek.
Do swoich potraw Argentyńczycy dodają niezliczone ilości przypraw, które
powodują, iż potrawy te smakują jak te
przyrządzane w innych częściach świata np. we Włoszech czy też we Francji.
Tradycyjnym napojem jest yerba mate.

Czas

Czas polski minus 5h.
Elektryczność

Napięcie 220 V. Gniazdka: europejski
standard. Nie ma potrzeby kupowania
adaptorów.
Warunki wjazdowe

Przy wjeździe do Argentyny trzeba
okazać ważny paszport (co najmniej
3 miesiące od daty planowanego wyjazdu). Polacy nie potrzebują wizy, gdy
udają się do Argentyny na okres do 90
dni w celach turystycznych lub biznesowych.
Zalecane szczepienia, higiena

Nie są wymagane żadne zaświadczenia o szczepieniach. Nie występują
zagrożenia sanitarno-epidemiologicz-
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ARGENTYNA I CHILE

wycieczki

ARGENTYNA Z CHILE I BRAZYLIĄ
BUENOS DIAS ARGENTINA
BUENOS AIRES I USHUAIA I EL CALAFATE I PUERTO IGUAZU I WODOSPADY IGUAZU

1

WYLOT

2

BUENOS AIRES

Odprawa bagażowo-paszportowa na
lotnisku, na 2 godziny przed wylotem. Wylot
z Polski.

Przylot i powitanie na lotnisku międzynarodowym Ezeiza w Buenos Aires.Przejazd
do hotelu i zakwaterowanie na 2 noclegi.
Czas wolny do dyspozycji uczestników wycieczki. Proponujemy spacer ulicami eleganckich dzielnic stolicy tanga, zakup pamiątek
i wieczór w jednej z argentyńskich restauracji
(posiłek we własnym zakresie).
Opcjonalnie wizyta na farmie Estancia, gdzie
poznamy uroki życia codziennego Gaucho, będziemy podziwiać słynne umiejętności jazdy
konnej i wyścigów. Okazja do spróbowania
typowo argentyńskiego barbecue „the asado”
(grillowane mięso, które słynie z niepowtarzalnego smaku). Cena 80 USD/os.

3

BUENOS AIRES

Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie miasta
i budynków, z których słynie Buenos Aires:
Plaza de Mayo, Avenida de Mayo, siedziba
rządu Casa Rosada, Katedra Metropolitalna,
Colon Theatre (Opera House). Odwiedzimy
kilka dzielnic Buenos Aires: San Telmo z najbardziej prestiżowymi „barami tango”, tradycyjną, barwną dzielnicę La Boca, słynącą
z ulicznych występów tancerzy tango oraz
arystokratyczną i handlową dzielnicę Recoleta, ze słynnym cmentarzem, na którym spoczywa Evita Peron. Wieczorem zapraszamy do
eleganckiej restauracji na kolację połączoną
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z pokazem Tango. Oprócz degustacji argentyńskich, wyśmienitych potraw i wybornego
wina z Nowego Świata będą Państwo mogli
podziwiać to, z czego tak bardzo słynie boskie
Buenos Aires – zmysłowe tango show w wykonaniu profesjonalnych tancerzy! Powrót do
hotelu na nocleg.

4

BUENOS AIRES - USHUAIA

5

USHUAIA – PARK NARODOWY
ZIEMI OGNISTEJ (20 KM)

Śniadanie w hotelu. Transfer na lokalne lotnisko i przelot do miasteczka Ushuaia
- najdalej wysuniętego na południe miasta na
świecie. Transfer do hotelu, zakwaterowanie
i nocleg. Czas wolny.

6

USHUAIA – EL CALAFATE

7

EL CALAFATE – PARK NARODOWY LOS
GLACIARES (100 KM)

Śniadanie w hotelu. Transfer na lokalne lotnisko i przelot do El Calafate. Transfer
do hotelu, zakwaterowanie na 2 noce i czas
wolny.

Śniadanie w hotelu. Całodniowa wycieczka do
Parku Narodowego Los Glaciares ze słynnym
lodowcem Perito Moreno, wpisanym na listę
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przy-

Śniadanie w hotelu. W godzinach
porannych wycieczka do Parku
Narodowego Ziemi Ognistej (Tierra del Fuego), znanego z przepięknych krajobrazów: górskie szczyty, rzeki, doliny i jeziora, pełne
rzadkich zwierząt i roślin. Wizyta
w zatoce Lapataia, rzece Pipo, Mt
Susana, Canadon del Toro, jezioro
la Roca i krótki postój w „woods light house” z degustacja przepysznych ciast. Możliwość podziwiania
fauny: ssaków morskich i ptaków.
Powrót do hotelu, nocleg.
Opcjonalnie: żegluga po kanale
Beagle, możliwość podziwiania
archipelagu, zatrzymamy się przy
latarni morskiej Les Eclaireurs.

Konsorcjum Polskich Biur Podróży Trade & Travel Company

Konsorcjum.pl

75

ARGENTYNA I CHILE

wycieczki

ARGENTYNA Z CHILE I BRAZYLIĄ
BUENOS DIAS ARGENTINA

wietrzu kroplach wody prawie zawsze widać
nie tylko łuk, ale prawie pełny krąg tęczy.

rodniczego UNESCO. Bryły lodu, odłamujące
się od lodowca, spadające z wielkim hukiem
do wody, wywierają ogromne wrażenie! Powrót do hotelu.

8

EL CALAFATE – PUERTO IGUAZU

Śniadanie w hotelu. Przejazd na lotnisko w Calafate i przelot do Puerto Iguazu.
Transfer do hotelu, zakwaterowanie na 2 noce.
Czas wolny.

9

WODOSPADY IGUAZU (PO STRONIE
ARGENTYŃSKIEJ) (40 KM)

Śniadanie w hotelu. Przejazd w kierunku wodospadów Iguassu. Iguazu to w języku Indian mieszkających dawniej na tych terenach
“wielka woda”. Tysiące metrów sześciennych
spadającej wody na sekundę, wspaniałe, zapierające dech w piersi widoki oraz potężny
huk wody powodują że wrażenia te na długo
zostaną w pamięci! Dziś będziemy podziwiać
kaskady po stronie argentyńskiej. Korzystając
z kładek i ścieżek podejdziemy do najciekawszych miejsc. Najdłuższa kładka prowadzi nad
Garganta del Diablo, czyli Diabelską Gardziel,
której widok wywiera potężna wrażenie. To
miejsce, z którego widać z góry jak rzeka spada w potężny wąwóz. Na unoszących się w po-
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Opcjonalnie: zapraszamy na „Wielką Przygodę” - przejazd ciężarówką przez dżunglę oraz
rejs motorówką po rzece Iguazu, zwieńczony
wpłynięciem niemal pod ścianę wodospadu!
Powrót do hotelu.

10

WODOSPADY IGUAZU (PO STRONIE
BRAZYLIJSKIEJ) (60 KM)

Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie z hotelu. Dziś odwiedzimy wodospady po stronie
brazylijskiej, spośród których najbardziej
znane to Wodospad Floriano, Deodoro, Benjamin Constant, Union i Diabelska Gardziel.
Pomosty pozwalają podziwiać odwiedzającym wspaniały, panoramiczny widok kaskad
spadających w przepaść, gdzie nieustannie
rozpylane są kropelki wody, tworząc na niebie przepiękne tęcze. To bez wątpienia jeden
z najwspanialszych cudów natury i nie bez
przyczyny został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.
Transfer na lotnisko lokalne i przelot do Buenos Aires. Transfer do hotelu, zakwaterowanie na 1 noc.
Wieczorem czas wolny.

11

BUENOS AIRES

Śniadanie w hotelu. Przejazd na lotnisko w Buenos Aires i wylot do Polski.

12

Przylot do Polski.

W trakcie wycieczki „Buenos Dias Argentina” (po dniu 7) możliwość rezerwacji 3-dniowej wycieczki autokarowej
do Chile, do Parku Narodowego Torres
del Paine. Cena od 350 USD/os.

1

CALAFATE - NATALES

2

NATALES – PARK NARODOWY TORRES
DEL PAINE (150 KM)

3

NATALES – EL CALAFATE (300 KM)

Przejazd w kierunku Natales (Chile; ok.
8 h). Po przybyciu do Natales zakwaterowanie
i nocleg.

Śniadanie w hotelu. Przejazd do Parku Narodowego Torres del Paine.
Pionowe ściany "Torresów" wzbijają się na
wysokość 2.600 m ponad patagoński step.
Rejon ten zachwyca także niezwykłą kolorystyką jezior, dzikimi i rwącymi rzekami, wodospadami spadającymi nieraz z wysokości
kilkuset metrów, lodowcami i gęstymi lasami.
Park Narodowy Torres del Paine posiada status rezerwatu biosfery UNESCO. Żyje tu wiele
gatunków zwierząt, m.in. guanako, nandu, flamingi i kondory.
Powrót do hotelu, nocleg.

Śniadanie w hotelu we wczesnych godzinach porannych. Transfer z Natales do El
Calafate.
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GIGANTY AMERYKI
BRAZYLIA I ARGENTYNA I CHILE 18 DNI

RIO DE JANEIRO I WODOSPADY IGUAZU (PO STRONIE BRAZYLIJSKIEJ) I (PO STRONIE ARGENTYNSKIEJ)
BUENOS AIRES I MENDOZA I SANTIAGO DE CHILE I VALPARAISO I VINA DEL MAR

1

WYLOT

2

RIO DE JANEIRO

3

RIO DE JANEIRO (60 KM)

Odprawa bagażowo-paszportowa na lotnisku, na 2 godziny przed wylotem. Wylot z Polski
do Brazylii.

Przylot do Rio de Janeiro, transfer z anglojęzycznym przewodnikiem do hotelu, zakwaterowanie na 3 noce. Czas wolny.

Śniadanie. Zapraszamy na dwie wycieczki
po mieście. Wjazd na "Głowę Cukru" – górę o wys.
396 m n.p.m., z której roztacza się wspaniała panorama miasta! Przekonamy się jak fantastycznie
położone jest Rio de Janeiro. Zatrzymamy się na
brazylijskie barbecue w restauracji Churrascaría.
Następnie zobaczymy monumentalny posąg Chrystusa Zbawiciela na Wzgórzu Corcovado. Pomnik,
który wznosi się na wys. 710 m. n.p.m., został
wybrany jednym z nowych siedmiu cudów świata.
Czas na podziwianie malowniczej zatoki Guanabara. Powrót do hotelu.

4

RIO DE JANEIRO

5

WODOSPADY IGUAZU (PO STRONIE BRAZYLIJSKIEJ)

Śniadanie. Wypoczynek. Proponujemy plażowanie na jednej z najbardziej znanych plaż świata.

Śniadanie. Transfer na lotnisko w Rio De Janeiro.
Wylot do Foz da Iguaçu, transfer do hotelu, zakwaterowanie na 2 noce. Przejazd w kierunku wodospadów Iguazú. Iguazú to w języku Indian mieszkających dawniej na tych terenach “wielka woda”.
Tysiące metrów sześciennych spadającej wody
na sekundę, wspaniałe, zapierające dech w piersi
widoki oraz potężny huk wody powodują że wrażenia te na długo zostaną w pamięci! Dziś odwiedzimy wodospady po stronie brazylijskiej, spośród
których najbardziej znane to Wodospad Floriano,
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Deodoro, Benjamin Constant, Unión i Diabelska
Gardziel. Pomosty pozwalają podziwiać odwiedzającym wspaniały, panoramiczny widok kaskad spadających w przepaść, gdzie nieustannie rozpylane
są kropelki wody, tworząc na niebie przepiękne
tęcze. To bez wątpienia jeden z najwspanialszych
cudów natury i nie bez przyczyny został wpisany
na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego
i Przyrodniczego UNESCO. Wieczorem czas wolny.

6

WODOSPADY IGUAZU (PO STRONIE ARGENTYNSKIEJ)

Śniadanie w hotelu. Dziś będziemy podziwiać
kaskady po stronie argentyńskiej. Korzystając
z kładek i ścieżek podejdziemy do najciekawszych
miejsc. Najdłuższa kładka prowadzi nad Garganta
del Diablo, czyli Diabelskiej Gardzieli, której widok
wywiera potężne wrażenie. To miejsce, z którego
góry widać jak rzeka spada w potężny wąwóz. Na
unoszących się w powietrzu kroplach wody prawie
zawsze widać nie tylko łuk, ale prawie pełny krąg
tęczy.
Po lunchu opcjonalnie „Wielka Przygoda” - przejazd ciężarówką przez dżunglę aż do Macuco Port
wyruszymy w rejs motorówką po rzece Iguaçu.,
zwieńczony wpłynięciem niemal pod ścianę wodospadu! Powrót do hotelu.

7

8

BUENOS AIRES

Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie miasta
i budynków, z których słynie Buenos Aires: Plaza
de Mayo, Avenida de Mayo, siedziba rządu Casa
Rosada, Katedra Metropolitalna, Colón Theatre
(Opera House). Odwiedzimy kilka dzielnic Buenos
Aires: San Telmo z najbardziej prestiżowymi „barami tango”, tradycyjną, barwną dzielnicę La Boca,
słynącą z ulicznych występów tancerzy tango oraz
arystokratyczną i handlową dzielnicę Recoleta, ze
słynnym cmentarzem, na którym spoczywa Evita
Perón. Wieczorem zapraszamy do eleganckiej restauracji na kolację połączoną z pokazem Tango.
Oprócz degustacji argentyńskich, wyśmienitych
potraw i wybornego wina z Nowego Świata będą
Państwo mogli podziwiać to, z czego tak bardzo
słynie boskie Buenos Aires – zmysłowe tango show
w wykonaniu profesjonalnych tancerzy! Powrót do
hotelu na nocleg.

9

BUENOS AIRES

Śniadanie. Wypoczynek.

IGUAZU-BUENOS AIRES

Śniadanie i wylot lokalny do
Buenos Aires. Przejazd do hotelu
i zakwaterowanie na 3 noclegi. Czas
wolny do dyspozycji uczestników
wycieczki. Proponujemy spacer ulicami eleganckich dzielnic stolicy
tanga, zakup pamiątek i wieczór
w jednej z argentyńskich restauracji
(posiłek we własnym zakresie).
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GIGANTY AMERYKI
BRAZYLIA I ARGENTYNA I CHILE

10

BUENOS AIRES - MENDOZA

Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko. Przelot do Mendozy. Transfer do hotelu. Zapraszamy na wycieczkę po mieście. Miasto i otaczający go region słyną z przemysłu winiarskiego, który wraz z przybyciem emigrantów
z Włoch i Francji, prosperuje od połowy XIX w. Górujące nad miastem majestatyczne szczyty Andów,
pokryte śniegiem nawet w środku lata, zapewniają
niezbędną wodę dla winnic. Powrót do hotelu na
nocleg.

11

MENDOZA (100 KM)

Śniadanie. Zapraszamy na całodniową
wycieczkę z przewodnikiem do dwóch najbardziej
prestiżowych winiarni w Mendozie. Turyści będą
mogli się przekonać jaki jest proces powstawania
win, jak je odpowiednie degustować i jakie znaczenie ma korek w butelce. Następnie udamy się na
lunch w tamtejszej restauracji. Po południu powrót do hotelu. Nocleg.

12

MENDOZA – SANTIAGO DE
CHILE

Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer na lotnisko.
Przylot do Santiago w Chile – miasta kolonialnej
architektury i ulicznych artystów. Transfer do
hotelu, zakwaterowanie. Wycieczka po mieście:
pałac prezydencki La Moneda (rezydował tu m.in.
Augusto Pinochet), budynek Poczty Głównej, Katedrę oraz zamożne dzielnice Vitacura, Las Condes
i Santa Maria de Manquehue, znanej z nowoczesnej
architektury i ogrodów. Wejście na wzgórze San
Cristobal (Świętego Krzysztofa) w Parku Metropolitano, z którego roztacza się widok na stolicę
Chile. Powrót do hotelu, nocleg.

13
78

SANTIAGO DE CHILE – VALPARAISO
– VINA DEL MAR (130 KM)

Śniadanie. Wyjazd do najsłynniejszego chilijskiego kurortu Viña del Mar. Spacer głównymi ulicami
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miasta, nadmorską promenadą oraz przez park
Quinta Vergara z amfiteatrem, gdzie odbywają się
festiwale piosenki. Przejazd do Valparaíso, miasta
artystów, uważanego za stolicę kulturalną Chile,
a także jednego z najważniejszych miast portowych kraju, gdzie przypływają statki pasażerskie
z całego świata. Spacer po mieście zbudowanym na
skalistych wzgórzach, labiryntem stromych schodów i krętych uliczek, pośród kolorowych domów.
Zakończeniem wycieczki będzie wizyta w muzeum
pisarza, laureata nagrody Nobla, Pabla Nerudy "La Sebastiana". Wjazd windą El Peral - wagonikiem
stacji linowej do Yugoslava. Powrót do hotelu.

14
15

WYLOT

Transfer na lotnisko, wylot.

POWRÓT

Zakończenie świadczeń.

I Opcjonalne przedłużenie wycieczki –
ATACAMA 5 DNI/4 NOCE

13

SANTIAGO DE CHILE – CALAMA –
SAN PEDRO DE ATACAMA

Śniadanie. Transfer na lotnisko i przelot miasta
Calama, położonego w regionie najbardziej suchej
pustyni świata. Przejazd do hotelu w San Pedro de
Atacama przez Kordylierę Solną zbudowaną z piasku przemieszanego z solą, całkowicie pozbawioną
życia (nie ma tu nawet owadów!). Zakwaterowanie.
Po południu wyjazd do Doliny Księżycowej oraz
Doliny Śmierci, ze skałami wyrzeźbionymi przez
wiatr („Trzy Marie”), kopalnią soli i grotą solną. Zaczekamy do późnych godzin popołudniowych, aby
wziąć udział w spektaklu jaki daje każdego wieczoru zachodzące słońce, które kładzie się różowoczerwoną poświatą na nagich skałach i rozświetla
stożki wulkanów, m.in. górujący nad doliną wulkan
Licancabur. Powrót do hotelu.

14

SALAR DE ATACAMA (220 KM)

Śniadanie. Wizyta w Muzeum Archeologicznym Padre De Paige. Po południu wycieczka do

Doliny Księżycowej. Powrót do hotelu.

15

SALAR DE ATACAMA – LAGUNA CHAXA, MISCNATI I MENIQUE (330 KM)

16

GEJZERY EL TATIO (180 KM)

17

CALAMA - SANTIAGO (100 KM)

18

WARSZAWA

Przejazd do Salar de Atacama, olbrzymiego, wyschniętego słonego jeziora. Dalszy przejazd nad
Lagunę Chaxa z Narodowym Rezerwatem Flamingów, a nastepnie na Płaskowyż Andyjski, do położonych wysoko w Andach jezior Lagunas Miscanti
i Menique. Przystanek na obiad w Socaire (3200 m
npm). Po południu odwiedzimy miasteczko Toconao, oazę na pustyni. Spacer uliczkami miasteczka,
którego domy zostały wybudowane z wulkanicznych. Zobaczymy również kościół San Lucas i wieżę
Campanario. Powrót do hotelu.

We wczesnych godzinach porannych
przejazd do słynnych gejzerów El Tatio na wys.
4320 m n.p.m. Śniadanie i przechadzki wokół otoczonych malowniczo wulkanami gejzerów - sesja
zdjęciowa, a dla chętnych kąpiel w gorącej wodzie.
O świcie widok gejzerów dymiących w przezroczystym lazurowym powietrzu altiplano jest niezapomniany, a formy mineralne, pozostałe po odparowaniu wrzącej wody, uderzająco piękne. Powrót do
San Pedro, nocleg.

Śniadanie. Trasfer na lotnisko w Calamie.
Przelot do Santiago. Następnie wylot do Warszawy. Zakończenie świadczeń.

Przylot do Warszawy.
Zakończenie imprezy.
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PATAGONIA TOUR
ARGENTYNA I CHILE 15 DNI
BUENOS AIRES I WODOSPADY IGUAZU (PO STRONIE BRAZYLIJSKIEJ) I (PO STRONIE ARGENTYŃSKIEJ) I PUERTO IGUAZU I USHUAIA
EL CALAFATE I PUERTO NATALES I TORRES DEL PAINE I PUNTA ARENAS I SANTIAGO DE CHILE I WARSZAWA

1

WYLOT

2

BUENOS AIRES

Odprawa bagażowo-paszportowa na lotnisku, na 2 godziny przed wylotem. Wylot z Polski.

Przylot i powitanie na lotnisku międzynarodowym Ezeiza w Buenos Aires. Przejazd do hotelu i zakwaterowanie na 2 noclegi. Czas wolny do
dyspozycji uczestników wycieczki. Proponujemy
spacer ulicami eleganckich dzielnic stolicy tanga,
zakup pamiątek i wieczór w jednej z argentyńskich
restauracji (posiłek we własnym zakresie).

Opcjonalnie: Całodniowa wycieczka „Odkrywamy
nowe krajobrazy w delcie rzeki Parana”. Wyruszymy z Buenos Aires przez San Isidoro i następnie
dotrzemy do miejscowości Tigre, skąd rozpoczniemy rejs po delcie Parany. Podczas podróży
zobaczymy kluby jachtowe, zabytkowe domy
usytuowane tuż na rzeką la Plata. Będziemy podziwiać katedrę San Isidro, Port Olivos czy stadion
piłkarski River Plate Club

3

BUENOS AIRES

Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie miasta
i budynków, z których słynie Buenos Aires: Plaza
de Mayo, Avenida de Mayo, siedziba rządu Casa
Rosada, Katedra Metropolitalna, Colón Theatre
(Opera House). Odwiedzimy kilka dzielnic Buenos
Aires: San Telmo z najbardziej prestiżowymi „barami tango”, tradycyjną, barwną dzielnicę La Boca,
słynącą z ulicznych występów tancerzy tango oraz
arystokratyczną i handlową dzielnicę Recoleta, ze
słynnym cmentarzem, na którym spoczywa Evita
Perón. Wieczorem zapraszamy do eleganckiej restauracji na kolację połączoną z pokazem Tango.
Oprócz degustacji argentyńskich, wyśmienitych
potraw i wybornego wina z Nowego Świata będą
Państwo mogli podziwiać to, z czego tak bardzo
słynie boskie Buenos Aires – zmysłowe tango show
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w wykonaniu profesjonalnych tancerzy! Powrót do
hotelu na nocleg.

4

BUENOS AIRES - WODOSPADY IGUAZU
(PO STRONIE BRAZYLIJSKIEJ)

5

WODOSPADY IGUAZU (PO
STRONIE ARGENTYŃSKIEJ)

Śniadanie w hotelu. Wylot do Puerto Iguazu. Przejazd w kierunku wodospadów, transfer do hotelu, zakwaterowanie na 2
noce. Przejazd w kierunku wodospadów Iguazú. Iguazú to w języku Indian mieszkających dawniej na tych
terenach “wielka woda”. Tysiące metrów sześciennych spadającej wody
na sekundę, wspaniałe, zapierające
dech w piersi widoki oraz potężny
huk wody powodują że wrażenia te
na długo zostaną w pamięci! Dziś
odwiedzimy wodospady po stronie
brazylijskiej, spośród których najbardziej znane to Wodospad Floriano, Deodoro, Benjamin Constant,
Unión i Diabelska Gardziel. Pomosty
pozwalają podziwiać odwiedzającym
wspaniały, panoramiczny widok kaskad spadających w przepaść, gdzie
nieustannie rozpylane są kropelki
wody, tworząc na niebie przepiękne
tęcze. To bez wątpienia jeden z najwspanialszych cudów natury i nie
bez przyczyny został wpisany na
listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.
Wieczorem czas wolny.

miejsc. Najdłuższa kładka prowadzi nad Garganta
del Diablo, czyli Diabelskiej Gardzieli, której widok
wywiera potężne wrażenie. To miejsce, z którego
góry widać jak rzeka spada w potężny wąwóz. Na
unoszących się w powietrzu kroplach wody prawie
zawsze widać nie tylko łuk, ale prawie pełny krąg
tęczy.

Śniadanie w hotelu. Dziś będziemy
podziwiać kaskady po stronie argentyńskiej. Korzystając z kładek i ścieżek
podejdziemy do najciekawszych
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ARGENTYNA I CHILE
Opcjonalnie: żegluga po kanale Beagle, możliwość
podziwiania archipelagu, zatrzymamy się przy latarni morskiej Les Eclaireurs.

8

USHUAIA – EL CALAFATE (100 KM)

Śniadanie w hotelu. Transfer na lokalne lotnisko i przelot do El Calafate. Transfer do hotelu,
zakwaterowanie na 2 noce i czas wolny.

Opcjonalnie : Wycieczka do Estancia 25 de Mayo.
Zapraszamy na degustację domowych ciast oraz
tamtejszego wina. Będziemy mogli zobaczyć tradycyjne strzyżenie owiec, a pod koniec wieczoru
zapraszamy na pokaz tradycyjnego tańca argentyńskiego

9
Opcjonalnie: zapraszamy na „Wielką Przygodę” przejazd ciężarówką przez dżunglę oraz rejs
motorówką po rzece Iguaçu., zwieńczony wpłynięciem niemal pod ścianę wodospadu! Powrót
do hotelu.

6

PUERTO IGUAZU – USHUAIA

Śniadanie w hotelu. Transfer na lokalne
lotnisko i przelot do miasteczka Ushuaia. Ushuaia,
która w języku Indian znaczy zatoka u krańca, jest
uznawana za wyjątkowe miejsce ze względu na
swoje położenie – jest ona bowiem uważana za
najbardziej wysunięte na południe miasto nie tylko
w Argentynie oraz Ameryce Południowej, ale także
na świecie. Miasto jest usytuowane w malowniczej
niecce na południowych stokach gór, zwrócone na
południe w kierunku Zatoki Ushuaia i Kanału Beagle. Transfer do hotelu, zakwaterowanie. Proponujemy wieczorny spacer stromymi ulicami miasta,
gdzie podziwiać można różnorodność architektury. Smakoszom owoców morza polecamy tutejszy
przysmak - centolla – czyli południowy krab królewski z kanału Beagle – we własnym zakresie. Powrót do hotelu. Nocleg.

7

USHUAIA – PARK NARODOWY ZIEMI
OGNISTEJ (100 KM)

Śniadanie w hotelu. W godzinach porannych wycieczka do Parku Narodowego Ziemi Ognistej
(Tierra del Fuego), znanego z przepięknych krajobrazów: górskie szczyty, rzeki, doliny i jeziora,
pełne rzadkich zwierząt i roślin. Wizyta w zatoce
Lapataia, rzece Pipo, Mt Susana, Canadon del Toro,
jezioro la Roca i krótki postój w „woods light house”
z degustacja przepysznych ciast. Możliwość podziwiania fauny: ssaków morskich i ptaków. Powrót do
hotelu, nocleg.

80
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EL CALAFATE – PARK NARODOWY LOS
GLACIARES

Śniadanie w hotelu. Całodniowa wycieczka do
Parku Narodowego Los Glaciares ze słynnym lodowcem Perito Moreno, wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego
UNESCO. Bryły lodu, odłamujące się od lodowca,
spadające z wielkim hukiem do wody, wywierają
ogromne wrażenie! Powrót do hotelu.

10

EL CALAFATE

Śniadanie. Zapraszamy rejs wokół lodowca Perito Moreno, gdzie będziemy mogli podziwiać proces „cielenia się” lodowca. Powrót do
hotelu.

11

EL CALAFATE -PUERTO NATALES
(300 KM)

Śniadanie w hotelu. Przejazd autokarem do Puerto Natales. Czas wolny. Proponujemy zwiedzanie
i spacer po mieście, zachęcamy , aby dojść do fiordu Ostatniej Nadziei. Powrót do hotelu. Nocleg.

12

PUERTO NATALES– TORRES DEL
PAINE (100 KM)

Śniadanie w hotelu. Przejazd do Parku Narodowego
Torres del Paine, jednego z najpiękniejszych parków narodowych Patagonii.. Rejon ten zachwyca
także niezwykłą kolorystyką jezior, dzikimi i rwącymi rzekami, wodospadami spadającymi nieraz
z wysokości kilkuset metrów, lodowcami i gęstymi
lasami. Park Narodowy Torres del Paine posiada
status rezerwatu biosfery UNESCO. Pionowe ściany
"Torresów" wzbijają się na wysokość 2.600 m ponad
patagoński step. Żyje tu wiele gatunków zwierząt,
m.in. guanako, nandu, flamingi i kondory. Powrót
do hotelu. Nocleg.

13

PUERTO NATALES

Śniadanie w hotelu. Zapraszamy na żeglugę wokół lodowców Balmaceda i Serrano. Powrót do hotelu. Nocleg.

14

PUERTO NATALES –PUNTA ARENAS–
SANTIAGO DE CHILE (250 KM)

15

WARSZAWA

Po śniadaniu transfer autokarem do Punta Arenas.
Przelot do Santiago De Chile. Przesiadka na lot
powrotny.

Powrót do kraju. Zakończenie imprezy.

I Opcjonalne przedłużenie wycieczki - Wyspa
Wielkanocna 4 dni (Rapa Nui).

1

SANTIAGO DE CHILE – WYSPA WIELKANOCNA

2

WYSPA WIELKANOCNA

3

WYSPA WIELKANOCNA

4

WYSPA WIELKANOCNA

5

WARSZAWA

Przelot na Wyspę Wielkanocną (zwaną w języku
wyspiarzy Rapa Nui). Przybywający na wyspę zawsze witani są z ogromną gościnnością i naszyjnikami z egzotycznych kwiatów. Przejazd do hotelu
i zakwaterowanie. Po południu czas wolny na spacery po miasteczku Hanga Roa – stolicy i jednocześnie jedynym mieście na Wyspie Wielkanocnej.
Nocleg w hotelu.

Śniadanie. Półdniowa wycieczka do wulkanu Rano Kau (Dziki Wulkan), Orono Village i Vinapu.
Będziemy mogli podziwiać jeziora znajdujące się
wewnątrz krateru wulkanu, który miliony lat temu
uformował wyspę. Następnie przejazd do Vinapu,
położonego niedaleko Hanga Ronga. Następnie
zwiedzimy Ahu Akivi, jedną z najstarszych platform, na której znajduje się 7 moai zwróconych do
morza. Powrót do hotelu i nocleg.

Śniadanie. Całodniowa wycieczka do Tahai,
gdzie znajdują się słynne moai – kamienne olbrzymy wykonane zrobione z tufu – szarej, miejscowej
skały wulkanicznej: Tahai, Ko Te Riku i Vai Uri.
Przejazd pod wygasły wulkan Rano Raraku i spacer zboczem, gdzie w kamieniołomach wykuwano
moai, które stąd wędrowały na setki ahu na całej
wyspie. Podziwianie wielu posągów, w tym największego, nigdy nie ukończonego. Piknik pod wulkanem. Przejazd pod stanowisko Tongariki, gdzie
ustawiono najwięcej moai. Kontynuacja wycieczki
do moai Ahu Te Pito Kura, a następnie do Ahu Nau
Nau. Postój na Anakena, jedynej piaszczystej plaży
Wyspy, kąpiel w oceanie. Późnym popołudniem powrót do hotelu.

Po śniadaniu transfer z hotelu na lotnisko
i przelot do Santiago. Przesiadka na lot powrotny.
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SZLAKIEM WINNIC NOWEGO ŚWIATA 11 DNI

ARGENTYNA I CHILE

BUENOS AIRES I MENDOZA I SANTIAGO DE CHILE I SANTA CRUZ I SANTA CAROLINA

1

WARSZAWA

Odprawa bagażowo-paszportowa
na lotnisku na 2 godziny przed wylotem, lot do Buenos Aires przez jeden
z europejskich portów lotniczych.

gdzie pochowana jest m.in. Eva Peron.
Wieczorem odbędzie się Tango Show
z wyśmienitą kolacją w restauracji
„Tango Parteno”. Powrót do hotelu,
nocleg.

2

BUENOS AIRES

3

Przylot na lotnisko w Buenos
Aires w Argentynie, transfer z lotniska
do hotelu, zakwaterowanie. Po krótkim
odpoczynku zapraszamy na wycieczkę po stolicy Argentyny – najbardziej
kosmopolitycznym mieście Ameryki
Południowej. Zobaczymy Katedrę, historyczne Plaza de Mayo, plac otoczony kolonialnymi budynkami, dawną
siedzibę kongresu Antiguo Congreso
National, zabytkowy budynek Teatru
Colon. Odwiedzimy dzielnicę bohemy
San Telmo, z pracowniami artystów,
przytulnymi restauracjami, sklepami z antykami i pchlim targiem. Plaza
Dorrego dni powszednie jest ulubionym miejscem spotkań ludzi, ulicznych grajków i tancerzy zmysłowgo
tango. Zapraszamy na spacer po niezwykle barwnej dzielnicy La Boca,
niegdyś dzielnicy zamieszkanej przez
włoskich żeglarzy. Zobaczymy również
elegancką, luksusową dzielnicę Recoleta z kafejkami i cmentarzem pełnym
misternych, marmurowych mauzoleów
z licznymi statuami i w różnych stylach,
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BUENOS AIRES – "FIESTA GAUCHA"
(100 KM)

pokażą swoje niesamowite umiejętności jazdy konnej, typowych zabaw
na ranczu oraz wyścigu konnego znanego jako la sortija. Powrót do hotelu
w Buenos Aires w późnych godzinach
popołudniowych.

Po śniadaniu przejazd na typowe argentyńskie rancho, to wspaniała okazja by zobaczyć "fiesta Gaucha" czyli
pokazy Gauchos - południowoamerykańskich kowbojów zamieszkujacych
równiny Argentynie. Zabawa zaczyna
się życzliwym przyjęciem powitalnym
w pubie z przekąskami i winem. Następnie przejażdżka bryczkami lub
konno po ranchu i okolicy. Powrót na
obiad, okazja spróbowania argentyńskicj specjałów z grilla, takich jak mięsa, kiełbasy i kurczaki w towarzystwie
sałat i napojów (czerwone
i białe wino, napoje gazowane, woda i kawa). Następnie popijając szklanką
Mate (argentyński napój
z liści yerba mate) i smakując pastelito (ciasto). Obiadowi towarzyszyć będzie
tradycyjna muzyka argentyńca i pokazy tańca. Prawdziwa rozrywka rozpocznie
się po posiłku. Gauchos
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5

4

MENDOZA

Po śniadaniu transfer na lotnisko i przelot do Mendozy. Po przylocie
transfer do hotelu i zakwaterowanie.
Czas wolny na samodzielne zwiedzanie miasta. Zachęcamy do spacerów
po parku San Martin, które jest ulubionym miescem spotkań mieszkańców
Mendozy, nazywających siebie „Mendocinos”.

Miasto i otaczający go region słyną
z przemysłu winiarskiego, który wraz
z przybyciem emigrantów z Włoch
i Francji, prosperuje od połowy XIX w.
Górujące nad miastem majestatyczne szczyty Andów, pokryte śniegiem
nawet w środku lata, zapewniają niezbędną wodę dla winnic.
Powrót do hotelu, nocleg.
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MENDOZA (100 KM)

Po śniadaniu wyjazd na całodniową wycieczkę na zwiedzanie regionu
winiarskiego Lujan de Cuyo. Odwiedzimy 3 najbardziej znane i prestiżowe
winiarnie (piwnice, pomieszczenia na
beczki, pomieszczenia produkcyjne),
degustując wyśmienite trunki. Poznamy sposoby pielęgnacji winorośli,
wytwarzania oraz sekrety i techniki „smakowania wina”. Po zwiedzaniu
i degustacji wybornych trunków zapraszamy na lunch (w cenie), podczas
którego w pięknej scenerii będziemy
delektować się potrawami kuchni argentyńskiej.

6

MENDOZA (100 KM)

Śniadanie. Całodniowa wycieczka
z przewodnikiem do kolejnego regionu winiarskiego - Doliny Uco, malowniczo położonej na stokach Andów.
Produkuje się tutaj doskonałe wina,
które zyskały uznanie koneserów na
całym świecie.
Odwiedzimy 2 najbardziej znane winiarnie. Degustacja wina będzie połączona z nauką „smakowania” wina.

7

MENDOZA/SANTIAGO DE CHILE (CHILE)

Po śniadaniu transfer z hotelu na
lotnisko i przelot do Santiago w Chi-

le. Transfer do hotelu, zakwaterowanie,
nocleg.
Czas wolny na samodzielne zwiedzanie miasta.

8

SANTIAGO DE CHILE (400 KM)

9

SANTIAGO DE CHILE (50 KM)

Śniadanie. Wyjazd na calodniową
wycieczkę do Santa Cruz. Zobaczymy
Colchaguę, zwaną doliną małych lagun. To niezwykle malownicze wzgórza,
na których rosną najbujniejsze chilijskie merloty. Wizyta w winnicy Colchagua i muzeum, oddając się oczywiście
degustacji wyśmienitych marek win
o intensywnych aromatach. Obiad. Powrót do hotelu, nocleg.

Śniadanie. Wycieczka po mieście.
W godzinach popołudniowych wyjazd
na zwiedzanie winiarni Santa Carolina,
połączone z degustacją. XIX-wieczna
winiarnia uznana jest za narodowy zabytek.
Powrót do hotelu, nocleg.

10

SANTIAGO DE CHILE

Po śniadaniu transfer z hotelu
na lotnisko i wylot do Polski.

11
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SMAKI ARGENTYNY 13 DNI
BUENOS AIRES I SALTA I CAFAYATE I PUERTO IGUAZU

1

WYLOT

Odprawa bagażowo-paszportowa na
lotnisku, na 2 godziny przed wylotem. Wylot
z Polski.

2

BUENOS AIRES

3

BUENOS AIRES

Przylot i powitanie na lotnisku międzynarodowym Ezeiza w Buenos Aires. Przejazd
do hotelu i zakwaterowanie na 2 noclegi. Czas
wolny do dyspozycji uczestników wycieczki.
Proponujemy wypoczynek lub spacer ulicami eleganckich dzielnic stolicy tanga, zakup
pamiątek i wieczór w jednej z argentyńskich
restauracji (posiłek we własnym zakresie).
Wieczorem zapraszamy do restauracji na kolację połączoną z pokazem Tango. Oprócz degustacji argentyńskich, wyśmienitych potraw
i wybornego wina z Nowego Świata będą Państwo mogli podziwiać to, z czego tak bardzo
słynie boskie Buenos Aires – zmysłowe tango
show w wykonaniu profesjonalnych tancerzy!
Powrót do hotelu na nocleg.

Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie miasta
i budynków, z których słynie Buenos Aires:
Plaza de Mayo, Avenida de Mayo, siedziba
rządu Casa Rosada, Katedra Metropolitalna,
Colon Theatre (Opera House). Odwiedzimy
kilka dzielnic Buenos Aires: San Telmo z najbardziej prestiżowymi „barami tango”, tradycyjną, barwną dzielnicę La Boca, słynącą
z ulicznych występów tancerzy tango oraz
arystokratyczną i handlową dzielnicę Recoleta, ze słynnym cmentarzem, na którym
spoczywa Evita Peron. Lunch w restauracji

TWOJE PODRÓŻE 2016-17®

zlokalizowanej w nowoczesnej dzielnicy Puerto Madero. Jest to jedna z najmłodszych,
najdroższych i najbardziej ekskluzywnych
dzielnic Buenos Aires. Powrót do hotelu.

4

BUENOS AIRES – LEKCJA GOTOWANIA
‘ASADO’

5

BUENOS AIRES – SALTA

Śniadanie we hotelu. Transfer do tradycyjnej
restauracji, gdzie odbywają się lekcje gotowania. Będziemy mieli okazję nauczyć się jak
przygotować typowe argentyńskie ‘Asado’,
czyli dania z grilla. Przede wszystkim mięsa
smażone są na grillu (parilla) lub otwartym
ogniu i podaje w określonej kolejności. Posiłek zaczyna się zazwyczaj od chorizo (ostre
kiełbaski), morcilla (kaszanka), empanados
(pierogi z mięsem) dopiero po nich serwowane są mięsa. Własnoręcznie przygotujemy
ogień pod grill, będziemy pomagać w przygotowaniu dań i w między czasie testować
lokalne wina.
Powrót do hotelu, popołudniu czas wolny.

w tym regionie Argentyny. To tutaj je się potrawy mocno i aromatycznie doprawione.

6

SALTA - CAFAYATE (200 KM)

Po śniadaniu wyjazd w kierunku Cafayate. Droga prowadzi przez czerwoną dolinę
Guachipas, nazywaną także La Quebrada de
Cafayate. W znajdującym się wzdłuż doli-

Śniadanie. Transfer na lokalne lotnisko i przelot do miasta Salta w północno-zachodniej
części Argentyny.
Salta dzięki położeniu w dolinie rzeki Lermy oferuje piękne
widoki oraz widoczne kontrasty
pomiędzy budynkami z czasów
kolonialnych a nowoczesną architekturą. Wieczorem kolacja
w Peña, będziemy mieli okazję
zobaczyć jak różni się kuchnia
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ny czerwonym piaskowcu wiatr uformował
liczne, ciekawe formy skalne. Po około 4 godzinach jazdy dotrzemy do Cafayate, cichej
spokojnej miejscowości słynącej z plantacji
winorośli. Produkuje się tutaj wina z winogron torrontes. Odwiedzimy piwniczkę Piatelli, gdzie będziemy mieli okazję poznać sekret
przygotowania empanadas i jego historię. Argentyńskie pierogi empanadas - pieczone lub
smażone mają nieskończoną ilość wersji. Szef
kuchni pokaże nam techniki ich przygotowania a na lunch będziemy mieli okazję spróbować tego typowo argentyńskiego dania.
Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

7

CAFAYATE – SALTA (200 KM)

Śniadanie, a następnie wizyta w Muzeum Wina, gdzie przeniesiemy się w czasie,
żeby zapoznać się z historią winiarstwa w regionie. Następnie odwiedzimy winnicę Esteco.
Niezwykle aromatyczne winogrona są esencją produkowanego tutaj wina. W winiarniach
możemy poznać sekret jego świetności, a także skosztować trunku. Po wizycie lunch z degustacja wina. Po południu powrót do Salty.

8

SALTA – PUERTO IGUAZU

Śniadanie w hotelu. Czas wolny do
Państwa dyspozycji. Po południu przejazd na
lotnisko i lot do Puerto Iguazu. Transfer do
hotelu, zakwaterowanie, kolacja.

84
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9

IGUAZU

Dzisiaj będziemy mieli okazję spróbować jednej z najpopularniejszych ryb w tym
regionie świata. Dorada bo o niej mowa jest
gatunkiem ryby, która żyje w najważniejszych
rzekach Ameryki Południowej w tym także
w rzece Iguazu. Jest to bardzo waleczna i żarłoczna ryba. Znana jest również jako “tygrys
rzek”. Okazy dorastają powyżej 50 kg! Po
śniadaniu udamy się do restauracji, która słynie z serwowania tej ryby. Nauczymy się jak
przyrządzać rybę w 2 różne sposoby. Oczywiście na obiad skosztujemy rybę. Powrót do
hotelu, popołudniu czas na odpoczynek.

10

WODOSPADY IGUAZU (PO STRONIE
ARGENTYŃSKIEJ)

Śniadanie w hotelu. Przejazd w kierunku wodospadów Iguassu. Iguazu to w języku Indian mieszkających dawniej na tych terenach
“wielka woda”. Tysiące metrów sześciennych
spadającej wody na sekundę, wspaniałe, zapierające dech w piersi widoki oraz potężny
huk wody powodują że wrażenia te na długo
zostaną w pamięci! Dziś będziemy podziwiać
kaskady po stronie argentyńskiej. Korzystając
z kładek i ścieżek podejdziemy do najciekawszych miejsc. Najdłuższa kładka prowadzi nad
Garganta del Diablo, czyli Diabelską Gardziel,
której widok wywiera potężna wrażenie. To
miejsce, z którego widać z góry jak rzeka spada w potężny wąwóz. Na unoszących się w powietrzu kroplach wody prawie zawsze widać
nie tylko łuk, ale prawie pełny krąg tęczy. Po
obiedzie będziemy mieli okazję przeżyć nie-

samowitą przygodę jaką jest podpłynięcie
pod wody wodospadów. Zobaczymy wodospady z zupełnie innej perspektywy.

11

WODOSPADY IGUAZU (PO STRONIE
BRAZYLIJSKIEJ) – BUENOS AIRES

12

BUENOS AIRES

13

WARSZAWA

Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie z hotelu. Dziś odwiedzimy wodospady po stronie
brazylijskiej, spośród których najbardziej
znane to Wodospad Floriano, Deodoro, Benjamin Constant, Union i Diabelska Gardziel.
Pomosty pozwalają podziwiać odwiedzającym wspaniały, panoramiczny widok kaskad
spadających w przepaść, gdzie nieustannie
rozpylane są kropelki wody, tworząc na niebie przepiękne tęcze. To bez wątpienia jeden
z najwspanialszych cudów natury i nie bez
przyczyny został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.
Transfer na lotnisko lokalne i przelot do Buenos Aires. Transfer do hotelu, zakwaterowanie.

Śniadanie w hotelu. Przejazd na lotnisko w Buenos Aires i wylot do Polski.
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A N TA R K T Y DA

i n fo r m a c j e

ANTARKTYDA

INFORMACJE PRAKTYCZNE
DLACZEGO WARTO?

Lodowa kraina od lat przyciąga do siebie odkrywców i podróżników wyruszających na wyprawę po Antarktydzie. Jej
nazwa pochodzi z greckiego „antarktikos” co oznacza „naprzeciwko Arktyki”.
Alternatywne wyjaśnienie odnosi się do
gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy,
który leży naprzeciwko tego lądu. Po raz
pierwszy nazwa Antarktyda została użyta
pod koniec XIX w. Choć występuje tu bardzo uboga flora, można tu odkryć wiele
gatunków zwierząt m.in. foki i pingwiny.
Ten niezwykły lądolód fascynuje i pozwala zdobyć podróżnicze doświadczenie,
dlatego warto wybrać się na wycieczkę
na Antarktydę.
POŁOŻENIE

Antarktyda to kontynent ułożony wokół
bieguna południowego, w większości na
południe od koła podbiegunowego. Jest
ona najbardziej na południe wysuniętym
lądem. Otoczony jest przez wody Oceanu
Południowego. Jest piątym co do wielkości kontynentem, ok 1,3 razy większym
niż Europa.
WARUNKI NATURALNE

Praktycznie w całości (98%) pokryta jest
lądolodem o grubości do 4000 metrów.
W Antarktydzie zmagazynowane jest ok
90% zasobów światowego lodu (czyli ok
70% światowych zasobów słodkiej wody).
Grubość i ilość lodu sprawia, że kontynent ten ma najwyższa ze wszystkich wysokość bezwzględną.
KLIMAT

Antarktyda jest najzimniejszym kontynentem na Ziemi. Najniższą zanotowaną
temperaturą było -89,2 oC (21 VII 1983).
Najcieplejszym miesiącem jest styczeń
(ok -30oC), najzimniejszym zaś grudzień
(temperatury dochodzące do -70oC). Opady występują prawie wyłącznie w postaci
stałej (śnieg lub grad). Wnętrze kontynentu jest lodowa pustynią.
W lecie w pogodne dni na biegun południowy dociera więcej promieniowania
słonecznego niż na równiku (dlatego ze
Słońce świeci 24 h na dobę).
RELIGIA
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W Antarktyce znajduje się 7 chrześcijańskich kaplic lub kościołów. Na samym
kontynencie położone są dwie (w stacjach Esperanza i Belgrano II). Prawosławna Cerkiew trójcy Swietej na Wyspie
Króla Jerzego jest czynna cały rok. Posługuje w niej jeden lub dwóch kapłanów,
zmieniających się rotacyjnie co roku.

nych oraz kremie z filtrem UV (promienie
słoneczne odbite od śniegu mogą spowodować oparzenia skóry czy zapalenie
spojówek). Jeżeli wybieramy się na piesza
wędrówkę pamiętajmy o zabraniu żywności która dostarczy nam odpowiednia
(min 5000kcal) ilość energii.

POPULACJA

Wymagany zakup polisy ubezpieczeniowej o globalnym zasięgu wraz z kosztami
ratownictwa lotniczego.

Pierwszymi mieszkańcami byli łowcy fok
którzy od końca XVIII w. Spędzali tam
rok lub więcej. Całkowita populacja wahała się od 200 do 1000 osób. Od 1966
roku kiedy zakazano wielorybnictwa populacja spadła i obecnie jedynymi mieszkańcami są obsady stacji polarnych.
GŁÓWNE ATRAKCJE

Ze względu na niesprzyjające warunki
fauna i flora Antarktydy jest niezwykle
uboga. Atrakcją są jednak żyjące tam
pingwiny, foki i wiele gatunków ptaków.
Flora jest mało zróżnicowana i występuje
tylko na ograniczonych obszarach. Składa
się głównie z różnych odmian mchów.
Na Antarktydzie znajduje się kilkanaście stacji badawczych, sponsorowanych
przez różne kraje, m.in. rosyjska stacja
badawcza Wostok, amerykańska McMurdo czy Polska Stacja Arktyczna Arctowski.
CO ZABRAĆ?

Na wyprawę na Antarktydę, należy zabrać
bardzo ciepłe ubrania. Jeśli mamy zamiar
zwiedzać kontynent nie tylko z pokładu
statku to warto zaopatrzyć się w narty,
odpowiedni namiot i śpiwór. Nie można
zapomnieć o okularach przeciwsłonecz-

UBEZPIECZENIE

SZCZEPIENIA

Nie są wymagane.
OPIEKA MEDYCZNA

Wymagana jest dobra kondycja fizyczna
i zdrowotna przed podróżą na Antarktydę,
ze względu na bardzo niskie temperatury
i surowe warunki.
WARTO WIEDZIEĆ

•

•
•

•

•

Antarktyda jest najbardziej suchym
miejscem na Ziemi. Roczne opady
wynoszą tu zaledwie 10mm
Jest to jedyny kontynent na którym
nie ma żadnego państwa
Gdyby stopniał lód na Antarktydzie
to poziom oceanów na Świecie podniósłby się o 61 metrów
Antarktyda ma swój numer kierunkowy (+672), domenę internetową (.aq)
oraz flagę (biały kontynent na niebieskim tle). Nie ma natomiast ani
obywateli ani rządu
ciekawą pamiątką będzie znaczek
albo pocztówka wysłana z poczty na
Antarktydzie.
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W KRAINIE WIECZNEGO LODU
I PINGWINÓW 12 DNI
REJS ANTARKTYDA I SZETLANDY POŁUDNIOWE
służące do eksploracji brzegów). Planowane są co
najmniej 2 zejścia dziennie (w zależności od pogody).

3-4

1

WYLOT

2

USHUAIA - ZAOKRĘTOWANIE

Odprawa bagażowo-paszportowa na 2 godziny przed wylotem. Wylot do Ushuai w Argentynie.

Po wylądowaniu w Ushuaia transfer (dodatkowo płatny) do portu, gdzie nastąpi zaokrętowanie na statku badawczym.
Przed nami słynny Przylądek Horn, najbardziej na
południe wysunięty punkt Ameryki Południowej
oraz Szetlandy Południowe składające się z ponad
20 wysp. Żyją na nich różne gatunki albatrosów
i petreli, mewy arktyczne, gołębie. W okolicy wysp
Szetlandy Południowe – widok na pierwszą górę
lodową. Następnie Kanał Beagle, którego ciekawostką są ogromne pływy morskie, czyli wielkie,
dzienne różnice między przypływami i odpływami.
Kanał jest niezwykle malowniczy - wznoszą się
nad nim strome zbocza gór, w niższych partiach
porośnięte drzewami, a wyżej pokryte śniegiem.
Wierzchołki najwyższych szczytów sięgają tam
1100 metrów!
Zejścia na ląd odbywają się w specjalnych łodziach
o nazwie Zodiak (wzmocnione pontony z silnikami,

KANAŁ BEAGLE - CIEŚNINA
DRAKE’A - PRZYLĄDEK HORN

Dziś rozpoczynamy rejs na południe, słynną cieśniną, noszącą imię XVI-wiecznego angielskiego
nawigatora Sir Francisa Drake'a. Minęło kilka wieków, ale do dziś nazwa cieśniny wywołuje grymas
na twarzach nawet najbardziej zatwardziałych
wilków morskich. Wielorybnicy zapuszczający
się na Szetlandy Południowe zwykli opowiadać,
że na wodach Cieśniny Drake’a nie ma ani prawa,
ani Boga. To tutaj Atlantyk łączy się z Pacyfikiem.
Wpływając w nią, mija się słynny Przylądek Horn,
najbardziej na południe wysunięty punkt Ameryki
Południowej.
Towarzyszyć nam będą albatrosy – ptaki o imponującej rozpiętości skrzydeł, dochodzącej niemal do
4 metrów! Przy odrobinie szczęścia można będzie
zobaczyć pierwsze na trasie wieloryby - opasłych
królów mórz arktycznych. Przekroczymy strefę
konwergencji arktycznej (mieszania się zimnych
wód powierzchniowych z cieplejszymi wodami subarktycznymi). Różnice temperatury, gęstości i zasolenia wód są tam tak duże, że po obu stronach
żyją zupełnie inne gatunki organizmów. Wizyta na
mostku kapitańskim i sprawdzanie radarów, namierzających góry lodowe.

Wysłuchają Państwo wykładów, które z wolna
uchylą rąbka tajemnicy na temat zasad rządzących
niebezpieczną, straszną ale jednocześnie zniewalającą pięknem i spokojem Antarktydą. Z pewnością wspomniany zostanie Henryk Arctowski
– polski geograf i badacz Antarktyki, oraz Antoni
Dobrowolski, zapalony geofizyk i meteorolog. Obaj
wzięli pod koniec XIX w. udział w ekspedycji antarktycznej na statku Belgica, który na ponad rok
utknął wśród lodów w pobliżu Archipelagu Palmera. Naukowcy przeżyli, żywiąc się mięsem pingwinów i fok i prowadząc badania. Było to pierwsze
zimowanie człowieka na Antarktydzie.
Pod koniec dnia 6 dopłyniemy do Szetlandów Południowych.

5-6

ZWODNICZA

SZETLANDY POŁUDNIOWE - WYSPA

Rejs między wysepkami Szetlandów
Południowych - fascynująca morska
wędrówka wzdłuż brzegów wysp,
gdzie powitają nas tysiące uroczych
fok oraz ciekawskich pingwinów
antarktycznych i białobrewych.
Szetlandy Południowe są rajem dla
dzikich zwierząt. Na wyspach tego
archipelagu gniazdują ptaki, które
dotąd towarzyszyły nam na oceanie. Będzie czas na kontemplację
olśniewającej bieli pierwszych gór
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lodowych oraz ośnieżonych szczytów archipelagu.
Towarzyszący nam przyrodnicy przekażą Państwu
uwagi na temat pierwszego spotkania z pingwinami i fokami.
Ujrzymy w oddali Wyspę Zwodniczą, położoną
w Archipelagu Szetlandów Południowych, która jest wystającym ponad powierzchnię oceanu
wierzchołkiem dawnego wulkanu. W dawnym
kraterze utworzyła się wielka, wypełniona wodą
kaldera, do której prowadzi wąski, bo zaledwie
200-metrowej szerokości przesmyk. Przesmyk
trudno odnaleźć i patrząc na wyspę z daleka trudno odgadnąć, że kryje ona taką niespodziankę. Stąd
nazwa - Zwodnicza Wyspa. Na brzegu zatoki, przy
szerokiej plaży z czarnego, wulkanicznego piasku
stoją zabudowania opuszczonej stacji wielorybniczej - baraki, piece i zbiorniki.
Wyspa słynie również z gorących źródeł, które
poszukiwaczom silnych wrażeń dają szansę antarktycznej kąpieli na świeżym powietrzu. Parująca woda wypływa leniwym strumieniem wprost
z czarnego, wulkanicznego piasku i spływa do
kaldery.

7

PÓŁWYSEP ANTARKTYCZNY (CIEŚN.
GERLACHE’A, KANAŁY LEMAIRE I NEUMAYER, W. PETERMANNA)
Pożeglujemy Cieśnina Gerlache’a, wąskimi Kanałami Lemaire, Neumayer, między malowniczymi klifami lodowymi i urwiskami skalnymi, do Zatoki Charlotte. Gwarantujemy niezapomniane widoki! Kanał
uważany jest nawet za jedno z najbardziej urokliwych miejsc na kuli ziemskiej! Płynąc gładkimi jak
lustro wodami wąskiego, 11-kilometrowego przesmyku, można z bliska podziwiać ściany lodowców,
a czasami również, przy odrobinie szczęścia, osuwający się z hukiem do morza fragment lodowca.
Jeśli pozwolą warunki pogodowe, zacumujemy
na Wyspie Petermanna i odwiedzimy siedliska
pingwinów Gentoo, pingwinów Adelia (białookie),
wydrzyków i kormoranów czubatych.

8

PÓŁWYSEP ANTARKTYCZNY (W. MELCHIORA, CUVERVILLE, PORTAL POINT,
PLENEAU, ZATOKA NEKO)

Dalsza eksploracja Najdalszego Południa.
Zobaczymy również Wyspę Melchiora, skalistą
Cuverville, Portal Point i Wyspę Pléneau. Kolejna
okazja do podglądania pingwinów Gentoo, zarówno dorosłych osobników jak i bardzo młodych,
które dopiero opuściły legowisko i próbują swych
sił w pływaniu. Po wpłynięciu do Zatoki Neko i Paradise, które będą podczas naszej wyprawy najdalej wysuniętymi na południe punktami, będziemy
mieli okazję postawić stopę na Antarktydzie! Będzie czas na podziwianie wspaniałych formacji lodowych. Nie bez przyczyny zatoka została nazwana
rajską – to fascynujący świat lodowców i pływających w morzu gór lodowych, przybierających niekiedy fantastyczne kształty i kolory.
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9

PÓŁWYSEP ANTARKTYCZNY - WYSPA
PAULET

Wyspa Paulet z kolei jest w tym rejonie Antarktydy siedliskiem jednej z największych kolonii pingwinów Adeli. Ponad 100 tys. osobników kolonii
tak wielkiej, że aż sięga po horyzont. Niezwykle
ciekawym momentem jest obserwacja ich wyjścia,
a w zasadzie wyskoku z wody na wysoki, oblodzony
brzeg. Znajduje się tu także kolonia kormoranów
niebieskookich. Na wyspie znajdują się także pozostałości po małej, kamiennej chatce, w której po
zniszczeniu w 1903 r. statku „Antarctic” Kapitan
Larsena wraz z towarzyszami ekspedycji Nordenskjold spędził 2 lata!

10

SZETLANDY POŁUDNIOWE (WYSPA
KRÓLA JERZEGO, LIVINGSTONA)

Przepłyniemy wzdłuż Wyspy Króla Jerzego – największej z wysp Szetlandów Południowych. Ponad
90% jej powierzchni pokrywa lodowiec, wznoszący
się miejscami na wysokość ponad 600m. Zaledwie
kilka procent lądu w strefie brzegowej oraz samotne nunataki (nie oblodzone, strome skały wystające ponad kopułę lodowca) są wolne od lodu.
Niejednokrotnie Wyspa Króla Jerzego jest nazywana „nieoficjalną stolicą Antarktyki”, a to dzięki zlokalizowanym tu aż 9 zimowym stacjom należącym
do 8 państw. Mieści się tu również Polska Stacja
Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego.
W tych dniach zobaczymy kilka gatunków pingwinów, m.in. w okolicy Wyspy Livingstona, w tym
gnieżdżące się w olbrzymich koloniach pingwiny Adeli, białobrewe oraz antarktyczne. Spośród
innych gatunków ptaków towarzyszyć nam będą
skuły, petrele, kormorany błękitnookie, mewy dominikańskie, warcabniki i rybitwy antarktyczne.
Przy odrobinie szczęścia będzie można zobaczyć
z bliskiej odległości morskie ssaki, które budzą
zawsze ogromny zachwyt: słonie morskie, foki
Wedella, krabojady, lamparty morskie, uchatki.
Bez wątpienia największą atrakcją będą potężne
wieloryby - ich ogromne ciała i imponujące ogony
niemal na wyciągnięcie ręki!

11

CIEŚNINA DRAKE’A – KANAŁ BEAGLE

12

USHUAIA - WYLOT

13

WARSZAWA

Przeprawa przez zawsze pełne niespodzianek Morze Drake’a i Kanał Beagle. Pożegnanie
z Antarktyką, czas na ostatnie zdjęcia kolonii lwów
morskich, kormoranów i innych morskich ptaków,
a przy odrobinie szczęścia być może także wielorybów. Spotkanie z uczestnikami rejsu, podsumowanie wrażeń, ostatnie odczyty podczas kolacji na
pokładzie.

Po śniadaniu we wczesnych godzinach
porannych przypłynięcie do Ushuaia, przez spokojne wody Kanału Beagle. Pożegnanie z załogą.
Transfer na lotnisko, wylot do kraju.

Lądowanie w Polsce.

STATEK USHUAIA

Rejs odbędzie się statkiem USHUAIA mieszczącym
84 osoby w 41 komfortowych, 2-osobowych kabinach.
Pasażerowie mają na pokładzie do dyspozycji re-
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cepcję, jadalnię, bar (z dużym wyborem win i innych alkoholi), salę konferencyjną z nowoczesnym
sprzętem multimedialnym, dostęp do Internetu
(płatny) dobrze wyposażoną bibliotekę oraz usługi
medyczne. Do dyspozycji uczestników rejsu pozostaje również Kapitan, oficerowie i doświadczona
załoga. Zapewniamy zespół międzynarodowych
specjalistów, wykładowców oraz usługi kucharza,
który każdego dnia będzie serwował Państwu wyśmienite dania zarówno kuchni międzynarodowej
jak i lokalnej.

chwilę się Argentyńczykiem i daj się ponieść zmyłowemu tangu... Powrót do hotelu. Nocleg.

3

WYLOT

Śniadnianie, transfer na lotnisko

USHUAIA ZIEMIA OGNISTA 3 DNI

1

USHUAIA

2

PARK NARODOWY ZIEMI OGNISTAJ

Realizacja opisanego programu uzależniona jest
od warunków pogodowych. Ostateczną decyzję
o przebiegu rejsu podejmuje kierownik wyprawy
i kapitan statku w zależności od panujących warunków atmosferycznych, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pasażerów. Wynikające z ich decyzji
zmiany nie stanowią podstawy do jakichkolwiek
roszczeń ze strony uczestników wyprawy.

3

WYLOT/ZAOKRĘTOWANIE

OPCJONALNIE PAKIETY PRZED/ PO
REJSIE

Po wylądowaniu transfer do hotelu. Przejazd w kierunku wodospadów Iguazú. Iguazú to w języku Indian mieszkających dawniej na tych terenach “wielka woda”. Tysiące metrów sześciennych spadającej
wody na sekundę, wspaniałe, zapierające dech
w piersi widoki oraz potężny huk wody powodują
że wrażenia te na długo zostaną w pamięci! Dziś
odwiedzimy wodospady po stronie brazylijskiej,
spośród których najbardziej znane to Wodospad
Floriano, Deodoro, Benjamin Constant, Unión
i Diabelska Gardziel. Pomosty pozwalają podziwiać
odwiedzającym wspaniały, panoramiczny widok
kaskad spadających w przepaść, gdzie nieustannie rozpylane są kropelki wody, tworząc na niebie
przepiękne tęcze. To bez wątpienia jeden z najwspanialszych cudów natury i nie bez przyczyny
został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa
Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Wieczorem czas wolny.

ZAKWATEROWANIE:

Kabina dwuosobowa standardowa - 10 kabin zewnętrznych typu Twin na pokładzie E, z bulajem,
z dwiema kojami: górną i dolną, z łazienką półprywatną (jedna łazienka na dwie kabiny), ale z własną umywalką.
Kabina dwuosobowa plus - 11 kabin zewnętrznych
typu Twin na pokładzie E, z bulajem, z dwiema kojami: górną i dolną z prywatną łazienką
Kabina dwuosobowa superior - 8 kabin zewnętrznych typu Twin na pokładzie górnym G, z oknem
i z dwiema dolnymi łóżkami, z prywatną łazienką

UWAGA!

BOSKIE BUENOS I TANGO SHOW 3 DNI

1

BUENOS AIRES

2

ZWIEDZANIE MIASTA I TANGO SHOW

Po wylądowaniu w Buenos Aires transfer do
hotelu, zakwaterowanie w hotelu. Odpoczynek po
podróży.

Po śniadaniu, zapraszamy Państwa na zwiedzanie boskiego Buenos:
Zobaczymy Katedrę, historyczne Plaza de Mayo,
plac otoczony kolonialnymi budynkami, dawną
siedzibę kongresu Antiguo Congreso National, zabytkowy budynek Teatru Colon. Odwiedzimy dzielnicę bohemy San Telmo, z pracowniami artystów,
przytulnymi restauracjami, sklepami z antykami
i pchlim targiem. Plaza Dorrego dni powszednie
jest ulubionym miejscem spotkań ludzi, ulicznych
grajków i tancerzy zmysłowego tango. Zapraszamy
na spacer po niezwykle barwnej dzielnicy La Boca,
niegdyś dzielnicy zamieszkanej przez włoskich żeglarzy. Zobaczymy również elegancką, luksusową
dzielnicę Recoleta z kafejkami i cmentarzem pełnym misternych, marmurowych mauzoleów z licznymi statuami i w różnych stylach, gdzie pochowana jest m.in. Eva Peron.
Wieczorem zapraszamy na TANGO SHOW w eleganckiej restauracji, połączony z występami profesjonalnych tancerzy zmysłowego tango. W cenie
wyśmienita kolacja złożona z dań typowych dla
kuchni argentyńskiej. Tutaj tango unosi się w powietrzu, tangiem się tu oddycha… Poczuj się przez

Po wylądowaniu w Ushuaia transfer do hotelu, zakwaterowanie w hotelu. Odpoczynek po
podróży.

Zwiedzanie miejsca wysuniętego najdalej na
południe na całej kuli ziemskiej. Zapraszamy na
wycieczkę do Parku Narodowego Ziemi Ognistej
(Tierra del Fuego), znanego z przepięknych krajobrazów: górskie szczyty, rzeki, doliny i jeziora,
pełne rzadkich zwierząt i roślin. Wizyta w zatoce
Lapataia, rzece Pipo, Mt Susana, Canadon del Toro,
jezioro la Roca i krótki postój w „woods light house”
z degustacja przepysznych ciast. Możliwość podziwiania fauny, ssaków morskich i ptaków.

Śniadnianie, transfer na lotnisko lub do portu

WODOSPADY IGUAZU 3 DNI

1

WODOSPADY IGUAZU PO STRONIE BRAZYLIJSKIEJ

2

WODOSPADY IGUAZU PO STRONIE ARGENTYŃSKIEJ

3

WYLOT

Śniadanie w hotelu. Dziś będziemy podziwiać
kaskady po stronie argentyńskiej. Korzystając
z kładek i ścieżek podejdziemy do najciekawszych
miejsc. Najdłuższa kładka prowadzi nad Garganta
del Diablo, czyli Diabelskiej Gardzieli, której widok
wywiera potężne wrażenie. To miejsce, z którego
góry widać jak rzeka spada w potężny wąwóz. Na
unoszących się w powietrzu kroplach wody prawie
zawsze widać nie tylko łuk, ale prawie pełny krąg
tęczy.

Śniadnianie, transfer na lotnisko
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KLASYCZNA

ANTARKTYDA

9 DNI/11 DNI

PUNTA ARENAS I WYSPA KRÓLA JERZEGO I PAULET I GAUDIER I PORT LOCKROY I KANAŁ LA MAIRE I WYSPA
ZWIADOWCZA I HALF MOON

1

WYLOT

2

PUNTA ARENAS

Przylot do Punta Arenas, powitanie na
lotnisku i transfer do hotelu. Czas wolny dla
uczestników wyjazdu. Po południu spotkanie
z organizatorem rejsu, na którym uczestnicy
wyprawy zostaną zapoznani z informacjami
przydatnymi w czasie pobytu na Antarktydzie.
Później zapraszamy na kolację powitalną,
z typowym menu regionalnym. Kolacja jest
dobrą okazją by poznać innych poszukiwaczy
przygód i nawiązać kontakty przed wspólną
podróżą.

Południowych – Wyspę Króla Jerzego. Wyspa
nazywana jest „nieoficjalną stolicą Antarktyki”, a to dzięki zlokalizowanym tu aż 9 zimowym stacjom należącym do 8 państw. Mieści
się tutaj również Polska Stacja Antarktyczna
im. Henryka Arctowskiego. Już po opuszczeniu samolotu poczuć będzie można świeże
arktyczne powietrze. Zwiedzanie Antarktydy
rozpoczniemy od spaceru w okolicach Base
Eduardo Frei Montalva - chilijskiej stacji badawczej oraz Rosyjskiej Stacji Bellingshausen,
która jest jedną z pierwszych założonych stacji podczas wyprawy w 1968 roku. Na jej terenie znajduje się cerkiew Trójcy Świętej. Przy
pomocy łodzi Zodiak (wzmocnione pontony
z silnikami, służące do eksploracji brzegów),
przedostaniemy się na statek.
Zakwaterowanie w kajutach, kolacja, nocleg.

3

4

Odprawa bagażowo-paszportowa na 2
godziny przed wylotem. Wylot do Punta Arenas.

PUNTA ARENAS – WYSPA KRÓLA JERZEGO

Śniadanie, transfer na lotnisko i lot na największą wyspę w archipelagu Szetlandów
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SZETLANDY POŁUDNIOWE – WYSPA
PAULET

Najbliższe dni upłyną na rejsie pomiędzy
Szetlandami Południowymi a zachodnim wybrzeżem Półwyspu Antarktycznego. Statek przepłynie wzdłuż
fiordów i spektakularnych gór
lodowych, w towarzystwie ptaków morskich, pingwinów, fok
i wielorybów. Każdego dnia wraz
z przewodnikami polarnymi,
przy pomocy Zodiaków odbędzie
się zejście na ląd. Dziś zejdziemy na Wyspę Paulet, która jest
w tym rejonie Antarktydy siedliskiem jednej z największych
kolonii pingwinów Adeli. Kolonia liczy ponad 100 tysięcy
osobników, pingwiny spektaku-

larnie wyskakują z wody na oblodzony brzeg.
Znajduje się tutaj także kolonia kormoranów
niebieskookich. Na wyspie znajdują się także pozostałości po małej, kamiennej chatce,
w której po zniszczeniu w 1903 roku statku
„Antarctic” Kapitan Larsena wraz z towarzyszami ekspedycji Nordenskjold spędził 2 lata.

5

WYSPA GAUDIER – PORT LOCKROY –
PARADAYS BAY

6

WYSPA PETERMANNA – KANAŁ LAMAIRE

W dniu dzisiejszym zapraszamy na wizytę
na Wyspie Gaudier., której głównym punktem jest Port Lockroy. Wyspa odkryta przez
francuzów, przed długi okres była portem dla
wielorybników. Następnie utworzono tutaj
bazę Brytyjską. Obecnie w dwóch zabytkowych budynkach znajduje się muzeum, sklepik oraz poczta. Sprzedawane tutaj znaczki
są emitowane przez British Antarctic Territory. W muzeum można obejrzeć wyposażenie
dawnej stacji wielorybniczej, zachowany został oryginalny wystrój pokoi i starej kuchni
z piecem oraz pokój radiooperatora. Obecnie
stacja prowadzi jedynie podstawowe pomiary
klimatyczne.
Po całej wyspie spacerują sobie spokojnie
pingwiny i z zaciekawianiem przyglądają się
ludziom. Wpłyniemy również do Zatoki Paradise, będziemy mieli okazję podziwiać wspaniałe formacje lodowe. Nie bez przyczyny zatoka została nazwana rajską – to fascynujący
świat lodowców i pływających w morzu gór
lodowych, przybierających niekiedy fantastyczne kształty i kolory.

Będziemy płynąć między malowniczymi kli-
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fami lodowymi i urwiskami skalnymi, jeżeli
szczęście będzie sprzyjać po drodze zobaczymy wieloryby. Na Wyspie Petermanna odwiedzimy siedliska pingwinów Gentoo, wydrzyków i kormoranów czubatych. Przepłyniemy
wąskim Kanałem Lemaire, który na pierwszy
rzut oka wydaje się zbyt wąski by zmieścić
się pomiędzy wysokimi, pionowymi klifami.
Kanał jest uważany za jedno z najbardziej
malowniczych miejsc na świecie. Płynąc gładkimi jak lustro wodami przesmyku, można
z bliska podziwiać ściany lodowców, a czasami również, przy odrobinie szczęścia, osuwający się z hukiem do morza fragment lodowca.

Opcja I

7

WYSPA ZWIADOWCZA – HALF MOON

Dalej pożeglujemy Cieśnina Gerlache’a by wyruszyć w drogę powrotną w kierunku Wyspy Króla Jerzego. Dzisiaj dotrzemy na
Wyspę Zwiadowczą, która jest wierzchołkiem
kalderu wulkanu wypełnionego wodą. Ponieważ ma kształt podkowy, stała się naturalnym portem dla statków. Znajdują się tutaj
gorące źródła i opuszczona stacja wielorybnicza. Według niektórych źródeł to właśnie
z tej wyspy z miejsca zwanego Oko Neptuna,
amerykański podróżnik i badacz Nathaniel
Palmer po raz pierwszy zobaczył w 1820 roku,
kontynent Antarktydę. Popłyniemy również
na Half Moon wulkaniczną wyspę w kształcie
półksiężyca. Wyspę zamieszkują liczne kolonie pingwinów, można również przyjrzeć się
fokom odpoczywającym na plaży, a także florę Antarktydy kwitnącą trawę, mchy i porosty.

8

WYSPA KRÓLA JERZEGO – PUNTA
ARENAS

Powrót na Wyspę Króla Jerzego, pożegnanie
z załogą i towarzyszami rejsu, lot powrotny
do Punta Arenas.
Odprawa na lot powrotny do kraju.

9

WARSZAWA

Lądowanie w Polsce.

Opcja II

7

KOŁO PODBIEGUNOWE

Płynąc dalej na południe, zmagając się
z wiatrem i lodem będziemy próbować przekroczyć Koło Podbiegunowe na szerokości
66° 33' S. Płynąc dalej na południe poczujemy bezkres przestrzeni i otaczającą nas ze
wszystkich stron biel. Niewielu podróżnych
dociera tak daleko na południe. Przekraczając
Koło Podbiegunowe dołączymy do elitarnej
grupy osób, które odważył się dotrzeć w tak
rzadko zdobywany rejon.

8

DZIEŃ NA WODZIE

9

WYSPA ZWIADOWCZA – HALF MOON

Dzisiejszy dzień spędzimy na wodzie
płynąc w kierunku Wyspy Króla Jerzego. Będzie to czas na odpoczynek, lekturę czy też
skorzystanie z siłowni. Załoga ekspedycji
w drodze zorganizuje zajęcia, i prelekcje. Czas
będzie można wykorzystać na podsumowanie
wyprawy, wymianę spostrzeżeń czy podzielenie się zdjęciami.

Dotrzemy na Wyspę Zwiadowczą, która
jest wierzchołkiem kalderu wulkanu wypełnionego wodą. Ponieważ ma kształt podkowy, stała się naturalnym portem dla statków.
Znajdują się tutaj gorące źródła i opuszczona
stacja wielorybnicza. Według niektórych źródeł to właśnie z tej wyspy z miejsca zwanego
Oko Neptuna, amerykański podróżnik i badacz
Nathaniel Palmer po raz pierwszy zobaczył
w 1820 roku, kontynent Antarktydę. Popłyniemy również na Half Moon wulkaniczną
wyspę w kształcie półksiężyca. Wyspę zamieszkują liczne kolonie pingwinów, można
również przyjrzeć się fokom odpoczywającym
na plaży, a także florę Antarktydy kwitnącą
trawę, mchy i porosty.

10

WYSPA KRÓLA JERZEGO – PUNTA
ARENAS

11

WARSZAWA

Powrót na Wyspę Króla Jerzego, pożegnanie
z załogą i towarzyszami rejsu, lot powrotny
do Punta Arenas.
Odprawa na lot powrotny do kraju.

Lądowanie w Polsce.

UWAGA!
Trasa rejsu uzależniona jest od warunków pogodowych. Ostateczną decyzję o przebiegu
rejsu podejmuje kierownik wyprawy i kapitan
statku w zależności od panujących warunków
atmosferycznych, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pasażerów.
Rejs odbywa sie się statkiem Ocean Nova, jest
to nowoczesny i komfortowy statek zbudowany w 1992 roku. Specjalnie dostosowany do
warunków arktycznych idealnie nadaje się
do ekspedycji na Antarktydzie. Ocean Nova
może jednorazowo zabrać na pokład 68 osób
zakwaterowanych w 37 komfortowych jedno-,
dwu-i trzyosobowych kabinach zewnętrznych,
wszystkie z indywidualnymi łazienkami.
Na pokładzie znajduje się duży przeszklony
salon, przestronna jadalnia, bar (z dużym
wyborem win i innych alkoholi), biblioteka,
siłownia a także ambulatorium.
Do dyspozycji uczestników rejsu pozostaje 38
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osób doświadczonej załogi. W tym Kapitan,
oficerowie statku, zespół międzynarodowych
specjalistów, wykładowców oraz kucharz,
który każdego dnia będzie serwował Państwu
wyśmienite dania zarówno kuchni międzynarodowej jak i lokalnej.
Zakwaterowanie:
Kabina
trzyosobowa
Kabina
dwuosobowa
Kabina
jednoosobowa

Konsorcjum Polskich Biur Podróży Trade & Travel Company

2 dolne koje i 1 górna koja, prywatna
łazienka
2 dolne koje,
prywatna łazienka
1 dolna koja,
prywatna łazienka
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ANTARKTYCZNY
EKSPRES 6 DNI/5 NOCY
USHUAIA I ZATOKA NASSAU I PRZYLĄDEK HORN I CIEŚNINA DRAKA I WYSPA KRÓLA JERZEGO I PUNTA ARENAS

1

USHUAIA - ZAOKRĘTOWANIE

Zaokrętowanie na statku pomiędzy godziną 15:00 a 16:00. Statek o godzinie 17:00 wypłynie w kierunku Puerto Williams, położonego najbardziej
na południe miasta w świata. Miasto
posiada jeden z najbardziej znanych
w Patagonii portów morskich, mieszczący się w Kanale Beagle. Rejs kontynuować będziemy przez Kanał Beagle, którego ciekawostką są ogromne
pływy morskie, czyli wielkie, dzienne
różnice między przypływami i odpływami. Kanał jest niezwykle malowniczy
- wznoszą się nad nim strome zbocza
gór, w niższych partiach porośnięte
drzewami, a wyżej pokryte śniegiem.
Wierzchołki najwyższych szczytów sięgają tam 1100 metrów!

90
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2

ZATOKA NASSAU – PRZYLĄDEK HORN
– CIEŚNINA DREKA

Po całonocnym rejsie, o świcie przepłyniemy przez Zatokę Nassau, aby
naszym oczom ukazał się Przylądek
Horn, najbardziej na południe wysunięty punkt Ameryki Południowej. To
tutaj spotykają się wody oceanów
Atlantyckiego oraz Pacyfiku. Jeżeli pogoda na to pozwoli, a wyzwanie jest
duże, bowiem Horn słynie z bardzo
ciężkich warunków pogodowych, przy
pomocy Zodiaków (wzmocnione pontony z silnikami, służące do eksploracji brzegów) przedostaniemy się na
ląd by udać się do Parku Narodowego
Cape Horn, uznanego w 2005 roku za
Światowy Rezerwat Biosfery UNESCO.
Po powrocie na statek ruszymy w dalszy rejs przez słynną cieśniną, noszącą
imię XVI-wiecznego angielskiego nawigatora Sir Francisa Drake'a. Minęło
kilka wieków, ale do dziś nazwa cieśniny wywołuje grymas na twarzach nawet najbardziej zatwardziałych wilków
morskich. Wielorybnicy zapuszczający
się na Szetlandy Południowe zwykli
opowiadać, że na wodach Cieśniny
Drake’a nie ma ani prawa, ani Boga.
Przy odrobinie szczęścia można będzie
zobaczyć pierwsze na trasie wieloryby.
Przekroczymy strefę konwergencji arktycznej (mieszania się zimnych wód
powierzchniowych z cieplejszymi wo-
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dami subarktycznymi). Różnice temperatury, gęstości i zasolenia wód są
tam tak duże, że po obu stronach żyją
zupełnie inne gatunki organizmów.

3

DZIEŃ NA WODZIE

Kontynuować będziemy rejs poprzez Cieśninę Drake’a w kierunku Wyspy Króla Jerzego, największej wyspy
w archipelagu Szetlandów Południowych. W towarzystwie profesjonalnych
przewodników, obserwować będziemy
przyrodę w oszklonym salonie lub na
zewnętrznym pokładzie. Wypatrując
białego lądu można dostrzec wspaniałe ptaki morskie takie jak albatrosy o imponującej rozpiętości skrzydeł, dochodzącej niemal do 4 metrów,
a także różne gatunki wielorybów w ich
drodze na południe do Antarktyki. Wysłuchamy wykładów oraz obejrzymy
prezentacje, które z wolna uchylą rąbka tajemnicy na temat zniewalającej
pięknem i spokojem Antarktydy.

4

stacji podczas wyprawy w 1968 roku.
Na jej terenie znajduje się cerkiew
Trójcy Świętej.
Odprawa bagażowo-paszportowa na
lot do Punta Arenas. Transfer do hotelu, nocleg.

5

WYLOT

Śniadanie, zakończenie rejsu.

WYSPA KRÓLA JERZEGO – PUNTA
ARENAS

W dniu dzisiejszym dotrzemy na Wyspę Króla Jerzego, nazywaną „nieoficjalną stolicą Antarktyki”, a to dzięki
zlokalizowanym na wyspie 9 zimowym
stacjom należącym do 8 państw. Mieści się tutaj również Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego.
Udamy się do Base Eduardo Frei Montalva - chilijskiej stacji badawczej oraz
Rosyjskiej Stacji Bellingshausen, która jest jedną z pierwszych założonych
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KOLUMBIA
INFORMACJE PRAKTYCZNE

Położenie:

Czas lokalny

Północna część Ameryki Południowej, nad Morzem
Karaibskim, pomiędzy Panamą i Wenezuelą, i nad
północnym Pacyfikiem, pomiędzy Ekwadorem i
Panamą jedyny kraj południowoamerykański z dostępem do dwóch oceanów, Spokojnego i Atlantyckiego (Morze Karaibskie).

Różnica czasu pomiędzy Polską a Kolumbią wynosi
zimą mi¬nus 6, a latem minus 7 godzin.

Stolicą jest
Bogota.
Klimat/kiedy jechać?
W Kolumbii występują dwie pory roku: sucha (verano, czyli lato) i deszczowa (invierno, czyli zima).
W strefie andyjskiej i na Wybrzeżu Karaibskim
(gdzie turyści spędzają najwięcej czasu) występują
w ciągu roku kalendarzowego dwie pory suche i
dwie deszczowe. Główna pora sucha to czas pomiędzy styczniem a marcem. Drugi podobny okres,
nieco krótszy i mniej suchy, przypada na okres od
czerwca do sierpnia. Najprzyjemniejszą porą na wizytę w Kolumbii jest pora sucha.

Waluta
peso kolumbijskie (COP), 1 COP = 100 centavo;
1 USD = 1792,9 COP; 1 EUR = 2838 COP (kurs z
10.04.2008).

Językiem urzędowym jest hiszpański. Angielski jest
dość powszechnie znany wśród młodych ludzi w
dużych miastach i miejscach turystycznych.

Ludność, religia
Metysi 58%, biali 20%, Mulaci 14%, czarni 4%,
mieszańcy afrykańsko-indiańscy 3%, Indianie 1%.
Grupy wyznaniowe: katolicy 90%, inne 10%.
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Warunki wjazdowe
Rząd Republiki Kolumbii podjął de¬cyzję o zniesieniu wiz dla obywateli RP od 1 maja 2008 r.
Okres bezwizowego przebywania na terytorium
Republiki Ko¬lum¬bii zależy od charakteru pobytu;
dla turystów - 90 dni (z możliwością przedłużenia o dalsze 90 dni). Przy wyjeździe z Kolumbii
drogą lotniczą należy wnieść opłatę lotniskową w
wysokości ok. 52 USD (w dolarach lub w walucie
miejscowej).

Informacje dla kierowców
Legitymując się międzyna¬rodowym prawem jazdy, można wypożyczyć samochód. Przepisy ruchu
drogowego są zbliżone do pol¬skich. Prowadząc
samochód w Kolumbii, należy jednak pamiętać, że
miejscowi kierowcy bardzo często nie używają kierunkowskazów i nie przestrzegają zasady pierwszeństwa przejazdu – nawet na skrzyżowaniach ze
znakami STOP.

Zalecane szczepienia, higiena

Języki
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Elektryczność
120V, 60 Hz, konieczne są wtyczki amerykańskie.

Szczepienia ochronne nie są obowiązkowe przy
wjeździe do Kolumbii, jednakże wymaga się szczepień przeciw żółtej febrze przed lotniczymi podróżami do stref tropikalnych tego kraju, tj. do departamentu Amazonas i niektórych rejonów wybrzeża
Pacyfiku.

przez Kolumbijczyków są ziemniaki, ryż i kukurydza. Kuchnia kolumbijska to duża ilość kolorowych
warzyw i roślin strączkowych. W domowych przepisach nie może zabraknąć świeżych pomidorów,
cebuli, szczypiorku, fasoli, grochu czy soczewicy.
Ogromną popularnością cieszy się grill, który podniesiony jest do rangi kultu. Miłośnicy tego rodzaju
sztuki kulinarnej smażą na takim rożnie kilka mięs
na raz. Często w jednym połączeniu odnajdziemy
wołowinę, kurczaka, wieprzowinę, nogi wieprzowe, udziec jagnięcy, żeberka oraz różnego rodzaju
kiełbasy, takie jak morcilla (kaszanka). W rejonie
Bogoty popularnym daniem, jest zupa z kurczaka,
z dodatkiem kukurydzy, ziemniaków, awokado i lokalnych ziół takich jak guascas.

Pamiątki
Zdecydowanie najciekawszym wzornictwem charakteryzuje się biżuteria, która przypomina starodawne ozdoby indiańskie. Oryginalną pamiątką z Kolumbii będą kolorowe tkaniny, produkty
garncarskie, ozdoby stylizowane na kolonijne czy
akcesoria, które posiadają elementy nawiązujące
do czasów prekolumbijskich. Turyści lubią wybierać wszelkiego rodzaju rzeźby i dzieła sztuki, które mogą być ciekawym uzupełnienia dla wystroju
wnętrz ich mieszkań. Kolumbia to także produkty
spożywcze, jedna z najlepszych na świecie kaw,
słynne cygara, wyśmienite alkohole i aromatyczne
przyprawy.

Kuchnia
Podstawą większości dań przygotowywanych
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SKARBY KOLUMBII

9 DNI

BOGOTA I ZIPAQUIRA I PUSTYNIA TATACOA I SAN AGUSTIN I ALTO DE LOS IDOLOS I KARTAGINA

1

WYLOT

Odprawa bagażowo-paszportowa
na lotnisku na 2 godziny przed wylotem (Warszawa lub opcjonalnie Berlin).
Po przylocie do Bogoty transfer do hotelu zlokalizowanego blisko historycznego centrum miasta. Po zakwaterowaniu czas do dyspozycji uczestników
wycieczki.

2

BOGOTA – ZIPAQUIRA – VILLA DE LEYVA
(310 KM)

Śniadanie. Wycieczka po mieście zwiedzanie obejmujące kolonialny
obszar „La Candelaria”, historyczne
centrum miasta. To najstarsza część
stolicy Kolumbii, gdzie znajdują się
muzea, restauracje i instytucje kulturalne. Następnie wizyta na placu
Bolivara, będącego sercem miasta,
otoczonego przez budynki w zróżnicowanych stylach i wybudowane
w różnych okresach – znajduje się
tam Katedra, kaplica El Sagrario, Pałac Kardynalski, Capitolio i Budynek
Kongresu. W pobliżu znajduje się też
Pałac Nariño, który stanowi siedzibę prezydenta. Odwiedzimy Muzeum
Złota, posiadające kolekcję ponad 30
tys. eksponatów związanych z czasami
prekolumbijskimi oraz Muzeum Botero
(z dziełami artystów tj. Botero, Picasso,
Degas, Renoir, Dali).
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W godzinach popołudniowych przejazd
do Zipaquira, które ma wiele wspólnego z naszą polską Wieliczką. Otóż oba
miasta zbudowały swój dobrobyt na
wydobyciu soli, a dziś stanowią ważną atrakcję turystyczną ze względu na
udostępnienie dla publicznego zwiedzania solnych podziemi. Zobaczymy
również kościół katolicki, wydrążony
na głębokości 160 metrów
w solnej skale, w miejscu
dawnych wyrobisk górniczych kopalni soli. Wyjątkowa iluminacja świetlna,
wąskie, solne tunele prowadzące do 14 solnych kaplic
przedstawiających
stacje
drogi krzyżowej, czynią z kościoła miejsce absolutnie
unikatowe.
Powrót do hotelu, nocleg.

3

tkać skamieniałości mięczaków sprzed
milionów lat.
Przejazd do hotelu w San Augustin
wzdłuż największej rzeki Kolumbii Magdaleny, zakwaterowanie.

4

PARK ARCHEOLOGICZNY SAN AGUSTIN

Po śniadaniu przejazd do San
Agustin, gdzie odwiedzimy najważ-

BOGOTA – PUSTYNIA TATACOA (300 KM)

Po śniadaniu przelot do
Neivy. Przejazd na Pustynię Tatacoa. Oprócz gryzoni,
węży, pająków, skorpionów
i jaszczurek, które chowają
się w suchej ziemi i między
kaktusami, które dorastają
do czterech i pięciu metrów
wysokości, można tu spo-
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niejsze stanowisko archeologiczne na
terenie Kolumbii. Zgromadzone tu pozostałości kultur prekolumbijskich pochodzące sprzed kilkuset lat przed nasza erą, są największą atrakcją regionu.
Po południu wizyta na plantacji kawy.
Kolumbia jest drugim największym
producentem kawy na świecie. Wizyta
tutaj pozwoli Państwu odkryć najgłęb-

sze sekrety jej parzenia i selekcjonowania. Powrót do hotelu na nocleg.

5

PARK ARCHEOLOGICZNY ALTO DE
LOS IDOLOS – FABRYKA TRZCINY

6

POPAYÁN (135 KM)

Śniadanie. Zwiedzanie Parku Archeologicznego „Alto de los Idolos”, wpisanego
na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. Spacer pośród grobowców i kamiennych posągów sięgających
nawet 7 m wysokości.

Śniadanie. Przejazd do Popayan,
niewielkiego miasteczka, doskonale
oddające atmosferę kolumbijskiej prowincji. Łagodny klimat przyciągnął tutaj kupców i posiadaczy plantacji trzciny cukrowej, którzy osiedlili się tutaj
szukając spokojnego miejsca z dala od
przeludnionego i gorącego Cali. Miasto rozwijało się już od XVI wieku i do
dziś utrzymało unikatowy, kolonialny
charakter architektury. Zwane „białym
miastem” przyciąga urokliwymi uliczkami, mostami i białymi domami. Po
południu odwiedzimy Muzeum Casa
Valencia i zobaczymy most Puente del
Humilladero.

7

POPAYÁN - KARTAGINA

Śniadanie. Przelot do Kartaginy - miasta zwanego Złotymi Wrotami
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9 DNI

Ameryki, znanego jako jedno z najpiękniejszych miast wybrzeża karaibskiego!
Wycieczka po mieście urzekającym architekturą kolonialną. Zapraszamy na
spacer po nowoczesnej dzielnicy Bocagrande oraz starym mieście, które
dzięki swoim wąskim uliczkom, balkonom i ciężkim drzwiom zachowało
urokliwy klimat kolonialnych czasów.
Miasto ma unikalny system fortyfikacji, okalający miasto dwoma rzędami
murów, które chroniły przed najazdami piratów. Zwiedzą Państwo wybudowany w cegły i kamieni wydobytych z oceanu kościół pod wezwaniem
świętego Pedra Clavera, mnicha, który
opiekował się afrykańskimi niewolnikami. Zapraszamy również na spacer
po Placu Bolivara oraz na zwiedzanie
Sanktuarium La Popa - klasztoru wybudowanego na szczycie wzgórza. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

8

KARTAGINA – BOGOTA

Śniadanie. Przejazd na lotnisko
i wylot do Bogoty. Po wylądowaniu
w stolicy przesiadka na lot powrotny
do Polski.

9
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WENEZUELA

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Położenie:

Państwo położone w północnej części
Ameryki Południowej nad M.Karaibskim i Oceanem Atlantyckim. Graniczy z Kolumbią, Brazylią i Gujaną oraz
z Trynidadem i Tobago w zatoce Paria.
W skład Wenezueli wchodzą 72 wyspy
położone na M.Karaibskim i Oceanie
Atlantyckim. Największą wyspą Wenezueli jest Margarita.
Stolica:

Caracas
Klimat/kiedy jechać?

W podróż do Wenezueli można wybrać
się o każdej porze roku. Ze względu
na brak opadów najlepiej wybrać się
w porze suchej, trwającej od XII do IV.
Na wybrzeżu i W. Margaricie dogodne
warunki panują przez cały rok.
Waluta

Walutą Wenezueli jest boliwar (Bs.).
Oficjalny kurs 1 USD wynosi 6,30 Bs.
Zgodnie z prawem obowiązującym od
14.10.2005 r. wymiany walut obcych (np.
USD, EUR) można dokonywać wyłącznie w bankach (kantory są zlikwidowane).
Języki

Językiem urzędowym jest hiszpański.
W większości obiektów turystycznych
można porozumieć się w jęz. angiel-
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skim. Indianie posługują się 25 narzeczami plemiennymi.
Czas lokalny

GMT (czas uniwersalny) – 4,5 godziny.
Elektryczność

120 V; 60 Hz; konieczne są adaptory.
Warunki wjazdowe

Obywatele polscy nie są objęci obowiązkiem wizowym. Na granicy wypełniają tzw. kartę prze¬kro¬czenia granicy, w której należy wpisać cel pobytu
w We¬nezueli. Cel turystyczny upoważnia obywateli polskich do pobytu
bez wizy do 90 dni. Wymagany okres
waż¬ności paszportu w chwili wjazdu
wynosi 6 miesięcy. Istnieje obowiązek
okazania biletu powrotnego. Obowiązuje opłata wylotowa ok. 64 USD/os.
Zalecane szczepienia, higiena

Przy wjeździe na teren Wenezueli nie
są wymagane szczepienia. Jeśli turysta
podróżuje na południe kraju, wskazane jest zaszczepienie się przeciw żółtej febrze oraz zabezpieczenie przeciw
malarii i dengue (odstraszacze komarów). Szczepienie przeciw żółtej febrze
jest niezbędne przy wjeździe z terytorium Wenezueli do Brazylii. Ze względu
na dość niski poziom higieny, zaleca
się szczepienie przeciw żółtaczce.

Kuchnia

Wenezuelska sztuka kulinarna jest
w dużej mierze oparta na tradycji hiszpańskiej, włoskiej i francuskiej.
Kuchnia wenezuelska jest aromatyczna i wyrazista, ale nie pikantna. Najpopularniejsze przyprawy to kumin,
kolendra, słodka papryka, czosnek
i cebula. Wenezuelczycy jedzą mnóstwo kukurydzy i produktów kukurydzianych, banany pod wszelką możliwą
postacią, pomidory, bakłażany, cukinię,
kabaczki, sałatę, kapustę, marchew,
ogórki, groch. W każdej kuchni znaleźć
można również ryż i fasolę. Podstawowym składnikiem obiadu są ryby (zwykle pstrągi, ale także lucjany czerwone
i rekinki), skorupiaki lub mięso (kurczak lub wołowina). W tym południowoamerykańskim kraju spożywa się
dużo owoców: oprócz wspomnianych
wcześniej wszechobecnych bananów
również mango, papaje, awokado, kokosy, melony, ananasy, guawę i maniok.
Wśród napojów alkoholowych prym
wiedzie piwo. Mocniejszym alkoholem
numer jeden, jak na całych Karaibach
– jest rum
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WENEZUELA PIĘKNA I DZIKA

13 DNI

CARACAS I PUERTO ORDAZ I CANAIMA I CIUDAD BOLIVAR I DELTA ORINOCO
WYSPA MARGARITA

1

WYLOT - CARACAS

Odprawa
paszportowo-bagażowa na 2 godziny przed wylotem, wylot
do Wenezueli z międzylądowaniem
w jednym z europejskich portów lotniczych. Po przylocie do Caracas transfer
do hotelu, zakwaterowanie. Caracas
jest miastem stanowiącym mieszankę
karaibskiego stylu, tradycji i nowoczesności. Jest wielkim, kosmopolitycznym miastem, pełnym hałasu i pośpiechu, a dzięki niej można nagle znaleźć
się w zupełnie innym świecie. W krajo-

brazie dominuje najwyższy szczyt miasta - Cerro del Avila.

2

CARACAS

3

CARACAS –PUERTO ORDAZ – CANAIMA

Po śniadaniu wyjazd na całodzienne zwiedzanie Caracas. Architektura miasta jest mieszanką różnych
stylów architektonicznych, od kolonialnego po nowoczesny. Zwiedzanie
rozpocznie się od Quinta de Anauco,
dworu z czasów kolonialnych, gdzie
obecnie znajduje się muzeum sztuki. Następnie zwiedzanie historycznej
części miasta: Casa Amarilla, Ratusz
miejski, miejsce narodzin Simona Bolivara, Plac Bolivara oraz Katedra. Następnie przejazd na punkt widokowy
– wzgorze Avila – symbol Caracas, skąd
rozpościera się malowniczy widok na
całą stolicę Wenezueli. Powtót do hotelu, nocleg.
Wczesne śniadanie, transfer na
lotnisko, przelot z Caracas do Puerto
Ordaz o godzinie 6:30. Następnie o godzinie 8:00 lot samolotem turystycznym do Canaimy (dozwolony bagaż
max 10 kg). Po wylądowaniu przejazd
lodży, zakwaterowanie. Popołudniu zapraszamy na wycieczkę do wodospadu
Sapo. Na początku czeka Państwa krótki rejs łódką aby już niebawem cieszyć
się imponującym widokiem kilku wo-
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dospadów. Będziecie mieli Państwo
niepowtarzalną okazję do przekroczenia wodospadu za kurtyną wody. Dosłownie zapierające dech w piersiach
doświadczenie! Powrót do lodży.

4

CANAIMA

Śniadanie, czas wolny. Chętnych
zapraszamy na emocjonujący lot krajobrazowy nad najwyższym wodospadem świata, słynnym Salto Angel. (Wodospad Anioła). Z samolotu widok na
pokryte bujną roślinnością góry, rwące
strumienie i kolorowe chaty Indian. Lot
trwa ok 40 minut a jego trasa uzależniona jest od warunków pogodowych
(atrakcja za dodatkową opłatą relizowana od minimum 4 osób). Powrót do
lodży, popołudnie na odpoczynek.

5

CANAIMA – CIUDAD BOLIVAR (245 KM)

Po śniadaniu transfer na lotnisko,
lot samolotem turystycznym do Ciudad Bolivar (dozwolony bagaż max 10
kg). Po wylądowaniu transfer do hotelu. Popołudniu ok. 2 godzin spacer po
Ciudad Bolivar – miasto to zawdzięcza
swą obecną nazwę, Simonowi Bolivarowi, bohaterowi narodowemu, który
był przywódcą ruchu narodowowyzwoleńczego w Wenezueli na początku XIX
wieku. Obecnie w każdym mieście tego
kraju główny plac nosi nazwę Plaza
Bolivar. Zobaczymy m.in. Plaza Bolivar,
katedra, kolorowe kolonialne domy
w centrum historycznym, Palacio Municipal, spacer nad brzegami Orinoko.

6

na dalszą eksplorację Delty Orinoko,
która o świcie sprawia niesamowite
wrażenie. Ogromna, cicha rzeka, leniwie rozlewa się wśród egzotycznej
zieleni. Pierwsze, nieśmiałe promienie
słońca muskają wodę, srebrząc gładką
taflę. Odgłosy ptaków i innych zwierząt stopniowo przybierają na sile, by
około siódmej rano rozkrzyczeć się już
na dobre, oznajmiając początek dnia!
Rejsem łodziami rozpocznie się nasz
kolejny dzień w Delcie Orinoko. Powrót
na lunch do lodży, następnie transfer do Puerto Ordaz. Zakwaterowanie
w hotelu.

8

PUERTO ORDAZ - WYSPA MARGARITA

Po śniadaniu przejazd na lotnisko
i wylot na Wyspę Margaritę. Po wylądowaniu na Margaricie transfer do hotelu Dunes Beach z opcją All inclusive,
zakwaterowanie w pokojach premium.

9-10

karaibskiej wyspie. Proponujemy plażowanie, uprawianie sportów wodnych
i animacje organizowane na terenie
hotelu.

11

WYSPA MARGARITA – CARACAS

12

WYLOT

13

WARSZAWA

Po śniadaniu transfer na lotnisko w Porlamar. Przelot do Caracas.
Transfer do hotelu w pobliżu lotniska,
nocleg.
Po śniadaniu transfer na lotnisko w Caracas, odprawa paszportowo-bagażowa na 2 godziny przed
wylotem. Wylot do Polski przez jedną
z europejskich stolic.
Lądowanie w Polsce. Koniec
świadczeń.

WYSPA MARGARITA

Śniadanie. Czas wolny. Atrakcje hotelu pozwolą wypocząć
i spędzić miło czas na tej bajecznej,

CIUDAD BOLIVAR – DELTA ORINOCO

Śniadanie, transfer ok 3,5 godziny
do Boca de Uracoa, małego urokliwego portu nad rzeką Orinoco. Przesiadka na łodzie, które zabiorą nas w głąb
delty rzeki Orinoko – jednej z najsłynniejszych rzek Wenezueli i Świata.
Rejs łodzią ok. 1,5 godziny. Delta rzeki
Orinoko usytuowana u wylotu głównej rzeki Wenezueli płynącej do Oceanu Atlantyckiego, fascynuje pięknem
nieskażonej i dzikiej przyrody. Trudno policzalna liczba odnóg Orinoko
i gęste, dziewicze lasy tworzą cudowne
zjawisko tętniącej życiem pierwotnej
planety. Delta Orinoko jest również
chronionym obszarem bujnych lasów
mangrowych.

7

DELTA ORINOCO

Śniadanie. Po posiłku zapraszamy
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NA SPOTKANIE WENEZUELI
Z KOLUMBIĄ
14 DNI

CARACAS I MATURIN I DELTA ORINOKO I WIOSKA INDIAN WARAO I WIOSKA INDIAN GUAJIROS I SANTA MARTA (KOLUMBIA)
TAYRONA PARK I KARTAGINA I WYSPY ROSARIO I BOGOTA

1

WYLOT

2

CARACAS CITY TOUR

Odprawa na lotnisku na 2h przed
wylotem. Po przylocie do Caracas
transfer do hotelu, zakwaterowanie.
Caracas jest miastem stanowiącym
mieszankę karaibskiego stylu, tradycji
i nowoczesności. Jest wielkim, kosmopolitycznym miastem, pełnym hałasu
i pośpiechu, a dzięki niej można nagle znaleźć się w zupełnie innym świecie. W krajobrazie dominuje najwyższy
szczyt miasta - Cerro del Avila.
Śniadanie. Wyjazd na zwiedzanie
miasta. Architektura miasta jest mieszanką różnych stylów architektonicznych, od kolonialnego po nowocze-

sny. Wizyta w Parku Narodowym Avila,
będącego połączeniem wysokich gór
i lasu chmurowego. Park jest uznawany
za symbol i zielone płuca stolicy kraju.
Jest również jedną z głównych atrakcji
turystycznych Caracas. Park wziął swoją nazwę od dawnych właścicieli tych
ziem, które w czasach kolonialnych
(od 1575 r.) należały do rodziny Avila.
Obecnie określa się nią cały park oraz
szczyt, na którym znajduje się słynny
Hotel HumHumboldt i górna stacja
kolejki linowej Teleferico de Caracas.
Po dotarciu na szczyt - czas wolny na
pieszą wędrówkę po górskich szlakach.
Podziwianie Morza Karaibskiego ze
szczytu.

3

MATURIN – DELTA ORINOKO (150 KM)

4

DELTA ORINOKO – WIOSKA INDIAN
WARAO

Śniadanie. Przelot do Maturin
i transfer do portu Boca de Uracoa.
Po zakwaterowaniu w lodży wsiądziemy na łodzie, które zabiorą nas w głąb
delty rzeki Orinoko – jednej z najsłynniejszych rzek Wenezueli i Świata.
Delta rzeki Orinoko usytuowana u wylotu głównej rzeki Wenezueli płynącej
do Oceanu Atlantyckiego, fascynuje
pięknem nieskażonej i dzikiej przyrody. Trudno policzalna liczba odnóg
Orinoko i gęste, dziewicze lasy tworzą cudowne zjawisko tętniącej życiem pierwotnej planety. Obiad. Po
południu zapraszamy na wędrówkę
z przewodnikiem, który opowie o właściwościach leczniczych roślin w delcie, rodzajach owoców tropikalnych
i gatunkach zwierząt zamieszkujących
te tereny. Wycieczkę zakończymy połowem piranii.
Powrót do lodży na kolację.

Śniadanie. Po posiłku zapraszamy na
dalszą eksplorację Delty Orinoko, która o świcie sprawia niesamowite wrażenie. Ogromna, cicha rzeka, leniwie
rozlewa się wśród egzotycznej zieleni.
Pierwsze, nieśmiałe promienie słońca
muskają wodę, srebrząc gładką taflę. Odgłosy ptaków i innych zwierząt
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stopniowo przybierają na sile, by około siódmej rano rozkrzyczeć się już
na dobre, oznajmiając początek dnia!
Rejs będzie okazją podziwiania z bliska małp, węży, tarantuli, kajmanów
czy delfinów rzecznych. Obiad. Kontynuacja rejsu. Będziemy mijać wioski
indiańskie z charakterystycznymi palafitos, czyli domkami na palach, krytymi
liśćmi palm; zatrzymamy się w jednej
z nich, aby przyjrzeć się z bliska codziennemu życiu Indian Warao. Powrót
na kolacja do lodży.

5

PUERTO ORDAZ – CANAIMA - WODOSPADY

Śniadanie. Transfer do Puerto Ordaz
i przelot do Canaimy. Rejs łodzią po
lagunie Canaima, która urzeka bujną
roślinnością lasu równikowego. Spacer przez dżunglę do Salto Sapo (Wodospad Żaby) i ekscytujące przejście
pod kaskadą wodospadu. Możliwość
kąpieli w spokojniejszych wodach pod
Wodospadem Sapito. Obiad i kolacja
w lodży.

6

PARK NARODOWY CANAIMA - MARACAIBO

Śniadanie. Lot nad Parkiem Narodowym
Canaima. Widok najwyższego na świecie
wodospadu Salto Angel i okolic z licznymi mniejszymi wodospadami znakomicie wkomponowanymi w niezwykły
krajobraz laguny Canaima na długo pozostaje w pamięci. Przelot z Maracaibo
do Caracas. Zakwaterowanie.

7

MARACAIBO – WIOSKA INDIAN GUAJIROS- SANTA MARTA (KOLUMBIA)

Śniadanie. Wizyta na Lagunie Sinamaica, w zachodniej części Jeziora Maracaibo. Rejs łodzią po lagunie wśród
domów wybudowanych na palach
(prawdopodobnie to tutaj Hiszpanie
po raz pierwszy w 1499 roku ujrzeli Indian). Odwiedzimy wioskę Indian
Guajiros i ich domy zwane „palafitos”.
Przejazd na stronę kolumbijską, do
miasta Santa Marta, najstarszego miasta Kolumbii, położonego na wybrzeżu
Morza Karaibskiego u stóp łańcucha
górskiego Sierra Nevada de Santa
Marta. Zakwaterowanie w hotelu.

8

SANTA MARTA – TAYRONA PARK
(20 KM)

Śniadanie. Odwiedzimy nadmorski
park Tayrona, z zapierającymi dech
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w piersiach krajobrazami i rajskimi
plażami. Morze, góry i historia łączą
się tutaj, tworząc unikalne miejsce.
Zakwaterowanie.

9

SANTA MARTA – KARTAGINA (225 KM)

Śniadanie. Transfer do Kartaginy.
Wycieczka po mieście urzekającym architekturą kolonialną. Zapraszamy na
spacer po nowoczesnej dzielnicy Bocagrande oraz starym mieście, które
dzięki swoim wąskim uliczkom, balkonom i ciężkim drzwiom zachowało
urokliwy klimat kolonialnych czasów.
Miasto ma unikalny system fortyfikacji,
okalający miasto dwoma rzędami murów, które chroniły przed najazdami
piratów. Zwiedzą Państwo wybudowany w cegły i kamieni wydobytych z oceanu kościół pod wezwaniem świętego
Pedra Clavera, mnicha, który opiekował się afrykańskimi niewolnikami. Zakwaterowanie.

10

KARTAGINA

Śniadanie. Czas wolny na samodzielne spacery po mieście oraz
zakupy. Spacer urokliwymi uliczkami
z budynkami o kolonialnej architekturze, między kamieniczkami z pięknie ukwieconymi balkonami, małymi
werandami, nadającymi miastu niepowtarzalnego uroku, są świetnym pomysłem na zagospodarowanie czasu
wolnego.
Opcjonalnie - Chiva - wesoły autobus.
Podziwiaj Kartaginę w atmosferze radości, zabawy i latynoskiego luzu, podróżując kolorowym autobusem! Zwiedzamy miasto, przemieszczając się
wesołym busem przy rytmach głośnej,
latynoskiej muzyki, z otwartym barem
serwującym lokalne drinki. Roztańczona i głośna chiva poruszająca się ulicami miasta, jest tutaj niezwykle popularną formą obchodzenia urodzin,
rocznic, spotkań ze znajomymi, czy po
prostu sobotniej nocy. Na szlaku objazdu znajdują się dzielnice tj. Manga,
zamek Bocagrande, Pie de La Popa.

11

woda oraz gorące słońce. Czas na relaks i kąpiel, obiad na plaży. Powrót do
Kartaginy.

12

KARTAGINA – BOGOTA

13

BOGOTA

Śniadanie. Przelot do Bogoty.
Zakwaterowanie.
Opcjonalnie wycieczka do Zipaquira.
Zipaquira ma wiele wspólnego z naszą
polską Wieliczką. Otóż oba miasta zbudowały swój dobrobyt na wydobyciu
soli, a dziś stanowią ważną atrakcję turystyczną ze względu na udostępnienie
dla publicznego zwiedzania solnych
podziemi. Zobaczymy również kościół
katolicki, wydrążony na głębokości
160 metrów w solnej skale, w miejscu
dawnych wyrobisk górniczych kopalni
soli. Wyjątkowa iluminacja świetlna,
wąskie, solne tunele prowadzące do 14
solnych kaplic przedstawiających stacje drogi krzyżowej, czynią z kościoła
miejsce absolutnie unikatowe.
Śniadanie. Wycieczka po mieście - zwiedzanie obejmujące kolonialny obszar „La Candelaria”, historyczne centrum miasta. To najstarsza
część stolicy Kolumbii, gdzie znajdują
się muzea, restauracje i instytucje
kulturalne. Następnie wizyta na placu Bolivara, będącego sercem miasta,
otoczonego przez budynki w zróżnicowanych stylach i wybudowane
w różnych okresach – znajduje się
tam Katedra, kaplica El Sagrario, Pałac Kardynalski, Capitolio i Budynek
Kongresu. W pobliżu znajduje się też
Pałac Nariño, który stanowi siedzibę prezydenta. Odwiedzimy Muzeum
Złota, posiadające kolekcję ponad 35
tys. eksponatów związanych z czasami
prekolumbijskimi.
Transfer na lotnisko i wylot.

14

POWRÓT

Powrót do kraju.

KARTAGINA – WYSPY ROSARIO

Śniadanie. Rejs w kierunku
Archipelagu Wysp Rosario (Wysp Różańcowych), otoczonych rafami koralowymi. Wyspy są kwintesencja
karaibskiego uroku – piękne plaże,
krystalicznie czysta i szmaragdowa
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H OT E L E N A W YS P I E M A R G A R I TA
DUNES BEACH RESORT **** ALL INCLUSIVE

POŁOŻENIE:
Hotel zlokalizowany jest na północnym wybrzeży wyspy, w pobliżu długiej, piaszczystej plaży.
Obiekt został wybudowany w hiszpańskim stylu,
odnowiony w 2008 roku.
POKOJE:
Hotel dysponuje 250 pokojami, przestronnymi
i komfortowymi, wyposażonymi w łazienkę, TV, telefon i klimatyzację. Sejf za dopłatą.

(w tym 1 przy plaży i 1 przy plaży), basen, kort
tenisowy. Ponadto do dyspozycji gości pozostają:
sala konferencyjna, internet, mini-market, jubiler,
sala fitness, sauna, leżaki i parasole przy basenie
oraz plaży, mini-klub dla dzieci w wieku 4-12 lat,
boisko dla dzieci, animacje w ciągu dnia, wieczorne
programy rozrywkowe. Położenie blisko plaży pozwala na korzystanie z szerokiego wyboru sportów
wodnych. To doskonała propozycja dla tych, którzy
lubią w aktywny sposób spędzać wolny czas.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Goście mogą korzystać z 3 restauracji, 4 barów

H E S P E R I A I S L A M A R G A R I TA * * * * *

POŁOŻENIE:
Luksusowy hotel położony ok. 300 m od piaszczystej plaży Pedro Gonzales w północnej części wyspy Margarita, w cichym i spokojnym miejscu. Odległość od lotniska wynosi ok. 50 km, od centrum
Juan Griego ok. 8 km. Jest to jedyny hotel położony
na wyspie, który posiada pole golfowe położone
wśród pięknego krajobrazu.
POKOJE:
312 pokoi, wszystkie klimatyzowane, wyposażone
w łazienkę, radio, telefon, TV satelitarną, mini bar,

suszarkę, sejf (odpłatnie).
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Recepcja, 4 restauracje, 2 bary i Piano Bar, sala
konferencyjna i bankietowa, mini-market, Internet,
mini klub dla dzieci w wieku 4-12 lat, boisko dla
dzieci, basen, basen dla dzieci, 2 korty tenisowe,
leżaki i parasole przy basenie i na plaży, salon Spa
z masażami, jacuzzi, salon fryzjersko-kosmetyczny,
solarium, fitness, siłownia, sauna, możliwość uprawiania sportów wodnych na plaży, bezpośredni
dostęp do plaży, galeria z prestiżowymi butikami,
sklep z pamiątkami, sklepy z biżuterią, informacja
turystyczna, wypożyczalnia samochodów, bezpłat-

ny bus do Porlamar. Hotel oferuje animacje w ciągu
dnia i wieczorne programy rozrywkowe, darmowy
parking.

H E S P E R I A P L AYA E L A G U A* * * * A L L I N C L U S I V E

POŁOŻENIE:
Hotel położony jest w północno-wschodniej części
wyspy, przy pięknej piaszczystej plaży Playa El
Agua. Oddalony o 35 km od Santiago Marino międzynarodowego lotniska i 25 km od Porlamar.
POKOJE:
355 komfortowych pokoi, klimatyzowane, wyposażone w telewizję satelitarną, telefon, łazienkę
z kabiną prysznicową, balkon lub taras.
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DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
5 basenów w tym 3 baseny odkryte, 3 korty tenisowe, boisko do siatkówki i koszykówki, plac zabaw,
sejf, dostęp do Internetu, kantor wymiany walut,
fryzjer, amfiteatr, jubiler, parasole i leżaki przy
basenie i na plaży, 3 restauracje, 5 bary, siłownia,
bezpłatny parking.
Hotel dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Konsorcjum Polskich Biur Podróży Trade & Travel Company
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H OT E L E N A W YS P I E M A R G A R I TA
H O T E L K O K O B AY * * * *
POŁOŻENIE:
położony malowniczo między wzgórzami a morzem,
w północnej części wyspy, w cichej okolicy, przy
piaszczystej plaży, ok. 25 km od lotniska Porlamar.
Nowy hotel, oddany do użytku pod koniec 2011
roku, o niskiej zabudowie.
POKOJE:
222 komfortowe, klimatyzowane pokoje, sprzątane
codziennie, wyposażone w łazienkę, TV, sejf, umeblowany taras lub balkon.
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
basen, także dla dzieci, leżaki i ręczniki przy basenie, bar w lobby i swim-up przy basenie, restauracja przy plaży oraz przy basenie serwujące dania
kuchni lokalnej, wieczorne animacje (tematyczne
wieczory w restauracji), sala gier (piłkarzyki, ping-pong), siłownia, dostęp do bezpłatnego Internetu w lobby hotelu, możliwość wymiany waluty,
sklep z pamiątkami.

HOTEL L AGUNA MAR RE SORT & SPA * * * *

POŁOŻENIE:
Przy plaży, nad laguną łączącą się z Morzem Karaibskim, 5 km od centrum handlowego, barów
i restauracji.
POKOJE:
komfortowe, klimatyzowane, wyposażone w łazienkę z suszarką do włosów, TV, telefon, lodówka,
sejf, balkon. Możliwość dopłaty do pokoju z widokiem na ocean.

ALL INCLUSIVE

ki, korty tenisowe, siłownia, salon z zabiegami SPA,
4 główne restauracje serwują dania kuchni międzynarodowej, lokalnej, włoskiej, meksykańskiej,
pozostałe (przekąskowe) dostępne są przy basenie
i przy plaży, 6 barów, dostęp do Internetu (płatny),
opiekunka do dziecka (płatne), sklep z pamiątkami,
prasą i ubraniami, dyskoteka, wieczorne animacje.
Najmłodsi goście hotelu mogą korzystać z klubu
i basenu dla dzieci.
W pobliżu hotelu znajduje się wypożyczalnia rowerów oraz sprzętu do uprawiania sportów wodnych.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
basen, Jacuzzi, bezpłatne leżaki, parasole i ręczni-

H O T E L T I B I S AY B O U T I Q U E M A R G A R I TA * * * *

POŁOŻENIE:
Hotel zlokalizowany w miejscowości Pampatar,
z widokiem na Morze Karaibskie, w pobliżu klubów
i centrów handlowych; w pobliżu Playa Vardero, 35
min. drogi od lotniska od lotniska w Porlamar.
POKOJE:
komfortowe, klimatyzowane, wyposażone w łazienkę z suszarką do włosów, TV, telefon, radio, minibar, sejf, ekspres do kawy, żelazko z deską do
prasowania, balkon, bezpłatne WiFi.

TWOJE PODRÓŻE 2016-17®

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Basen z częścią wydzieloną dla dzieci (ze zjeżdżalniami), leżaki i parasole przy basenie, restauracja
serwująca dania kuchni międzynarodowej i lokalnej, 2 bary, salon z zabiegami SPA, sauna, solarium,
wieczorna rozrywka, wypożyczalnia samochodów,
sala konferencyjna
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H OT E L E N A W YS P I E M A R G A R I TA
HOTEL ISLA CARIBE **** ALL INCLUSIVE
baru przy basenie, kantoru, Internetu, sali konferencyjnej. Zespół animatorów przez cały dzień
oraz wieczorami prowadzi zajęcia dla różnych grup
wiekowych.

POŁOŻENIE:
hotel wybudowano przy rajskiej plaży El Tirano, niedaleko centrum Playa El Agua, jednyne 40
minut od międzynarodowego lotniska Santiago
Mariño. Umożliwia to wymarzony wypoczynek na
piaszczystej, kameralnej plaży, bezpośrednio przy
hotelu. Otoczenie budynku jest zagospodarowane
w formie ogrodu, w którym można odpoczywać
w cieniu egzotycznych palm.
POKOJE:
Hotel posiada ponad 400 pokoi, pomieszczenia są
przestronne, wygodnie urządzone, z łazienką (WC,

prysznic, suszarka do włosów). Komfort pobytu zapewnia indywidualnie sterowana klimatyzacja, TV
Sat, telefon, sejf (dodatkowo płatny), mała lodówka, balkon lub taras z malowniczym widokiem na
szmaragdowe wody Morza Karaibskiego.
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
hotel zapewnia gościom wyjątkowy wypoczynek
poprzez możliwość korzystania z różnego rodzaju
udogodnień i miłą, profesjonalną obsługę. Można
skorzystać z dużego basenu o ciekawym kształcie
oraz 3 restauracji serwujących dania kuchni międzynarodowej, włoskiej oraz specjały z Karaibów,

Hotel proponuje bogatą ofertę sportów wodnych,
masaże relaksacyjne, mini klub dla dzieci, plac
zabaw, darmową lekcję nurkowania przy basenie,
bezpłatne leżaki i parasole na plaży oraz przy basenie.
W pobliżu hotelu znajduje się park wodny PARQUE
EL AGUA (dodatkowo płatny).
Opcja All inclusive zapewnia:śniadanie, lunch, kolacja - posiłki w formie bufetu, napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkohole bez ograniczeń przez
cały dzień.

H O T E L LT I C O S TA C A R I B E * * * + A l l i n c l u s i v e
Organizowane są programy animacyjne z kursami
językowymi i kursami tańca, a wieczorami programy rozrywkowe i dyskoteki, udostępnione salony
gier z bilardem.

POŁOŻENIE:
hotel o bardzo dobrym standardzie zapewnia
bezpośrednie dojście na prywatną, przepiękną,
piaszczystą plażę. Kompleks hotelowy otoczony
jest egzotycznym ogrodem, w którym wypoczynek
w promieniach karaibskiego słońca jest prawdziwą
przyjemnością.
POKOJE:
urządzone są w stylu karaibskim, wyposażone
w prysznic i WC, suszarkę do włosów, TV sat., telefon, lodówkę, sejf. Komfort pobytu wzbogaca
klimatyzacja oraz wentylator sufitowy.

Z umeblowanych balkonów lub tarasów roztacza
się widok na ładnie zagospodarowany ogród lub
na morze.

Hotel posiada szereg udogodnień dla dzieci w formie wydzielonego brodzika dla dzieci, mini klub
organizujący programy animacyjne, plac zabaw,
dyskoteki dla dzieci, łóżeczka dla niemowląt, a na
życzenie i za opłatą można powierzyć maluchy
opiekunkom do dziecka.

DO DYSPOZYCJI
gości: luksusowy hotel doskonały jest zarówno dla
wytrawnych plażowiczów jak i ceniących sobie aktywny wypoczynek. Można bez ograniczeń korzystać z sali fitness, wspaniałego kompleksu basenowego z barem typu swim-up, 2 kortów tenisowych
(rakiety i piłki wliczone w cenę, oświetlenie kortu
za opłatą), wielofunkcyjnego boiska sportowego,
siatkówki plażowej, windsurfingu (wymagana licencja) i kajaków, szkoły nurkowania, jazdy konnej. Na plaży sporty motorowodne i żeglarstwo.

Opcja All Inclusive zapewni rewelacyjny wypoczynek, wyśmienitą kuchnię i napoje. Śniadania,
obiady i kolacje serwowane są w formie samoobsługowych bufetów. Przekąski, bufety tematyczne,
krajowe i importowane napoje alkoholowe i bezalkoholowe dostępne są w godzinach 10.00-02.00.
Kolację można zjeść także w jednej z dwóch restauracji à la carte (raz w tygodniu posiłek wliczony w cenę, wymagana rezerwacja).

taras z widokiem na malowniczą okolicę, minibar
zapewniają komfortowy pobyt.

Opcja All inclusive: śniadanie, obiad, kolacja bufet, lekkie przekąski w ciągu dnia, napoje bezalkoholowe i lokalne alkoholowe serwowane od
godz. 11:00 do godz. 23.00. Obsługa hotelu potrafi
zadbać o mile spędzony czas podczas pobytu, poprzez ciekawe animacje dzienne i wieczorne, dyskoteki i możliwość korzystania z sali bilardowej.

PALM BE ACH * * * - All inclusive

POŁOŻENIE:
Przyjemny hotel położony blisko jednej z piękniejszych plaż Playa El Agua - ok. 350 m (dowóz minibusem na plażę za dodatkową opłatą). Oddalony
od lotniska o ok. 40 km, od Porlamar o ok. 22 km.
Posiada ładnie zagospodarowane otoczenie, pozwalające na relaksujący wypoczynek.
POKOJE:
Hotel posiada do dyspozycji gości 128 pokoi wyposażonych w klimatyzację, łazienkę, sejf (za dopłatą), lodówkę, suszarkę do włosów, balkon lub
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DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Goście hotelowi mogą korzystać z restauracji, baru
hotelowego, baru na plaży, basenu z wydzielonym
brodzikiem dla dzieci, minimarketu, bezpłatnych
leżaków i parasoli przy basenie i na plaży. Odpłatnie można relaksować się podczas zabiegów w salonie masażu, a amatorzy aktywnego wypoczynku
mogą skorzystać z wielu możliwości uprawiania
sportów wodnych.
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W YC I EC Z K I FA K U LTAT Y W N E

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

WYSPA MARGARITA

Jeep Safari
Lunch i napoje wliczone w cenę.

Opis: Przejażdżka jeepem do Parku Narodowego La
Sierra na Margaricie, gdzie można podziwiać widoki
najwyższych wzniesień wyspy. W drodze powrotnej
zobaczymy urokliwą wioskę El Valle i udamy się na
Półwysep Macanao z niemal nietkniętym środowiskiem naturalnym, malowniczym górzystym i półpustynnym krajobrazem. Przejedziemy do jednego
z najpiękniejszych Parków Narodowych Wenezueli
Laguna La Restinga z błękitną laguną porośniętą
lasami mangrowymi oraz z rezerwatem flamingów.
Niezapomnianym przeżyciem będzie przejażdżka
po kanałach przecinających namorzynowe gąszcze.
Po lunchu czas na plażowanie i morskie kąpiele.
Cena od 45 USD/os.

Rejs na Wyspę Coche
Lunch, open bar, leżaki i parasole na plaży
wliczone w cenę.

Opis: Rejs na wyspę Coche słynącej z przepięknych,
szerokich plaż. Jest to doskonałe miejsce nie tylko
dla wytrawnych plażowiczów uwielbiających kąpiele słoneczne, ale także dla miłośników sportów
wodnych, zwłaszcza amatorów nurkowania. W drodze powrotnej uczestnicy wycieczki będą mieli
okazję bawić się na pokładzie łodzi w gorących
rytmach salsy i merengue. Prosimy zabrać ręczniki,
kostiumy kąpielowe i kremy z filtrem.
Cena od 65 USD/os.

Wyspy Los Roques
(w każdy czwartek) Lunch wliczony w cenę.

Opis: Transfer na lotnisko w Porlamar i przelot
na Wyspy Los Roques. Lądowanie na Gran Roque,
jedynej w archipelagu zamieszkałej wyspie. Wyruszymy na wspaniały rejs katamaranem, gdzie
będziemy delektować się wspaniałymi widokami
dzikich plaż oraz wyśmienitym lunchem i bezalkoholowymi napojami. Dla amatorów snorkellingu na
pokładzie będzie możliwość wypożyczenia sprzętu.
Powrót na Gran Roque, a następnie przelot do Porlamar. Prosimy zabrać ręczniki, kostiumy kąpielowe i kremy z filtrem.
Cena od 235 USD/os.

TWOJE PODRÓŻE 2016-17®

C a n a i m a & A n g e l Fa l l s
Lunch wliczony w cenę.

Opis: Przelot z lotniska w Porlamar i spektakularny lot nad Parkiem Narodowym Canaima. Widok
najwyższego na świecie wodospadu Salto Angel
i okolic z licznymi mniejszymi wodospadami znakomicie wkomponowanymi w niezwykły krajobraz
laguny Canaima na długo pozostaje w pamięci. Po
wylądowaniu rejs łodziami „canoe’ po dziewiczej
lagunie Canaimy, która urzeka bujną roślinnością
lasu równikowego, następnie spacer za ścianą
wody wodospadu Salto El Sapo oraz przez sawanny do miejsca, skąd można podziwiać malowniczą
panoramę płaskich gór stołowych Tepuy, otoczonych obłokami, lasami deszczowymi i bezkresnymi
wzgórzami Gran Sabany. Powrót na plażę Canaima,
lunch i powrót do Porlamar. Cena od 270 USD/os.

Historyczna Margarita
Opis: La Asuncion z drugim najstarszym w Venezueli kościołem i zamkiem Santa Rosa. Odwiedzimy
wioskę rybacką Pampatar z XVIII-w. zabudową kolonialną, gdzie znajduje się zamek San Carlos de
Boromeo oraz kościół Iglesia del Santisimo Cristo
de Buen Viaje. Następnie odwiedzimy Santa Ana
- miasteczko, gdzie przy Plaza Bolivar znajduje
się pomnik Simona Boliwara, południowoamerykańskiego wyzwoliciela, szczególnie czczonego
w Wenezueli. Zobaczymy XVII-w. kościół, którego
białe ściany wspaniale kontrastują z błękitnym,
bezchmurnym niebem. To dobra okazja poznać
interesującą historię wyspy, sięgającą czasów podróży geograficznych i wypraw hiszpańskich konkwistadorów. Cena od 69 USD/os.

S h o p p i n g To u r
Opis: Margarita to strefa bezcłowa, w związku
z tym po śniadaniu proponujemy wyprawę na zakupy busem. Udamy się do miejsc, gdzie można
nabyć wyroby lokalnego rzemiosła, biżuterię i inne
przedmioty, a które będą z pewnością wspaniałą
pamiątką z podróży.
Cena od 63 USD/os.

2 dni/1 noc Delta Orinoko &
Park Narodowy Canaima
Pełne wyżywienie.
DZIEŃ 1. Przelot z Porlamar (45 min.) do Tucupita,
a następnie przeprawa łódkami po rzece Manamo
do niedostępnej drogą lądową osady. Zakwaterowanie i obiad w obozie. Po posiłku wycieczka łódką
indiańską po kanałach Delty Orinoko, podziwianie
jej dziewiczej przyrody. Spacer w głąb dżungli do
wioski Indian Warao. Podczas wycieczki będzie
okazja zobaczyć z bliska małpy, węże, tarantule,
kajmany, delfiny rzeczne. Wieczorem czeka kolejna przygoda – łowienie piranii i niezwykły zachód
słońca. Nocleg.
DZIEŃ 2. O poranku przepłyniemy łodzią do Tucupita. Przelot do wioski Canaima. Będzie to niezapomniany lot nad Parkiem Narodowym Canaima.
Widok najwyższego na świecie wodospadu Salto
Angel i okolic z licznymi mniejszymi wodospadami
znakomicie wkomponowanymi w niezwykły krajobraz laguny Canaima na długo pozostaje w pamięci.
Rejs łodziami typu „canoe’ po dziewiczej lagunie
Canaimy, która urzeka bujną roślinnością lasu
równikowego. Spacer za ścianą wody wodospadu
Salto El Sapo oraz przez sawanny do miejsca, skąd
można podziwiać malowniczą panoramę płaskich
gór stołowych Tepuy, otoczonych obłokami, lasami
deszczowymi i bezkresnymi wzgórzami Gran Sabany. Lunch w wiosce Parakaupa, która słynie z rękodzieła Indian. Powrót samolotem na Margaritę.
Cena od 649 USD/os.

Uwagi:
1.Podane ceny są orientacyjne, za osobę; ważne przy
min. 2 uczestnikach.
W przypadku wycieczek Canaima & Angel Falls, Los
Roques i Delta Orinoco & Park Narodowy Canaima
cena nie zawiera transferu lotnisko-hotel-lotnisko (ok.
60 USD/os. – do potwierdzenia)
2.Ceny nie zawierają napiwków i wydatków własnych.
3.Wycieczki realizowane są z Porlam
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PERU I BOLIWIA

i n fo r m a c j e

PERU
INFORMACJE PRAKTYCZNE

PERU
Położenie:
Peru jest krajem położonym w środkowo zachodniej części Ameryki Południowej. Graniczy na południu z Chile, na wschodzie i południowym wschodzie z Boliwią, na wschodzie
z Brazylią, na północy z Ekwadorem i Kolumbią. Granicę zachodnią stanowi w całości granica morska (Ocean Spokojny).

Czas lokalny
GMT (czas uniwersalny) – 5 godzin.

Stolicą
Lima.

Elektryczność
220V / 60 Hz, takie jak w Polsce.

Klimat/kiedy jechać?
Najlepiej podróżować po Peru w okresie od
czerwca do sierpnia, kiedy na wyżynach panuje pora sucha (w Andach trwa od maja do
września). Na dużych wysokościach noce bywają wtedy mroźne, dni są jednak cudownie
pogodne. W październiku zaczyna się pora
deszczowa, trwająca aż do początku maja.
Apogeum opadów przypada na styczeń i luty.
Podobny rytm pogodowy występuje na Nizinie Amazonki. Na wybrzeżu słoneczne i ciepłe
lato trwa od stycznia do marca. Przez resztę
roku nad oceanem, szczególnie na odcinku
centralnym i południowym, zalega garúa,
czyli mgła.

Warunki wjazdowe
Obywatele polscy udający się do Peru w celach turystycznych (do 90 dni) oraz podróżujący tranzytem są zwolnieni z obowiązku
wizowego. Okres ważności paszportu przy
wjeździe nie jest określony (zalecany przynajmniej 6 miesięcy).
Informacje dla kierowców
Nie jest wymagane międzynarodowe prawo
jazdy.
Zalecane szczepienia, higiena
Zagrożenie chorobami tropikalnymi na wybrzeżu i w górach jest stosunkowo niewielkie.
W regionach nizinnych na wschodzie kraju
(Iquitos, Pucallpa) występuje umiarkowane zagrożenie malarią i dengą. Szczepienia
ochronne w zasadzie nie są wymagane. Zdarzają się przypadki choroby wysokościowej
(soroche), której objawami są bóle głowy,
jamy brzusznej oraz torsje.

Waluta
nowy sol (PEN); (w obiegu także dolar amerykański) 1 USD = 2,8 PEN.
Języki
Językiem urzędowym jest hiszpański. Język hiszpański jest językiem ojczystym dla
80,3% obywateli Peru, a język keczua dla
16,5% Peruwiańczyków. Inne języki (głównie
indiańskie) były językami ojczystymi dla 3%
populacji kraju.
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Ludność, religia
Peruwiańczycy są narodem wieloetnicznym,
Indianie stanowią 45% populacji kraju, Metysi
37%, a biali (głównie pochodzenia hiszpańskiego) 15%. Wyznania: katolicy 81%, adwentyści 1%, inni 1%, osoby o niesprecyzowanej
przynależności i bezwyznaniowcy 16%.

TWOJE PODRÓŻE 2016-17®®

Kuchnia
Do charakterystycznych potraw należą: ceviche de corvina – ryba marynowana z cytryną,
chili i cebulą, podawana na zimno z gotowanymi lub słodkimi ziemniakami; znakomita.
Podobna, tylko z krewetkami jest ceviche
de camarones; lomo saltado – stek smażony

z cebulą, pomidorami i ziemniakami, podawany z ryżem; palta a la jardinera – awokado
nadziewane warzywami z majonezem; sopa
a la criolla – łagodnie przyprawiona zupa
z makaronem, wołowiną, jajkiem, mlekiem
i warzywami; gęsta i sycąca.
Pamiątki
W Limie można kupić np. fujarki wyrabiane
przez amazońskich Indian czy górskie, tkane
poncho. Również Cuzco ma wiele sklepów ze
znakomitym wyborem produktów miejscowego rzemiosła. Można tu kupić tkaniny, wyroby ceramiczne, wełniane ubrania i biżuterię.
Puno i Juliaca słyną z robionych na drutach
swetrów z wełny alpaki, a także z drobiazgów
wyrabianych z trzciny., rosnącej nad Jez. Titicaca.
Placówki dyplomatyczne
Ambasada Republiki Peru
ul. Starościńska 1 m. 3-4
02-516 Warszawa
tel. 646 88 06, 646 88 07
fax 646 86 17
e-mail: embperpl@atomnet.pl
Internet: www.perupol.pl
Ambasada RP w Limie, Avenida Salaverry
1978, Jesus María, Lima 11, Peru, tel. (00-511)
471 39 20, , fax (00-511) 471 48 13, lima.amb.
wk@msz.gov.pl
http://www.lima.msz.gov.pl/pl/
Konsulat RP w Arequipa, La Arboleda D-6,
Cercado Arequipa. tel: (00-51-54) 206217
e-mail: consuladopolonia@gmail.com
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15 DNI/13 NOCY

LIMA I PACHACAMAC I PARACAS I BALLESTAS ISLANDS I NAZCA I PŁASKOWYŻ NAZCA I AREQUIPA I SANTA CATALINA
KANION COLCA I SILLUSTANI I PUNO I JEZIORO TITICACA I CUZCO I ANDAHUAYLILLAS I RAQCHI I PUCARA I
ŚWIĘTA DOLINA INKÓW: PISAQ I OLLANTAYTAMBO I MACHU PICCHU

1

WYLOT

2

LIMA/PARACAS (250 KM)

Odprawa bagażowo-paszportowa na lotnisku
2 godz. przed odlotem. Wylot do Limy przez jeden
z europejskich portów lotniczych. Przylot na lotnisko w Limie w godz. popołudniowych bądź w nocy.
Po przylocie powitanie z kontrahentem, transfer
do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.

Śniadanie w hotelu. Po śniadaniu wyjazd do
Paracas (ok. 250 km, 3,5 h podróży). Podczas podróży zwiedzanie kompleksu archeologicznego Pachacamac z anglojęzycznym przewodnikiem (stanowisko archeologiczne nieczynne w poniedziałki).
Pachacamac było ważnym ośrodkiem religijnym
prekolumbijskich kultur przez ponad 1500 lat,
znajdowały się tutaj, m. in. świątynie, place oraz
domy kapłanów. Funkcjonowała tu również ważna
wyrocznia. Część świątynna jest usytuowana na
wzgórzu, skąd rozpościera się przepiękny widok na
wybrzeże oceanu i pobliskie wyspy. Przyjazd do Paracas, zakwaterowanie w hotelu. Po południu czas
wolny. Nocleg.

3

PARACAS – NAZCA (200 KM)

Śniadanie w hotelu. Przejazd do portu,
z którego popłyniemy w 2-godzinny rejs na wyspy
Ballestas (wycieczka uzależniona od warunków
pogodowych). Wyspy Ballestas często nazywane
są „małymi Galapagos”. Położone na wybrzeżu Pacyfiku składają się z dwóch wysp: Islas Ballestas
i Península de Caracas, które tworzą narodowy
rezerwat: Reserva Nacional de Caracas, który jest
najważniejszym rezerwatem ptactwa i zwierząt
morskich w kraju. W czasie rejsu z łodzi zobaczyć
można także ogromny rysunek naskalny - kandelabr, który skierowany jest w stronę kamiennej pustyni w Nazca. Po powrocie z rejsu transfer busem
do Nazca (ok. 200 km, 3 h podróży), zakwaterowanie w hotelu. Po południu czas wolny. Nocleg.
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4

NAZCA - AREQUIPA (600 KM)

Śniadanie w hotelu. Opcjonalnie transfer
na lokalne lotnisko. 35-minutowy przelot (za dodatkową opłatą, w zależności od warunków pogodowych) nad płaskowyżem Nazca, na którego
terenie znajdują się słynne linie, o niezbadanym do
dziś pochodzeniu. Powstały ponad 2000 lat temu
i wciąż nie poddają się siłom czasu i pogody. Przedstawiają zwierzęta, ptaki oraz idealne w kształcie
figury geometryczne. Niewykluczone, że linie z Nazca mają znaczenie religijne. Piktogramy zwierzęce
symbolizują w wielu kulturach płodność i mieszkańcy płaskowyżu mogli oddawać im cześć z tego
powodu. Inni twierdzą, że linie z Nazca mają sens
astronomiczny i tworzą swoisty kalendarz nieba.
Ostatnią zaś tezą jest, iż linie z Nazca mogły być
oryginalnymi, choć "zwyczajnymi" dziełami sztuki, które rysowano dla bogów oglądających świat
z niebios.
Po południu transfer komfortowym autokarem do
hotelu w Arequipie (ok. 600 km, 10 h podróży). Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.

5

AREQUIPA

6

AREQUIPA – KANION COLCA (170 KM)

7

KANION COLCA – SILLUSTANI - PUNO
(340 KM)

Śniadanie w hotelu. Poranny wyjazd z Arequipy do Kanionu Colca (ok. 170 km, 4-5 h podróży)
do punktu widokowego Cruz del Condor. Widok na
kanion zapiera dech w piersiach, nad głowami majestatycznie unoszą się kondory i jeśli tylko pogoda pozwoli możemy je zobaczyć w całej okazałości.
Głębokość przepaści w tym miejscu wynosi 1.200
m, ale najwyższa ściana kanionu wznosi się na więcej niż 3.000 m. Czas na zdjęcia i lunch. Zakwaterowanie w hotelu w Colca. Nocleg.

Śniadanie w hotelu. 8-godzina podróż do miejsca
wykopalisk archeologicznych Sillustani. Lunch
zawarty w cenie. Na miejscu spotkanie z anglojęzycznym przewodnikiem, który oprowadzi nas po
ruinach preinkaskiego cmentarzyska plemienia
Kolla. Miejsce było pochówkiem zmarłych- grobowce rodzinne w formie wież zwanych chullpas.
Następnie transfer do hotelu w Puno, zakwaterowanie. Nocleg.

Śniadanie w hotelu. Poranna
wycieczka do historycznego centrum w Arequipie. To urokliwie, kolonialne „Białe Miasto”, które swą
nazwę zawdzięcza wielu budowlom
wykonanym z białej skały wulkanicznej. Zwiedzanie rozpoczynamy
od słynnego z pięknej architektury
klasztoru Świętej Katarzyny, który
40 lat temu został otwarty dla zwiedzających, po ponad 400 latach religijnego, klasztornego użytkowania.
Po południu czas wolny. Nocleg.
*Polecamy spacer po mieście lub zakupy wyrobów z alpaki.
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8

PUNO – PŁYWAJĄCE WYSPY UROS
I TAQUILE NA JEZIORZE TITICACA

Po śniadaniu w hotelu zapraszamy na całodniową
wycieczkę na wyspy Uros i Taquile, na najwyżej
położonym, żeglownym jeziorze świata - Titicaca.
Wyspa Uros, zbudowana jest z trzcin, zamocowanych na kłodach i powiązanych ze sobą powrozami.
Głównym zajęciem mieszkających tu ludzi, posługujących się językiem keczua i aymara, jest rybołówstwo i rękodzieło. Po lunchu zwiedzanie wyspy
Taquile, zachwycającej niezapomnianymi widokami
ze swoich wzgórz. Mieszkańcy wyspy utrzymują się
z włókiennictwa, które zapewnia Taquile pozycję
centrum włókienniczego. Mieszkańcy wysp do dziś
kultywują tradycje i kulturę Inków. Lunch w cenie.
Powrót do hotelu w Puno, nocleg.

9

PUNO – ANDAHUAYLILLAS – RAQCHI –
PUCARA - CUZCO (340 KM)

Śniadanie w hotelu, transfer na dworzec. Przejazd
do Cuzco turystycznym busem. Podróż będzie długa, ale w przepięknej scenerii Andów i urokliwych,
małych wiosek oraz pól z pasącymi się alpakami
i lamami. Przystanek na lunch w miejscowości
Sicuani, w której można zwiedzić małe warsztaty
przerabiające wełnę alpak i skóry lam. Po drodze
odwiedzimy Andahuaylillas, z kościołem o kolonialnej architekturze, zwanym Kaplicą Sykstyńską
Ameryki Południowej, Raqchi – ze stanowiskiem
archeologicznym oraz muzeum w miejscowości
Pucara. Po przybyciu do Cuzco zakwaterowanie
w hotelu i nocleg.
* Powyżej 10 os. prywatny transport i przewodnik

10

CUZCO

Po śniadaniu w hotelu poranna wycieczka do historycznego centrum Cuzco. Miasto, które
nazwane przez Inków „Pępkiem Świata”, długi czas
było ich Królestwem. Do dziś w mieście pozostały

106

TWOJE PODRÓŻE 2016-17®®

domy zbudowane bez zaprawy, które później hiszpańscy konkwistadorzy wykorzystywali do budowy
kościołów. Odwiedzimy Świątynię Słońca Coricancha/Santo Domingo i Katedrę (biletu wstępu w cenie). Następnie przeniesiemy się do pobliskich ruin
Sacsayhuaman, Qenqo - centrum religijne poświęcone Bogu Viracocha. Odwiedzimy inkaskie twierdze w Puca-Pucara oraz Tambomachay, z leczniczą
wodą spływającą spiętrzonymi tarasami. Miejsce
to, związane z kultem wody, uznawane jest za miejsce rytualnej kąpieli Najwyższego Inki. Pozostała
część dnia jest czasem wolnym. Nocleg w Cuzco.

11

ŚWIĘTA DOLINA INKÓW: PISAQ –
OLLANTAYTAMBO - MACHU PICCHU
(180 KM)

Po śniadaniu w hotelu rozpoczniemy podróż do
Pisaq, niewielkiej wsi w Andach, zamieszkałej już
w czasach Inków, w której zachowały się domy
w stylu kolonialnym. Na gwarnym rynku można
spotkać Indian z lamami oraz kupić oryginalne,
lokalne wyroby i pamiątki. Następnie zwiedzanie
inkaskiej fortecy Ollantaytambo. Strategicznie
usytuowana w północnej części tzw. Świętej Dolinie Inków w Peru, jest jedną z najlepiej zachowanych osad Inków. Najbardziej znaną budowlą jest
nigdy nie ukończona "Świątynia Słońca". Następnie
transfer na dworzec kolejowy, stację Ollantaytambo’s, z której odjeżdża pociąg Vistadome – jedyny
środek transportu umożliwiający dojazd do Machu
Picchu (1,5 h podróży, 1st class, w zależności od
dostępności). Przyjazd na miejsce, przejście do
hotelu pieszo. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja.
Nocleg.
*Jeśli dzień zwiedzania wypada w niedzielę, możliwe jest zwiedzanie plenerowego rynku w Chinchero.

12

15 DNI/13 NOCY

nikiem i transfer miejskim busem do kompleksu
świątynnego Machu Picchu (w języku keczua-stary
szczyt). Najlepiej zachowane Inkaskie miasto z XV
w., usytuowane na szczycie góry, na wysokości
2090-2400 m n.p.m. Pełniło funkcję głównego
centrum ceremonialnego, ale także gospodarczego
i obronnego. Zamieszkiwali je kapłani, przedstawiciele inkaskiej arystokracji, żołnierze oraz opiekunowie tutejszych świątyń. Miasto składało się
z dwóch części: górnej, zwanej hanman, znajdowały się: Świątynia Słońca, Grobowiec Królewski, Pałac Królewski oraz Intihuatana, największa Inkaska
Świętość. W Dolnej zaś części mieściły się domy
mieszkalne kryte strzechą oraz warsztaty produkcyjne. Przez wieki miasto było ukryte w dżungli, aż
do odkrycia w 1911 roku przez archeologa Hirama
Binghama. W 2007 roku obiekt został ogłoszony
jednym z siedmiu nowych cudów świata. Zwiedzanie z przewodnikiem ruin pałaców, świątyń, łaźni,
które dają w rzeczywistości niesamowite wrażenie.
2-godzinna wycieczka, w cenie wliczony lunch. Po
południu przejście pieszo na stację kolejową. Powrót pociągiem Vistadome do stacji Poroy (3,5 h
podróży, 1st class, w zależności od dostępności).
W miejscowości Poroy transfer do Cuzco. Zakwaterowanie i nocleg.

13

CUZCO - LIMA

14

LIMA - WYLOT

15

WARSZAWA

Śniadanie w hotelu. Transfer na lotnisko w Cuzco, przelot do Limy. Spotkanie z kontrahentem i transfer do hotelu, zakwaterowanie.
Po południu zwiedzanie historycznego centrum
Limy. Zwiedzanie Katedry i Klasztoru San Francisco (bilety wstępu są zawarte w cenie). Jest to
największy zespół kościelny pochodzący z epoki
kolonialnej. Jego przednia fasada uważana jest za
najpiękniejszą fasadę kościelną w Limie. Ulokowany przy Plaza de Armas zespół jest uważany za najwybitniejsze dzieło baroku peruwiańskiego. Jest to
jednocześnie najczęściej odwiedzany kościół Limy.
Będąc w kościele, warto zajrzeć także do katakumb.
Następnie odwiedzimy również Muzeum Larco Herrera, słynącego z unikalnych kolekcji złota, srebra
oraz biżuterii, oraz największym na świecie prywatnym zbiór ceramiki starożytnego ludu Moche.
W muzeum znajdują się także wspaniałe, barwne
tkaniny nawiązujące do czasów kultur prekolumbijskich. Powrót do hotelu i nocleg.

Śniadanie w hotelu. Transfer na lotnisko
w Limie na 3 godz. przed odlotem. Powrót do Polski.

Lądowanie w Warszawie, zakończenie
świadczeń.

MACHU PICCHU - CUZCO (155 KM)

Śniadanie we wczesnych godzinach
porannych. Spotkanie z anglojęzycznym przewod-
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10 DNI

LIMA I AREQUIPA I PUNO I JEZIORO TITICACA I CUZCO I MACHU PICCHU

1

WYLOT

2

LIMA - AREQUIPA

Odprawa bagażowo-paszportowa
na lotnisku 2 godz. przed odlotem. Wylot do Limy przez jeden z europejskich
portów lotniczych. Po przylocie powitanie, transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.

wykonanym z białej skały wulkanicznej. Zobaczymy słynący z pięknej architektury klasztor Świętej Katarzyny,
który 40 lat temu został otwarty dla
zwiedzających, po ponad 400 latach
religijnego, klasztornego użytkowania.
Powrót do hotelu, popołudniu czas
wolny.

4

AREQUIPA – PUNO (310 KM)

Po śniadaniu zapraszamy na
zwiedzanie Limy - "miasta królów".
Zobaczymy kolonialne centrum miasta z Placem Broni i stojącą przy nim
Katedrą (z sarkofagiem konkwistadora
Francisco Pizarro), Pałac Arcybiskupa,
Klasztor św. Franciszka, Dom El Oidor
i Ratusz. Wizyta w Muzeum Larco Herrera, słynącego z unikalnych kolekcji
złota, srebra oraz biżuterii, oraz największym na świecie prywatnym zbiór
ceramiki starożytnego ludu Moche.
W muzeum znajdują się także wspaniałe, barwne tkaniny nawiązujące do
czasów kultur prekolumbijskich. Po
zwiedzaniu transfer na lotnisko lokalne i lot do Araquipa. Po przylocie przejazd i zakwaterowanie w hotelu.

Po śniadaniu transfer na dworzec
autobusowy skąd wyruszymy w drogę
do Puno, przejazd zajmie ok 5 godzin.
Trasa z Arequipa do Puno ma 295 kilometrów, w czasie drogi będziemy
podziwiać malownicze krajobrazy
i malowniczą scenerią płaskowyżu Altiplano. Jeżeli dobrze się przyjrzymy
w czasie jazdy można zaobserwować
naturalne siedlisko wikunii
na tle położonych w oddali
wulkanów.
We wczesnych godzinach
popołudniowych dotrzemy
do Puno. Po zakwaterowaniu w hotelu, czas wolny na
odpoczynek.

3

5

AREQUIPA

Po śniadaniu zapraszamy na spacer po mieście. Arequipie to urokliwe,
kolonialne „Białe Miasto”, które swą
nazwę zawdzięcza wielu budowlom
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żeglownym jeziorze świata - Titicaca.
Wyspa Uros, zbudowana jest z trzcin,
zamocowanych na kłodach i powiązanych ze sobą powrozami. Głównym
zajęciem mieszkających tu ludzi, posługujących się językiem keczua i aymara, jest rybołówstwo i rękodzieło.
Po lunchu zwiedzanie wyspy Taquile,
zachwycającej niezapomnianymi widokami ze swoich wzgórz. Mieszkańcy
wyspy utrzymują się z włókiennictwa,
które zapewnia Taquile pozycję centrum włókienniczego. Mieszkańcy wysp
do dziś kultywują tradycje i kulturę Inków. Lunch w cenie. Powrót do hotelu
w Puno, nocleg.

6

PUNO - CUZCO (340 KM)

Śniadanie, transfer na dworzec

PUNO – JEZIORO TITICACA

Po śniadaniu zapraszamy na całodniową wycieczkę na wyspy Uros i Taquile,
na najwyżej położonym,
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autobusowy, wyjazd w kierunku Cuzco.
Po drodze zatrzymamy się w Raqchi,
gdzie znajduje się świątynia, wzniesiona przez Inków w XV w. ku czci Wirakoczy - Stworzyciela Wszechświata,
słońca, księżyca, gwiazd i ludzi. Obok
świątyni zobaczymy inkaskie zabudowania militarne i pozostałości magazynów, w których gromadzono na
płody rolne. Odwiedzimy również
Andahuaylillas – andyjską wioskę
z zabytkowym, XVI-wiecznym kościołem wybudowanym przez Jezuitów,
z przepięknie zdobiona kaplicą, zwaną
tu „Kaplicą Sykstyńską Andów”. Wioska
położona jest na wysokości 3198 m
n.p.m., będzie to zatem także okazja do
podziwiania malowniczego krajobrazu
Andów. Po przyjeździe do Cusco transfer do hotelu.

7

ŚWIĘTA DOLINA INKÓW - MACHU PICCHU (180 KM)

Śniadanie. Przejazd do Pisac i zwiedzanie malowniczego miasteczka, znane-
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go z odbywających się tu niedzielnych
mszy i barwnego rynku. Na mszach są
obecni przedstawiciele okolicznych
wiosek w tradycyjnych strojach. Następnie zwiedzanie niezwykłej twierdzy Ollantaytambo, zbudowanej przez
Inków. Budowla ta, o wielkim znaczeniu religijnym i militarnym, złożona
była z licznych galerii, komnat i grot
kutych w skale. Do kompleksu należy
6 wielkich prostokątnych monolitów
tworzących Świątynię Słońca. Przejazd
na dworzec kolejowy skąd pociągiem
Vistadome pojedziemy do Machu Picchu. Po przyjeździe transfer do hotelu
i nocleg.

8

MACHU PICCHU - CUZCO (155 KM)

Po wczesnym śniadaniu spotkanie z przewodnikiem, przejazd publicznym auobusem do Machu Picchu - ruin
najsłynniejszego inkaskiego miasta
z XV w., usytuowanego na zboczach
góry. Transfer autokarami z Aguas Calientes na szczyt ruin (ok. 30 min.). Machu Picchu nigdy nie zostało odkryte
przez hiszpańskich konkwistadorów.
Przez wieki pozostawały ukryte wysoko
w górach, aż do odkrycia w 1911 roku
przez archeologa Hirama Binghama.
Oprowadzanie z przewodnikiem po
ruinach daje wyobrażenie, jak miasto
musiało wyglądać: świątynie, pałace,

10 DNI

domy, tarasy dla zwierząt i dla uprawy. Po zwiedzaniu powrót pociągiem
do Poroy, transfer do hotelu w Cuzco,
nocleg.

9

CUZCO – LIMA

Po śniadaniu wycieczka po Cuzco,
dawnym królestwie Inków, którego nazwa w dosłownym tłumaczeniu oznacza „Pępek Świata”. Inkowie wierzyli,
że ich miasto jest źródłem życia. Odwiedzimy Świątynię Słońca Korikancha
i Katedrę, potem dalej przeniesiemy
się do pobliskich ruin Tambomachay,
z leczniczą wodą spływającą spiętrzonymi tarasami. Miejsce to, związane
z kultem wody, uznawane jest za miejsce rytualnej kąpieli Najwyższego Inki.
Odwiedzimy inkaskie twierdze w Puca
-Pucara i Sacsayhuaman oraz Kenko
- centrum religijne poświęcone Bogu
Viracocha. Transfer na lotnisko, lot lokalny do Limy.

10

WYLOT

Śniadanie. Transfer na lotnisko, odprawa bagażowo-paszportowa
na 3 godziny przed wylotem. Lot do
Polski z międzylądowaniem w jednym
z europejskich portów lotniczych.

11
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PERU I BOLIWIA

wycieczki

CUDA PERU I BOLIWII

15 DNI

LIMA I ŚWIĘTA DOLINA INKÓW I PISAC I OLLANTAYTAMBO I MACHU PICCHU I CUZCO I ANDAHUAYLILLAS I RAQCHI I PUNO COPACABANA I WYSPA SŁOŃCA (JEZ. TITICACA) I LA PAZ I UYUNI I TAHUA

1

WYLOT

Odprawa bagażowo-paszportowa na
lotnisku 2 godz. przed odlotem. Wylot do
Limy przez jeden z europejskich portów lotniczych. Po przylocie transfer do hotelu. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg.

2

LIMA

3

LIMA – CUSCO - ŚWIĘTA DOLINA INKÓW
(30 KM)

Śniadanie. Do południa czas wolny na
odpoczynek. Po południu wycieczka po Limie - stolicy Peru. Zwiedzanie historycznego centrum dawnego miasta kolonialnego,
założonego w XVI w. przez hiszpańskiego
konkwistadora Francisco Pizarra: Plac Mayor, Pałac Rządowy, Ratusz, Katedra i Klasztor Świętego Franciszka. Odwiedzimy także
położone w starej hacjendzie Muzeum Larco
Herrera. Muzeum jest jednym z najbardziej
prestiżowych instytucji w zakresie ochrony
i konserwacji obiektów archeologicznych
Peru. Nocleg w Limie.

Śniadanie. Transfer na lokalne lotnisko i przelot do Cusco. Przejazd do Pisaq i zwiedzanie
malowniczego miasteczka, znanego z odbywających się tu niedzielnych mszy i barwnego
rynku. Po południu zwiedzanie niezwykłej
twierdzy Ollantaytambo, zbudowanej przez
Inków. Budowla ta, o wielkim znaczeniu religijnym i militarnym, złożona była z licznych
galerii, komnat i grot kutych w skale. Do
kompleksu należy 6 wielkich prostokątnych
monolitów tworzących Świątynię Słońca. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

TWOJE PODRÓŻE 2016-17®

4

ŚWIĘTA DOLINA INKÓW- MACHU PICCHU - CUZCO (335 KM)

Po wczesnym śniadaniu przejazd turystycznym pociągiem przez dolinę rzeki Urubamba
do Machu Picchu - ruin najsłynniejszego
inkaskiego miasta z XV w., usytuowanego
na zboczach góry. Po przyjeździe spotkanie
z przewodnikiem oraz przejazd do archeologicznego kompleksu. Machu Picchu nigdy nie
zostało odkryte przez hiszpańskich konkwistadorów. Przez wieki pozostawały ukryte
wysoko w górach, aż do odkrycia w 1911 roku
przez archeologa Hirama Binghama. Oprowadzanie z przewodnikiem po ruinach daje
wyobrażenie, jak miasto musiało wyglądać:
świątynie, pałace, domy, tarasy dla zwierząt
i dla uprawy. Przerwa na lunch. Powrót pociągiem do Poroy, transfer do hotelu w Cuzco,
nocleg.

5

pieli inkaskich władców. Powrót do hotelu,
czas wolny i nocleg.

6

CUSCO – PUNO (340 KM)

Śniadanie. Wyjazd do Puno, po drodze
odwiedzimy Andahuaylillas – andyjską wioskę z zabytkowym, XVI-wiecznym kościołem
wybudowanym przez Jezuitów, z przepięknie
zdobioną kaplicą, zwaną tu „Kaplicą Sykstyńską Andów”. Wioska położona jest na
wysokości 3198 m n.p.m., będzie to zatem
także okazja do podziwiania malowniczego
krajobrazu Andów. Zatrzymamy się również
w Raqchi, gdzie znajduje się świątynia, wzniesiona przez Inków w XV w. ku czci Wirakoczy
- Stworzyciela Wszechświata, słońca, księżyca,
gwiazd i ludzi. Po przybyciu do Puno powitanie w hotelu, zakwaterowanie i nocleg.

CUZCO

Ś n ia d a n i e , z w i e d z a n i e
miasta Cuzco - centrum kultury
Inków i Hiszpanów. Zwiedzanie
historycznego centrum miasta,
a także ruin Sacsayhuaman. Zobaczymy również twierdze Inków
w Puca-Pucara (czerwona forteca, broniąca drogi do Świętej
Doliny Inków). Zwiedzimy także
pobliskie ruiny Tambomachay
z kaskadami ze źródlana wodą,
o właściwościach leczniczych.
Zabytek ten nazywany jest Łaźnią Inki, świętym miejscem ką-
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PERU I BOLIWIA

wycieczki

CUDA PERU I BOLIWII

7

PUNO

Śniadanie, całodzienna wycieczka po
okolicach Puno. Zwiedzanie niewielkich,
pływających wysepek Uros. Po południu Wizyta w miejscowości Sillustani - zwiedzanie
Chullpas of Sillustani, grobowców wieżowych
Indian Aymara. Powrót do hotelu w Puno, nocleg.

8

PUNO - COPACABANA – WYSPA SŁOŃCA (JEZ. TITICACA)

Po śniadaniu transfer do Copacabany, po
boliwijskiej stronie jeziora. Rejs na wyspę
Słońca – kolebkę kultury Inków, położonej
w południowej części jeziora Titicaca. To właśnie tu, według wierzeń Inków, narodziły się
wszystkie ważne bóstwa, w tym samo Słońce - Inti. Tu narodził się brodaty, biały bóg
Viracocha oraz pierwsi Inkowie. Zwiedzanie

wioski Challapampa. Nocleg oraz kolacja na
pokładzie statku.

9

WYSPA SŁOŃCA – LA PAZ

Śniadanie w lodży, z której rozciągają
sie panoramiczne widoki na ruiny Piko Kaina.
Rejs do kompleksu Inti Wata, w którym znajduje się między innymi Muzeum Ekako Underground czy Centrum Rękodzieła. Zwiedzanie
Inkaskich Ogrodów. Obiad na pokładzie statku podczas rejsu. Transfer do miejscowości La
Paz, zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

10

LA PAZ – UYUNI – OJOS DE PERDIZ

Śniadanie, transfer na lotnisko, lot
do Uyuni, które słynie z największego solniska na świecie. Jest to jeden z najbardziej
płaskich obszarów na świecie, gdzie różnica
wzniesień wynosi niecałe 41 cm. Największa
pustynia solna na świecie - Solar de Uyuni
każdej zimy wypełnia się wodą deszczową,
tworząc płytki zbiornik wodny, w lecie woda
wyparowuje, pozostawiając na powierzchni
warstwę soli, o grubości dochodzącej do 6 m.
Po błyszczącej jak lustro powierzchni solniska można jeździć samochodem. Zwiedzanie
wyspy Incahuasi. W dalszej części dnia wyjazd do Ojos de Perdiz. Podziwianie laguny:
Canapa, Hedionda, Honda, Chiarkota oraz Ramaditas. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja,
nocleg.

11

OJOS DE PERDIZ – COLCHANI
(250 KM)

Śniadanie. Przejazd do miejscowości Colchani.
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10 DNI

Po drodze podziwianie „kamiennych drzew”,
gejzerów Sol de Manana, gorących źródeł
Polques, pustyni Dali oraz Zielonej Laguny.
Wizyta w mieście Alota oraz San Cristóbal.
Wieczorem przejazd do miejscowości Colchani, zakwaterowanie w hotelu, kolacja.

12

COLCHANI – UYUNI – LA PAZ

13

LA PAZ – TIAHUANACO – DESAGUADERO - LIMA (120 KM)

14

WYLOT DO KRAJU

Śniadanie, transfer na lotnisko
i przelot do La Paz. Zakwaterowanie w hotelu, wieczorem wycieczka po La Paz, najwyżej
położonej stolicy świata. Podziwianie Doliny
Księżycowej, położonej 10 km od centrum
miasta. Zachwyca ona „nieziemskim”, księżycowym krajobrazem oraz roślinnością klimatu
pustynnego. Powrót na nocleg.

Śniadanie. Wizyta w Tiahuanaco, dawnej stolicy preinkaskiej cywilizacji, która rozwinęła
się ok. 700 r n.e. Obecnie znajduje się tutaj
kompleks archeologiczny, zwiedzanie piramidy Acapana, Bramy Słońca oraz systemu kanałów. Przekroczenie granicy z Peru w Desaguadero. Transfer na lotnisko w Juliaca i przelot
do Limy. Transfer do hotelu, nocleg.

Śniadanie, transfer na lotnisko. Odprawa paszportowo-bagażowa, wylot do kraju.

15
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i n fo r m a c j e

EKWADOR

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Położenie
Ekwador Państwo w Ameryce Południowej położone nad Oceanem Spokojnym. Nazwa pochodzi
od hiszpańskiego słowa oznaczającego równik.
Sąsiaduje od północy z Kolumbią a od południa
z Peru. W skład Ekwadoru wchodzą także położone
na Oceanie Spokojnym Wyspy Galapagos - archipelag wysp pochodzenia wulkanicznego na Oceanie
Spokojnym, na wysokości równika, około 960 km
na zachód od wybrzeża Ameryki Południowej. Wyspy słynne są z unikalnych gatunków zwierząt. Na
89 gatunków gniazdujących tam ptaków, aż 76 nie
występuje nigdzie indziej.

Stolica:
Quito.

Waluta
Walutą od 2000 roku jest dolar amerykański, więc
nie ma potrzeby wymiany (wcześniej było sucre).
Należy być przygotowanym na uregulowanie płatności w gotówce za:
Wstęp do Parku Narodowego Galapagos, zaraz po
wylądowaniu na wyspie Baltra - 110 USD/osobę.
Przed wylotem na Galapagos każdy z Państwa
otrzyma od przewodnika TRANSIT CONTROL CARD,
którą należy wypełnić (dane uczestników i planowana długość pobytu na wyspach) i okazać na
lotnisku po wylądowaniu na Galapagos. Płatność
za kartę w wysokości 10 USD/osobę należy uregulować na lotnisku łącznie z opłatą za wstęp na
teren parku GOTÓWKĄ. Opłatę wylotową, płatną
na lotnisku w Quito w dniu wylotu z Ekwadoru 41
USD/osobę – GOTÓWKĄ.

Język
hiszpański (w górach używany język keczua).

Ludność, religia
Metysi - 65% całej populacji Ekwadoru, Indianie –
25%, Kreole – ludność wywodząca się od hiszpańskich kolonizatorów (7%), a także mniejszość pochodzenie afrykańskiego. Katolicyzm: 95%, resztę
stanowią niewielkie grupy protestantów, wyznawców judaizmu i różnych religii pierwotnych.
Czas lokalny
GMT (czas uniwersalny) – 5 godzin.

ELEKTRYCZNOŚĆ
110V. Ze względu na inne gniazdka wymagany jest
amerykański adapter do kontaktu. W związku z tym,
że adaptery mogą być niedostępne w Amazonii i na
Galapagos, radzimy zakupić adapter przed wyjazdem do Ekwadoru.

Warunki wjazdowe
Obywatele polscy udający się do Ekwadoru
w celach turystycz¬nych, biznesowych, nauko¬wych i kulturalnych są zwolnieni z obowiązku
wizowego przy poby¬tach do 30 dni (z możliwością
przedłużenia pobytu do 90 dni). Wymagany jest
6-miesięczny okres ważności paszportu. Obowią-
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zuje opłata lotniskowa przy wylocie za granicę:
z Quito 41 USD/os., z Guayaquil 26 USD/os.

Informacje dla kierowców
Wymagane jest posługiwanie się międzynarodowym prawem jazdy.

Zalecane szczepienia, higiena
Dla osób przybywających z Europy nie ma obowiązku szczepień ochronnych. Zagrożenie chorobami
tropikalnymi jest niewielkie, jednak na wybrzeżu
(okolice Guayaquil) i w dżungli występuje zagrożenie malarią i dengą. Wskazane są szczepienia
przeciw żółtej febrze, można również zażyć leki
antymalaryczne. Należy pamiętać o możliwości
wystąpienia choroby wysokościowej (soroche),
która objawia się bólami głowy, jamy brzusznej
oraz torsjami.

BEZPIECZEŃSTWO
W dużych miastach, jak wszędzie na świecie, wskazana jest ostrożność. Najcenniejsze przedmioty należy pozostawić w hotelowym sejfie, aby nie stać
się łupem dla kieszonkowców. Quito - największe
miasto ekwadorskie, które odwiedzimy, jest miejscem pięknym i pełnym przyjaznych ludzi, ale jak
wszędzie należy uważać w zatłoczonych miejscach
i podczas wieczornych spacerów.

Kuchnia
To niezliczona ilość dziwnie brzmiących i jeszcze
dziwniej wyglądających, ale za to fantastycznie
smakujących owoców i warzyw, różnorodność naturalnych napojów, zwłaszcza alkoholowych (np.
chicha), zupa z jąder byka (tronquito), albo danie ze
świnki morskiej (cuy). Cuy jest charakterystyczny
dla obszaru andyjskiego, tak jak fritada de chancho lub inaczej lechón, czyli pieczona a następnie
smażona wieprzowina. W codziennym jadłospisie
znajdują się tortillas, placki kukurydziane popularne w całej Ameryce Południowej. Na wybrzeżu
jada się głównie ryby i owoce morza. Jednym z ty-

powych przysmaków jest ceviche, które przyrządza
się ze świeżej ryby o białym mięsie z dodatkiem
owoców morza.

Pamiątki
Z Ekwadoru można przywieźć takie drobiazgi jak regionalne korale, kolczyki, szaliki i czapki, produkty
wełniane - swetry wyrabiane są ręcznie, z oryginalnym wzornictwem, tradycyjne indiańskie czapki
z wełny lamy i alpaki. Miejscowi artyści sprzedają
obrazy olejne i rysunki przedstawiające codzienne życie na Ekwadorze. Z wyrobów drewnianych
warto kupić wyjątkowe rzeźby oraz figurki zwierząt i ptaków. Ciekawym wzornictwem wyróżniają
się również narzuty, zasłony i obrusy. Oryginalną
pamiątka z Ekwadoru będzie prawdziwy kapelusz
typu panama i rzeźby z drzewa balsa, malowane
w jaskrawe kolory, „Tzantza head”. Doskonałym
"upominkiem" może być mocna, miejscowa wódka
produkowana przez Indian z trzciny cukrowej (aguardiente). Można ją kupić jedynie na targowiskach.
Placówki dyplomatyczne
Ambasada Republiki Ekwadoru
ul. Rejtana 15 m.15, 02-516 Warszawa
tel. 848 72 30; www.mmrree.gov.ec
Brak polskiej placówki dyplomatycznej.
Ambasador RP w Peru akredytowany jest również
w Republice Ekwadoru.
Konsulat RP w Quito
Konsul Honorowy: Tomasz Morawski (polski, hiszpański, angielski, francuski, rosyjski)
Leonidas Plaza 1157, Quito, Ecuador
tel. (0-0593-2) 2229-293,
e-mail: morawski@uio.satnet.net
Konsulat RP w Guayaquil
Konsul Honorowy: Francisco Rizzo Pastor (hiszpański, angielski)
Av. Quito 806 y 9 de Octubre, Edif. Induauto, Piso
16, Oficina 1601
Guayaquil – Ekwador; tel. (00 593-4) 2295 000,
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E K WA D O R

wycieczki

NA SZLAKU WULKANÓW
I WODOSPADÓW

9 DNI
QUITO I OTAVALO I CUICOCHA I PARK NARODOWY COTOPAXI I QUILOTOA I BANOS I PAPALLACTA

1

Odprawa na lotnisku w Warszawie na 2 godziny przed wylotem.
Przylot do Quito, zwanego Florencją
Ameryki, gdzie lazurowe niebo styka się niemal z morzem. Quito jest
pierwszym miastem wpisanym przez
UNESCO zna Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego . Całe miasto
otoczone jest wulkanami, z których
8 można zobaczyć z miasta podczas
dobrej pogody. Jest to najlepiej zachowanym kolonialnym miastem
w Ameryce Łacińskiej. Powitanie na
lotnisku, transfer do hotelu.

cer po Starym Mieście pełnym kolonialnych kamieniczek i wąskich, stromych uliczek, które nadają miastu
niezapomniany klimat. Zobaczymy
najciekawsze sakralne budowle miasta: XVI-wieczną katedrę z grobowcami bohaterów Ekwadoru, Kościół św.
Franciszka, najbogatszy kościół Ameryki Łacińskiej La Compana, ozdobiony wewnątrz 7 tonami złota.
Przejazd do La Mita Del Mundo, pomnika równika położonego na 0° szerokości geograficznej. To tutaj możemy jednocześnie stanąć na dwóch
półkulach. Powrót do hotelu, nocleg.

2

3

WARSZAWA – QUITO

QUITO

Śniadanie. Zapraszamy na spa-

OTAVALO - CUICOCHA (230 KM)

Śniadanie, przejazd do indiań-

skiego miasteczka Otavalo położonego malowniczo w górach, słynie ono
z ogromnego targu Indian, którzy do
dziś porozumiewają się ze sobą w języku keczua. Można się tutaj zaopatrzyć w przepiękne pamiątki i wyroby
rękodzielnicze rdzennych mieszkańców. Trasę rozpoczniemy przejazdem
słynną autostradą Panamerykańską,
zatrzymamy się w miejscach widokowych by podziwiać panoramę okolicy.
Zrobimy krótki postój przy jeziorze
San Pablo położonym u stóp wulkanu Imbabura. Następnie dotrzemy na
słynny rynek, czas wolny na zakupy.
Następnie czeka na Państwa wędrówka piesza do Laguny Cuicocha w kraterze wygasłego wulkanu Cotacachi
(4939 m n.p.m.), na terenie ekologicznego rezerwatu Cotacachi-Cayapas.
Kiedyś znajdował się tutaj groźny krater z gorącą lawą, obecnie spokojne
jezioro. Powrót do hotelu, nocleg.

4

PARK NARODOWY COTOPAXI (150 KM)

Po wczesnym śniadaniu wyruszymy z Quito na wycieczkę, w trakcie, której podążać będziemy poprzez
słynną „Aleję Wulkanów”. Park Narodowy jest położony w odległości 60
km od miasta Quito. Wulkan Cotopaxi
tworzy jeden z najsłynniejszych krajobrazów w Ekwadorze, ponieważ jest
najwyższym aktywnym wulkanem na
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NA SZLAKU WULKANÓW
I WODOSPADÓW
9 DNI

świecie. W czasie wycieczki będzie
możliwość obserwowania bujnej, endemicznej flory oraz fauny tego obszaru. Jednym z najbardziej charakterystycznych gatunków tego terenu
jest Chuquiragua (zwana także „kwiatem górali”). Wśród zwierząt napotkać będzie można m. in. dzikie konie,
jelenie i lamy. Zobaczymy również
jezioro Limpiopungo, znajdujące się
w pobliżu wulkanu Ruminahui (149,96
m). Będzie także okazja poznania
wielu interesujących gatunków róż
o bardzo zróżnicowanej kolorystyce
w czasie wizyty na słynnej plantacji
róż. Po południu udamy się na lunch
i nocleg. Wieczór do Państwa dyspozycji.

5

PARK NARODOWY COTOPAXI – QUILOTOA – BANOS (330 KM)

Po śniadaniu wyruszymy w kierunku
centralnej części Ekwadoru. Pojedziemy drogą zwaną Pujilis Way, przejeżdżając przez Quilotoa. Jadąc trasą
będziemy mieli okazję podziwiać
spektakularne krajobrazy Ekwadoru.
Kiedy dotrzemy do krateru Quilotoa będzie możliwość obserwowania zielono-niebieskiej wody jeziora,
znajdującego się we wnętrzu krateru. Zejdziemy w dół do krawędzi jeziora. Drogę powrotną pokonamy na
mułach. Następnie udamy się w kie-
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runku Banos, małego, spokojnego
miasteczka we wschodniej prowincji
Tugurahua, z łagodnymi wiosennymi temperaturami i wieloma małymi
uliczkami, pełnymi kolorowych stoisk
z ręcznie wytwarzanymi produktami
regionalnymi. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

6

BANOS – QUITO (200 KM)

Położony w dolinie wodospadów i gorących źródeł, Banos stało
się mekką dla turystów z całego świata, szukających wód o umiarkowanej
temperaturze przez cały rok, atmosfery małego miasteczka oraz bazy
wypadowej do odkrywania Ekwadoru.
Miejscowość zyskało nazwę Banos
(lub bath po angielsku) ze względu
na jego słynne gorące źródła oraz
kąpiele termalne. Ponadto w czasie
pobytu można zaobserwować aktywność wulkanu Tungurahua, który jest
widoczny z każdego miejsca w Banos.
Wybierzemy się na krótką wycieczkę
do centrum miejscowości. Miasto cieszy się przyjemnym, subtropikalnym
klimatem. Następnie przemierzymy
trasę wodospadów. W czasie spaceru
zobaczmy m. in. Wodospady: Agoyan, Heavens Door (Puertas del Cielo),
Weddings Veil (Manto de la Novia),
Devils Pan (Paion del Diablo), Machay.
Po południu powrót do Quito.

7

PAPALLACTA (250 KM)

8

WYLOT

Dzisiaj opuszczamy Quito, wybieramy się w krótką podróż do Papallacta na całodniowy relaks, pośród
malowniczego krajobrazu. Udamy
się do Papaculta Thermal Springs
Resort, który jest położony na skraju Amazońskiej dżungli. To termalne
kąpielisko znajduje się 3000 metrów
nad poziomem morza, jest otoczone
przez góry i las deszczowy. Papallacta posiada wiele basenów o różnej
temperaturze. Czas na odpoczynek
oraz możliwość skorzystania z bogatej oferty SPA. Wieczorem powrót do
hotelu
Śniadanie, przejazd na lotnisko. Odprawa paszportowo bagażowa
i wylot do kraju.

9

Lądowanie w Warszawie
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E K WA D O R

wycieczki

W CIENIU ANDÓW EKWADOR I PERU 15 DNI
RIO DE JANEIRO

1

LIMA

Odprawa paszportowo- bagażowa wylot do Peru. Przylot na lotnisko
międzynarodowe Lima po południu
lub wieczorem. Powitanie na lotnisku,
transfer i zakwaterowanie w hotelu.

2

LIMA - CUSCO

Śniadanie w hotelu. W godzinach
porannych, zwiedzanie historycznego
centrum Limy - "miasta królów". Zo-

baczymy kolonialne centrum miasta
z Placem Broni i stojącą przy nim Katedrą (z sarkofagiem konkwistadora
Francisco Pizarro), oraz Klasztor św.
Franciszka, Wizyta w Muzeum Larco
Herrera, słynącego z unikalnych kolekcji złota, srebra oraz biżuterii, oraz
największym na świecie prywatnym
zbiór ceramiki starożytnego ludu Moche. Transfer na lotnisko, lot do Cusco.
Po przybyciu, powitanie na lotnisku
i transfer do hotelu.

3

CUSCO

Śniadanie w hotelu. Cusco, nazwane przez Inków
„Pępkiem Świata”, długi czas
było ich Królestwem. Do dziś
w mieście pozostały domy
zbudowane bez zaprawy, które później Hiszpanie wykorzystywali do budowy kościołów. Odwiedzimy Świątynię
Słońca Korikancha i Katedrę.
Następnie odwiedzimy inkaskie twierdze w Puca-Pucara i Sacsayhuaman, Kenko
- centrum religijne poświęcone Bogu Viracocha oraz Tambomachay z leczniczą wodą
spływającą spiętrzonymi tarasami. Miejsce to, związane
z kultem wody, uznawane jest
za miejsce rytualnej kąpieli

114

TWOJE PODRÓŻE 2016-17®®

Najwyższego Inki. Powrót do hotelu,
nocleg.

4

DZIEŃ CUSCO - POROY - MACHU PICCHU - POROY - CUSCO

5

CUSCO - ŚWIĘTA DOLIN INKÓW - CUSCO

Po śniadaniu przejazd na dworzec
w Poroy, skąd wyrusza pociąg do bajecznych, umieszczonych na szczycie
góry ruin Machu Picchu, inkaskiego
miasta z XV w, przez wieki ukrytego
w dżungli, aż do odkrycia w 1911 roku
przez archeologa Hirama Binghama).
Przejazd pociągiem trwa 3 i poł godziny. Transfer autokarami na szczyt
ruin (około 30 minut). Spacer z przewodnikiem po ruinach pałaców, świątyń, łaźni daje wyobrażenie, jak miasto
musiało wyglądać w czasach świetności imperium. Po południu powrót do
Cusco pociągiem. Transfer na lotnisko.
Lot do Limy. Zakwaterowanie w hotelu,
nocleg.

Śniadanie. Całodzienna wycieczka do Świętej Doliny Inków. Przejazd
przepiękną trasą wzdłuż rzeki Urubamba, oglądanie tarasów pól uprawnych,
zbudowanych przez Inków. Wizyta na
indiańskim rynku w Pisac oraz zwiedzanie twierdzy Ollantaytambo i ruin
położonych na zboczach góry. Powrót
do hotelu.
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wycieczki

6

DZIEŃ LIMA – QUITO

Śniadanie w hotelu. Transfer na
lotnisko, lot do Ekwadoru. Po wylądowaniu w Quito powitanie na lotnisku,
transfer i zakwaterowanie w hotelu.

7

QUITO

Śniadanie. Zapraszamy na spacer po Starym Mieście pełnym kolonialnych kamieniczek i wąskich, stromych uliczek, które nadają miastu
niezapomniany klimat. Zobaczymy
najciekawsze sakralne budowle miasta: XVI-wieczną katedrę z grobowcami bohaterów Ekwadoru, Kościół św.
Franciszka, najbogatszy kościół Ameryki Łacińskiej La Compana, ozdobiony
wewnątrz 7 tonami złota. Odwiedzimy
również rynek główny, kolonialną ulicę "La Ronda", a zakończy zwiedzanie
na wzgórzu "Panecillo" z zapierającym
dech w piersiach widokiem na stare i nowe miasto otoczone koronami
Andów. Tutaj można cieszyć się fantastycznym widokiem na Quito. Powrót
do hotelu, czas wolny.

8

QUITO - PAPALLACTA - QUITO (250 KM)

Po śniadaniu opuścimy Quito by
udać się do Papallacta i jego gorących
źródeł. Papallacta Termal Springs Resort jest najwyżej położonym tego typu
obiektem w Andach, zlokalizowany na
wysokości 3000 m. n.p.m w Mglistym
Lesie. Relaks w basenach termalnych
o różnych temperaturach, których położenie wśród wspaniałej przyrody
oferuje niezapomniane przeżycia oraz
wyjątkową, ekskluzywną atmosferę.
Przy dobrej pogodzie można stąd zobaczyć nawet lodowego olbrzyma Antisana (5758 m n.p.n.). Powrót do hotelu.

9

QUITO - GALAPAGOS REJS

Po śniadaniu transfer na lotnisko
i przelot na Wyspę San Cristobal. Po
wylądowaniu na Wyspie Baltra, wszyscy muszą zostać poddani szczegółowej kontroli bagażu, aby zapobiec
wwożeniu roślin, nasion, zwierząt
i niepożądanych substancji. Jest to
podyktowane ochroną unikalnej przyrody wysp, których 97% powierzchni
stanowi park narodowy. Pamiętajmy,
że z wysp zabieramy ze sobą tylko fotografie i… niezapomniane wrażenia!
Należy uiścić opłatę 100 USD/os. za
możliwość zwiedzania Parku Narodo-
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wego, odebrać Kartę Wjazdową (opłata
10 USD/os.), którą należy zachować do
dnia wyjazdu. Statek wyruszy w rejs
w kierunku wyspy Lobos czyli „Wyspy
Lwa Morskiego”. Jest ona miejscem
zamieszkania wyjątkowo krzykliwych
i głośnych lwów morskich, które na
widok nadpływającego statku głośno
wołają i klaszczą płetwami. Będziemy
mieli również okazję zobaczyć głuptaki
niebieskonogie. Chętnych zapraszamy
do nurkowania
powierzchniowego.
Dotrzemy dziś również do Kicker Rock,
popularnego miejsca do nurkowania
i snorkelingu niedaleko wyspy San Cristobal. Jest pozostałością po stożku
lawy, teraz podzielonym na dwie części. Hiszpańska nazwa „Kicker Rock” to
„León Dormido”, co dosłownie znaczy
„Śpiący lew”. Jest o drugie najlepsze
miejsce do snorkeling na Galapagos.

10

GALAPAGOS REJS

Dziś rano pierwszym punktem
na trasie będzie Pitt Point, najbardziej wysunięty na północny wschód
cypel wyspy San Cristobal z niezwykle ciekawym tufowym wybrzeżem
zamieszkałym przez wiele gatunków
ptaków i innych zwierząt. Po spacerze
proponujemy relaks na plaży i obiad
na jachcie. Następny punkt podróży
to plaża Cerro Brujo, jedna z najpiękniejszych plaż na Galapagos. Będziecie
zaskoczeni widokiem pięknego białego
piasku, którego nie ma chyba nigdzie
indziej na świecie. Nieopodal plaży
znajduje się niezwykła laguna z turkusową wodą, aż nie można oprzeć się
kąpieli.

11

GALAPAGOS REJS

Dopłyniemy dzisiaj do wyspy
Floreana, jest jedną z najdalej na południe wysuniętych wysp archipelagu. Wizyta w Post Office Bay. Ponad
dwa wieki temu piraci, wielorybnicy
i mieszkańcy zostawiali w zatoce wiadomości, pełniła więc funkcję lokalnej
poczty, stąd jej nazwa. Odpoczynek
na pięknej plaży, gdzie spotkać można kolonie lwów morskich, żółwi oraz
pingwinów. Powrót na pokład na obiad.
Następnym przystankiem będzie Kormoran Point, z krystalicznie czystą
wodą i pięknymi zielonymi plażami,
gdzie spotkać można liczne kolonie
ptaków. Właśnie tutaj może się przy-

darzyć, że będziemy pływać z rekinami. Będzie również okazja do pływania
w wodach Korony Diabła. Ten nieczynny wulkan wypełniony jest wodą i oferuje niesamowite możliwości pływania
z rurką.

12

GALAPAGOS REJS - WULKAN COTOPAXI

13

PARK NARODOWY COTOPAXI - QUITO

14

WYLOT

15

DZIEŃ WARSZWA

Po północnej stronie wyspy Santa Cruz
znajduje się Groty Czarnego Żółwia
(Black Turtle Cove), będzie to ostatni punkt naszego rejsu. Przeprawa
łodziami przez zarośla mangrowe to
doskonała okazja do obserwacji żółwi morskich, białych rekinów i innych
ciekawych gatunków fauny. Transfer
na lotnisko Baltra, po odprawie lot
do Quito. Po wylądowaniu transfer na
południe kraju słynną Aleją Wulkanów.
Pierwszym na naszej drodze będzie
Wulkan Cotopaxi, który jest jednym
z najwyższych aktywnych wulkanów
na świecie, Cotopaxi (5897 m n.p.m.).
Otaczający go teren, objęty ochroną
zachwyca wspaniałą, dziką przyrodą. Tutaj wilgotny górski las równikowy przechodzi w krzewiastą formację
paramów. Zakwaterowanie w hotelu,
nocleg.
Po śniadaniu czeka Państwa
piesza wędrówka do Parku Narodowego Cotopaxi, gdzie obserwujemy
faunę i florę tego regionu. Proponujemy godzinną wycieczkę do schroniska
zlokalizowanego na wysokości 4860
m n.p.m. Następnie spacer nad Jezioro Limpiopungo w pobliżu wulkanu
Ruminahui. Będziecie mieli Państwo
możliwość obserwacji ptaków i dzikich
koni. Lunch i kolacja w Hacienda San
Agustin del Callo, gdzie przy posiłku
będziecie mogli Państwo obserwować
lamy. Powrót do Quito.

Po śniadaniu czas wolny, transfer na lotnisko. Odprawa paszportowo
-bagażowa, wylot do Europy.
Lądownie w Warszawie, zakończenie świadczeń
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