KOLUMBIA
Kraina Kawą Pachnąca!
14 dni
(samolot)
1 dzień
(kolacja)

WARSZAWA
Zbiórka na lotnisku im. F. Chopina - hala odlotów, strefa E przy windzie.
Przelot samolotem rejsowym do Bogoty (z przesiadką). Transfer
do
zakwaterowanie.

BOGOTA
hotelu,

2 dzień
(śniadanie/kolacja)

BOGOTA
Zwiedzanie Bogoty: zabudowania z okresu kolonialnego i początków republiki, najstarsza
część miasta - La Candelaria, oraz nieco młodsza - La Catedral, Muzeum Złota (jedno z
najpiękniejszych w Ameryce Południowej), katedra La Catedral Primada de Colombia oraz
inne zabudowania na Placu Boliwara. Powrót do hotelu.

3 dzień
(śniadanie/kolacja)

BOGOTA
ZIPAQUIRA
RAQUIRA
VILLA DE LEYVA
Wyjazd do Zipaquirá. Zwiedzanie pierwszego cudu Kolumbii - podziemnej katedry
wyrzeźbionej w złożu soli i zwiedzanie miejscowości Zipaquirá. Następnie zwiedzanie
podziemnego kościoła rzymskokatolickiego w pobliżu miejscowości Raquira. Zwiedzanie
miasteczka. Przejazd do Villa de Leyva.

4 dzień
(śniadanie/kolacja)

VILLA DE LEYVA
Zwiedzanie kolonialnego miasteczka i jego zabytków: Plaza Principal z kościołem
parafialnym z XVII w., Klasztory św. Augustyna i św. Franciszka, Karmelitek Bosych, kościół
Matki Boskiej z Carmen, inne kolonialne budowle. Zwiedzanie Muzeum Antonio Narino oraz
muzeum Antonio Ricuarte – zlokalizowane w królewskiej fabryce alkoholu. Powrót do hotelu.
Popołudnie wolne. Dla chętnych wycieczka na pustynię.
Zwiedzanie Muzeum
Paleontologicznego w mieście Fossil ze skamieniałościami liczącymi 120 milionów lat,
znajdującego się w pobliżu najstarszego w Kolumbii młyna do mielenia zboża. Wizyta w El
Infiernito - centrum astronomiczne Indian Muisca, gdzie można obserwować pozostałości
obserwatorium i monolity falliczne jako symbol płodności [koszt ok. 40 USD/os].

5 dzień
(śniadanie/lunch)

VILLA DE LEYVA

ARMENIA

Po śniadaniu transfer na lotnisko w Bogocie. Przelot do Armenii, transfer do
hotelu, zakwaterowanie.
6 dzień
(śniadanie/lunch)

ARMENIA
SALENTO
COCORA
ARMENIA
Po śniadaniu wyjazd do przepięknej doliny Cocora (Park Narodowy) – usłanej zielonymi
wzgórzami i ogromnymi palmami Quindo (kolumbijskie drzewo narodowe, które potrafi
osiągnąć nawet 190 m. wysokości). Następnie zwiedzanie miasteczka Salento, gdzie
nadarzy się okazja do spróbowania lokalnej przepysznej kawy! Powrót do hotelu.

7 dzień
(śniadanie/kolacja)

ARMENIA [REGION KAWOWY]
Śniadanie. Przejazd do Madellin. Zakwaterowanie w hotelu, czas wolny.

8 dzień
(śniadanie/kolacja)

MADELLIN
Zwiedzanie pełnego nowoczesnej oraz kolonialnej zabudowy miasta (środkami komunikacji
publicznej). W programie m.in.: wizyta na Placu Botero. Przejażdżka słynną kolejką linową
spinającą obie strony Doliny Madellin.

9 dzień
(śniadanie/kolacja)

MADELLIN

MADELLIN

SANTA MARTA

Po śniadaniu transfer na lotnisko i przelot do Santa Marta. Zakwaterowanie w hotelu, czas
wolny na odpoczynek.
10 dzień
(śniadanie/kolacja)

SANTA MARTA
TAYRONA NATIONAL PARK
SANTA MARTA
Całodniowa wycieczka po Parku narodowym Tayrona – 15000 hektarów
malowniczych plaż, raf koralowych i przepięknych krajobrazów!

11 dzień
(śniadanie/kolacja)

SANTA MARTA
CARTAGENA
Po śniadaniu przejazd do Cartageny. Po południu zwiedzanie miasta (lista
UNESCO) – uznawanego za jedno z najpiękniejszych miast na Świecie! W programie m.in.:
wizyta na Placu Santo Domingo, Wieża Zegarowa, Katedra, Pałac Inkwizycji. Spacer
brukowanymi uliczkami poprzez historyczne centrum miasta.

12 dzień
(śniadanie/kolacja)

CARTAGENA
Czas wolny na wypoczynek, zakupy bądź dodatkowe zwiedzanie miasta i
okolic z przewodnikiem. Fakultatywnie proponujemy rejs Wyspę Majaguja
położoną w archipelagu Rosario – istny raj na ziemi! Świetna okazja na egzotyczny
wypoczynek oraz zasmakowanie lokalnej kuchni (w trakcie wycieczki lunch) [koszt ok. 80
USD/os + opcjonalnie wstęp do Oceanarium ok. 7 USD/os].

13 dzień
(śniadanie)

CARTAGENA
Transfer na lotnisko. Przelot samolotem rejsowym do Polski (z przesiadką).

14 dzień

WARSZAWA
Przylot do Warszawy na lotnisko im. Fryderyka Chopina.

UWAGI!!!
Program jest ramowy (orientacyjny) np. kolejność realizacji punktów programu lub niektóre godziny mogą ulec zmianie. SIGMA
TRAVEL zastrzega sobie ewentualne zmiany w programie imprezy ( np. pkt X.2 "Warunków Uczestnictwa").
Zakwaterowanie w hotelach

3* w pokojach 2-osobowych (lub 2-osobowych z dostawką), z łazienkami.

imprezy należy przekazać przedstawicielowi kontrahenta kwotę

Po przylocie na początku

500 USD, stanowiącą dewizową część ceny imprezy. Na
70 USD – kwotę tą

zwyczajowe (obowiązkowe) napiwki dla przewodników, kierowców oraz bagażowych należy przeznaczyć ok.
należy przekazać pilotowi na początku wycieczki.

Nie są wymagane żadne szczepienia ochronne, zaleca się profilaktycznie zakup środków anty-malarycznych przed
wyjazdem z Polski lub środków odstraszających komary.

TERMIN IMPREZY:

16.10 – 29.10.2022
27.11 – 10.12.2022

CENA:

11 990 PLN
11 990 PLN

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 2600 PLN
CENA ZAWIERA (PLN+USD):











przelot samolotem rejsowym z/do Polski,
przeloty wewnętrzne wg programu,
transport autokarem / minibusem na miejscu,
zakwaterowanie w hotelach 3* (pokoje z łazienkami),
opiekę polskiego pilota,
usługi lokalnego przewodnika podczas pobytu,
wyżywienie zgodnie z programem (śniadania i obiady/kolacje),
bilety wstępów do zwiedzanych obiektów i atrakcje wg programu,
komplet ubezpieczeń (KL do 25000 EUR z uwzględnieniem następstw chorób przewlekłych, NNW do 3000 EUR, bagaż
podróżny do 200 EUR).

CENA NIE ZAWIERA:












obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny płatnej przy pierwszej wpłacie (13 PLN/os),
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy płatnej przy pierwszej wpłacie (13 PLN/os),
napojów do obiadów / kolacji,
zwyczajowych (obowiązkowych) napiwków dla kierowców i przewodników (ok. 70 USD/os),
kosztu imprez fakultatywnych organizowanych na miejscu,
opcjonalnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej (3% ceny na Umowie),
opcjonalnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej oraz w wyniku następstwa choroby
przewlekłej (6% ceny na Umowie),
rozszerzenia ubezpieczenia KR z powodu zachorowania na COVID-19 (zwyżka składki 60% ceny ubezpieczenia),
opcjonalnego ubezpieczenia VIP (120 PLN/os / KL 100000 EUR, NNW 10000 EUR, OC 100000 EUR, bagaż 1000 EUR),
opcjonalnego ubezpieczenie THE BEST (252 PLN/os / 300000 EUR, NNW 10000 EUR. OC 100000 EUR, bagaż 1000 EUR),

 wydatków natury osobistej,
 innych kosztów niewymienionych w punkcie "cena zawiera".

