
PROGRAM: KOLUMBIE s AMAZONIÍ A CHOCÓ
listopad 2023

VERZE 16.3.

Den 1: Přílet do Bogoty, prohlídka města
Prohlídka Bogoty: dle času příletu a odletu další den: co stihneme - staré město, muzeum

Botera, výlet lanovkou na kopec Monserrate, ...

1x noc Bogota



Den 2 - den 5: Program v Amazonii
Přelet z Bogoty do Amazonie, do města Leticia.

Prohlídka Leticie, plavba na druhou stranu Amazonky do Peru a do Brazílie. 3 země ve 3

hodinách.

Přesun lodí 2 hodiny proti proudu Amazonky do vesničky Puerto Nariňo.

Procházka pralesem na místní farmu, pozorování arapaim a kajmanů.

Výlet lodí, pozorování růžových amazonských delfínů.

Odpočinek a pozorování života v místní vesnici.

Noční procházka pralesem - možnost pozorování zejména nočního hmyzu, pavouků a

obojživelníků.

Odjezd lodí zpět do Leticia a přelet přes Bogotu do kávové oblasti a přesun do městečka

Salento.

1x noc Leticia

2x noc Puerto Nariňo

1x noc Salento

Den 6 - den 9: Salento a okolí (údolí Cocora, termální lázně, voskové
palmy, turistika, kávové farmy, atd.)
Typické městečko Salento v malebné oblasti kávových plantáží (zona cafetera).

Návštěva jedné z tradičních kávových farem.

Pěší výlet (12 km, kdo chce i více) nádhernou přírodou podél říčky do mlžného pralesa na kraji

NP Los Nevados. Pozorování kolibříků. Údolí Cocora, “voskové palmy” a nádherné výhledy.

Speciální návštěva největšího lesa voskových palem na světě v dříve nepřístupné oblasti pod

národním parkem Los Nevados.

Možnost jízdy na koních.Také si zahrajeme tradiční kolumbijskou hru tejo.

Návštěva možná nejkrásnějších termálních lázní v Kolumbii. Po cestě ochutnávka pověstných

klobás. Letecký nebo pozemní přesun do Medellínu.

3x noc Salento (celkem 4 noci)

1x noc Medellín

Den 10-11: Medellín a Guatapé
Prohlídka Medellínu, centra i okrajových oblastí (slumů) z vyhlídky typického dopravního

prostředku Medellínu - Metrocable.

Návštěva kontroverzní a dynamické Comuny 13 - dříve jedné z nejnebezpečnějších čtvrtí

města.



Následující den přejezd do městečka barev: Guatapé. Výstup na unikátní přírodní rozhlednu

Piedra de Peñol. Vyjížďka lodí po nádrži Peňol.

1x noc Medellín

1x noc Guatapé

Den 12 - den 15: Pacifické pobřeží
Návrat do Medellínu a přelet malým letadlem k pobřeží Pacifiku do městečka Nuquí v unikátní

a nádherné oblasti Chocó.

Prohlídka autentického afrokolumbijského městečka Nuquí.

Přesun na ubytování na pobřeží Tichého oceánu.

Krásné pláže.

Procházky pralesem s místním průvodcem.

Případně koupání v termálních pramenech v pobřežním pralese.

Možnost šnorchlování a surfování.

Přesný program bude upřesněn, pro inspiraci např.:

https://www.reservaelamargalhotelnuqui.com/ (a video na úvodní stránce)

https://piedrapiedralodge.com/galeria-de-fotos/ (fotogalerie)

https://www.youtube.com/watch?v=x8BS89foNFI&ab_channel=ELTIEMPO (titulky + do CZ)

Přelet zpět do Medellínu a následně do Cartageny.

3x noc Nuqui, noc Cartagena

Den 16 - den 17: Cartagena
Prohlídka nejnavštěvovanějšího města v Kolumbii a památky UNESCO. Krásně upravené

historické centrum. Největší opevnění v Jižní Americe, celkem 31 km hradebního systému.

Pokud se nebudete chtít řídit oficiálním sloganem Kolumbie: “Největší nebezpečí je to, že už tu

zůstanete.”, tak odlet zpět do Evropy…

1x noc Cartagena (celkem 2 noci)

CENA ZÁJEZDU:

74 000 Kč v soukromé skupince 6 osob

+ letenka do Kolumbie, orientační cena letenky z Prahy cca 27 000 Kč, z Berlína i odjinud od

17.000 Kč (!), jde o lety s jedním krátkým přestupem v Evropě

https://www.reservaelamargalhotelnuqui.com/
https://piedrapiedralodge.com/galeria-de-fotos/
https://www.youtube.com/watch?v=x8BS89foNFI&ab_channel=ELTIEMPO


s nákupem letenek pomůžeme

Cena zahrnuje:
- 6 vnitrostátních přeletů (Bogota - Leticia, Leticia - Bogotá - region kávy, region kávy -

Medellín, Medellín - Nuquí, Nuquí - Medellín, Medellín - Cartagena)

- ubytování (11 nocí příjemné a čisté hotýlky, pokoje se sociálním příslušenstvím, 2 noci

jednoduché ubytování v Amazonii, 3 noci ubytování v lodge v oblasti Nuquí)

- služby špičkového českého průvodce

- veškeré přesuny a výlety dle programu

- vstupné do všech národních parků a rezervací z programu

- pojištění CK proti úpadku a pojištění obecné odpovědnosti pořadatele zájezdů

Cena nezahrnuje:
- mezinárodní letenku z Evropy do Bogoty a z Cartageny zpět

- stravování (levnější než v ČR)

- vaše cestovní pojištění


