
 

Program cesty do Ekvádoru a Kolumbie KE20 
4. - 24.února 2020 (21 dní)  

 

 
 
Den 1 - út 4.2.: Přílet do Quita (16:15) a přelet dále do Cuency (LATAM, 19:13-20:13).  
 
3x noc Cuenca 
 
Den 2 - st 5.2.: Prohlídka historického centra města Cuenca (památka UNESCO) - stará              
a nová katedrála, květinový trh, předincké ruiny Pumapungo, promenáda kolem řeky           
Tomebamba a možnost posezení v některé z četných stylových kaváren. A případný další             
program v Cuenca nebo okolí dle domluvy. 



 
Den 3 - čt 6.2.: Národní park Cajas - výlet do NP Cajas s lehkou turistikou (přijedete-li                 
aklimatizováni např. z Alp, tak i větší turistika), vysokohorská krajina stovek jezer. Cestou             
zpět možnost pozdního oběda v jedné ze stylových horských restaurací se pstruhy s             
krásnými výhledy. 
 
Den 4 - pá 7.2.: Přejezd do lázeňského městečka Baňos (cca 6 hodin čistého času, celý                
den se zastávkami). Cestou prohlídka nejznámější incké památky v Ekvádoru - Ingapirca.            
Možnost dalších zastávek zejména na vyhlídky. 
 
2x noc Baňos 
 
Den 5 - so 8.2.: Baňos - termální lázně, turistika v okolí lázeňského letoviska přímo pod                
aktivní sopkou Tungurahua. Dobré restaurace, můžeme ochutnat i morče. Cyklovýlet          
směrem do tropů po tzv. cestě vodopádů. Prohlídka vodopádů, mlžné pralesy, tropické            
ovoce - jedinečná příroda východních svahů And. Cestou také fakultativně možnost canopy            
(asi 1000 metrů), bungee jumping a dalších atrakcí... 
 
Den 6 - ne 9.2.: Přesun k sopečnému jezeru Quilotoa. (cca 3 hodiny) 
Sestup do kráteru k jezeru. Možnost jízdy na lodičce. Výstup zpět možný i na koních. Lehká                
turistika, nádherné výhledy vysoko v horách. 
 
1x noc u laguny Quilotoa 
 
Den 7 - po 10.2.: Návštěva národního parku Cotopaxí přímo pod stejnojmennou aktivní             
sopkou s dokonalým tvarem, včetně krátkého výstupu sopečnou krajinou k horské chatě ve             
výšce 4864 m n.m., pro zájemce o výškové rekordy možné ještě o něco výše. Přesun do                
hlavního města Quito. (2-3 hodiny do NP, později další cca 2 hodiny do hotelu v Quitu) 
 
1x noc Quito 
 
Den 8 - út 11.2.: Teleférico - výjezd lanovkou na vyhlídku do výšky 3945 m n.m, při                 
vhodných podmínkách krásné výhledy na okolní vulkány. Prohlídka historického centra          
Quita (vůbec první kulturní památka UNESCO na světě) - hlavní náměstí Plaza Grande,             
krásné koloniální kostely a zachovalé uličky, výhled na centrum z věží baziliky. Přejezd do              
tradičního indiánského města Otavalo. (2 hodiny) 
 
2x noc Otavalo 
 
Den 9 - st 12.2.: Celodenní výlet k laguně Cuicocha - nádherné sopečné jezero pod horou                
Cotacachi, pěší turistika, orchideje, andská flóra. Možnost treku kolem jezera, případně také            
projížďky na lodičkách.  
 
Den 10 - čt 13.2.: Tradiční indiánské trhy, pravděpodobně nejhezčí a největší v celé Jižní               
Americe. 



Přesun na kolumbijské hranice, přechod hranic. Pokud bude čas, návštěva hezkého           
poutního místa Las Lajas. Přesun do města Pasto. (cca 3 hodiny na hranice, později cca 3                
hodiny do Pasta - bus) 
 
1x noc Pasto 
 
Den 11 - pá 14.2.: Přelet do Bogoty (1:20 hod). Prohlídka téměř desetimiliónové metropole.              
Historické centrum - čtvrť La Candelaria. Cesta lanovkou na vyhlídku Monserrate (3150            
m n.m.). Muzeum zlata, jedno z nejlepších muzeí v Jižní Americe. Zájemce vezmeme i na               
obrovský trh Paloquemao. 
 
1x noc Bogotá 
 
Den 12 - 14 - so-po 15.-17.2.: Přelet a přesun (necelá hodina let, další hodina po silnici) do                  
typického městečka Salento v malebné oblasti kávových plantáží (zona cafetera). 
Prohlídka jedné z tradičních kávových farem. Návštěva možná nejkrásnějších termálních          
lázní v Kolumbii a nakouknutí do sympatického městečka Santa Rosa de Cabal            
pověstného tradičními klobásami a výbornými cukrárnami. (celkem 3-4 hodiny na cestě vč.            
cesty zpět) 
Městečko Salento - po večerech možnost zahrát si biliár nebo tradiční kolumbijskou hru             
tejo - ani v jednom nemáme proti místním šanci :-) 
 
3x noc Salento 
 
Pěší výlet (11 km) nádhernou přírodou do mlžného pralesa na kraji národního parku Los              
Nevados. Pozorování kolibříků. Možnost jízdy na koni. 
 
Den 15 - út 18.2.: Přejezd do Medellínu (hodina na autobus, pokud nebudou uvavírky, tak               
dalších cca 6 hodin pohodlný autobus). Večerní prohlídka čtvrti Poblado plné barů a             
nočního života. 
 
2x noc Medellín 
 
Den 16 st 19.2.: Návštěva nejbarevnější vesničky Kolumbie Guatapé a skály El Peňol s              
překrásnými výhledy na okolní jezerní krajinu. Krátká prohlídka historického centra          
Medellínu. (4-5 hodin jízdy dohromady vč. cesty zpět) 
 
Den 17 - 19 čt 20.2.-so 22.2.: Přelet do města Santa Marta (let 1:15 hod). Dva dny                 
aktivního odpočinku u Karibiku. Z písečných pláží jsou vidět ledové vrcholky nedaleké            
nejvyšší kolumbijské hory v národním parku Sierra Nevada de Santa Marta. Možnost            
koupání ve slané i sladké vodě. Výlet k vodopádům. Návštěva místní indiánské komunity             
Kogi (pokud budou indiáni ochotni vpustit turisty).  
Celodenního výlet do národního parku Tayrona. 
 
3x noc pobřeží 
 



Den 20 - 21 ne 23.2.-po 24.2.: Přejezd do Cartageny. (5 i více hodin, autobus)  
Prohlídka nejnavštěvovanějšího města v Kolumbii a památky UNESCO. Krásně upravené          
historické centrum. Největší opevnění v Jižní Americe, celkem 31 km hradebního           
systému. 
Pokračování v prohlídce Cartageny a pokud se nebudete chtít řídit oficiálním sloganem            
Kolumbie: “Největší nebezpečí je to, že už tu zůstanete.”, tak odlet zpět do Evropy. 
 
1x noc Cartagena 
 
Pozor, program může doznat drobných změn zejména s ohledem na časy letů, ale i další               
okolnosti, které nemůžeme ovlivnit: stávky, změny letových řádů, apod. Délky přesunů jsou            
pouze orientační. 
 
CENA: 
56.200 Kč / os. + 2.500 Kč za letenku Quito - Cuenca*, celkem tedy 58.700 Kč 
 
+ letenka z Evropy do Quita a zpět z Cartageny do Evropy 
* cena platná k 31.7.2019, aktuální cenu zašleme na vyžádání 
 
Naše cena zahrnuje: 
- ubytování (20 nocí hotel) 
- služby česky hovořícího průvodce 
- veškeré přesuny a výlety 
- vstupné na všechny památek z programu (s výjimkou fakultativního programu) 
- vnitrostátní letenky Pasto - Bogotá, Bogotá - Pereira, Medellín - Santa Marta 
 
Naše cena nezahrnuje: 
- zpáteční letenku z Evropy do Ekvádoru 
- stravování (stravování je obecně levnější než v ČR, ale může ho prodražit pivo, alkohol a                
případné návštěvy lepších restaurací) 
- vaše cestovní pojištění 

 
DOPRAVA: 
soukromá doprava, občas přejezdy linkovými autobusy, ve městech obvykle taxi, 3 přelety. 
 
UBYTOVÁNÍ: 
Ubytování v příjemných, většinou rodinných hotýlcích ve dvoulůžkových pokojích s          
koupelnou na pokoji.  
 
STRAVOVÁNÍ: 
Budeme se stravovat v místních i turistických restauracích dle vlastního výběru a našeho             
doporučení. Většina ubytování zahrnuje snídani. 

 


