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PANAMA – KOLUMBIA: wyprawa na Archipelag San 
Blas 
 
Trasa: (PANAMA) Panama City – Miraflores – Kanał Panamski – 
Jezioro Gatun – Park Narodowy Soberania – Park Narodowy 
Chagres – Indianie Embera – San Lorenzo – Archipelag San Blas – 
Indianie Kuna – (KOLUMBIA) Bogota – Zipaquira – Raguira – Villa 
de Leyva – Most Boyaca – Guatavita – Leticia – Indianie Huitoto – 
Tabatinga – Indianie Ticuna – Jezioro Tarapoto – Puerto Narino – 
Macagua – Calanoa – Region Kawy – Salento – Cartagena – Park 

Narodowy Tayrona – Indianie Arhuacos – Palomino – Indianie Koguis – Sierra Nevada de Santa Marta 
 
                Typ wyjazdu: zwiedzanie i wypoczynek 
 
Panama, pomimo niewielkich rozmiarów, zachwyca pięknymi krajobrazami, wspaniałą przyrodą, rajskimi 
plażami, a także indiańskimi wioskami. Kojarzona jest przede wszystkim z Kanałem Panamskim, 
łączącym wody Oceanu Spokojnego z Atlantyckim. Jego zbudowanie wydatnie skróciło trasę, którą 
musiały pokonywać wcześniej statki – przykładowo: droga morska z San Francisco do Nowego Jorku 
uległa skróceniu aż o 14500 km... 
Kolumbia także jest krajem niezwykle urozmaiconym, barwnym i bogatym kulturowo. Podczas wycieczki 
przemierzać będziemy lasy deszczowe kolumbijskiej Amazonii. Spotkamy Indian Huitoto i Ticuna. 
Poznamy ich kulturę, zwyczaje i praktykowane ceremonie. Kolumbia słynie także z produkcji kawy. 
Przebywając w prawdziwej hacjendzie, na jednej z plantacji, będzie szansa, by dowiedzieć się czegoś 
więcej odnośnie uprawy kawowca, zbiorów nasion, a następnie dalszych procesów obróbki kawy. 
Kolumbijską przygodę dopełni wypoczynek na rajskiej plaży w Parku Narodowym Tayrona i spotkanie z 
Indianami Arhuacos i Koguis. 
 
Największe atrakcje:  

 Panama City – kontrast nowoczesności i kolonialnej przeszłości w stolicy Panamy 

 Kanał Panamski – jeden z największych „skrótów” świata 

 Spacer po P.N. Soberania – niezwykłe bogactwo flory i fauny 

 P.N. Chagres i wioska na palach Indian Embera 

 Ruiny potężnego fortu w San Lorenzo (UNESCO) 

 Przejazd trasą zabytkowej kolei wzdłuż Kanału Panamskiego 

 Archipelag San Blas – z dala od cywilizacji; spotkanie z Indianami Kuna 

 Bogota – kolonialna dzielnica Candelaria i największe na świecie Muzeum Złota 

 Zipaquira – podziemna katedra, wyrzeźbiona w soli 120 m pod ziemią 

 Villa de Leyva – jedna z kolonialnych pereł architektonicznych Kolumbii 

 Rezerwat Huitoto – spotkanie z plemiennym kacykiem i ceremonia mambe, czyli spożywania 
proszku z prażonych liści koki 

 Spływ wodnymi kanałami Amazonki i nocleg w lesie deszczowym w hamakach 

 Indianie Ticuna – ceremonia przygotowania casabe (tradycyjnego chleba) i proces wytwarzania 
fariny (mąki z juki) 

 Rejon Kawy (Alcala) – zakwaterowanie w tradycyjnej hacjendzie i zbieranie kawy na plantacji  

 Kolonialna Cartagena 

 Park Tayrona – relaks na rajskiej plaży w krainie Indian Arhuacos 
 

 Termin:     Cena:     
 16.01 – 04.02.2018r.   6690 zł + 6868 USD 
 20.02 – 11.03.2018r.   6690 zł + 6868 USD     
 17.04 – 06.05.2018r.   6690 zł + 6868 USD 
 06.11 – 25.11.2018r.   6690 zł + 6868 USD 
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PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Panama City (-/-/K) 
Wylot z Warszawy, przelot do Panamy.  
 
Dzień 2 Panama City – Miraflores (S/L/K) 
Zwiedzanie Panama City. Pozostałości dawnej kolonii hiszpańskiej zobaczymy w najstarszej części 
miasta zwanej Panama Vieja. Następnie przejazd do dzielnicy zwanej Casco Antiquo, gdzie zobaczymy 
katedrę oraz kościół San José, ze wspaniałym złotym ołtarzem. Przejazd nad Kanał Panamski z widokiem 
na słynną Punta Paitilla, czyli dzielnicę panamskich elit i zwiedzanie kompleksu muzealno-widokowego 
Miraflores Locks, poświęconego historii budowy kanału. Nocleg w Panama City. 
  
Dzień 3 Kanał Panamski – Jezioro Gatun - Park Narodowy Soberania (S/L/K)  
Przejazd do portu Gamboa, skąd rozpoczniemy przeprawę przez najciekawszą część Kanału 
Panamskiego. Następnie wycieczka łodzią po Jeziorze Gatun. Z łodzi będzie można obserwować bogatą 
florę tego regionu. Jezioro i otaczający je las, poza ptakami, są naturalnym siedliskiem dla różnych 
gatunków małp. Udamy się do Parku Narodowego Soberania - sacer po parku. W parku, ochronie 
podlega wilgotny las deszczowy a świat roślin i zwierząt jest tu niezwykle bogaty, różnorodny i kolorowy. 
Żyje tu kilkaset gatunków ptaków, wśród nich wiele gatunków papug oraz tukany. Nocleg w Soberania. 

  
Dzień 4 Park Narodowy Chagres – Indianie Embera (S/L/K) 
Udamy się  na terytorium Indian Embera, którzy zamieszkują mało dostępne tereny w Parku Narodowym 
Chagres (górny bieg rzeki Chagres). Dopłyniemy łodziami do wioski zbudowanej na palach. Indianie 
Embera kultywują pradawne tradycje z dala od cywilizacji. Tutejsze kobiety uważane za bardzo ładne - 
chodzą z odkrytymi piersiami, a ich ciała pokrywają geometryczne tatuaże, mające dwie funkcje: ozdobną 
oraz odstraszają insekty. Poznamy zwyczaje Indian Embera oraz ich związki z naturą. Nocleg w 
Soberania.  
Dzień 5 San Lorenzo (S/L/K) 
Wyjazd w kierunku Colon i dalej do San Lorenzo położonego nad Morzem Karaibskim. Zwiedzimy ruiny 
potężnego fortu (UNESCO), zbudowanego za czasów panowania Hiszpanów. Powrót do Panama City 
trasą zabytkowej kolei, która wiedzie przez bujne lasy deszczowe Parku Soberania, wzdłuż Kanału 
Panamskiego. Nocleg w Panama City. 
 
Dzień 6 Archipelag San Blas – Indianie Kuna (S/L/K) 
Przejazd na lotnisko w Panama City i przelot do Playon Chico, jedną z wysepek Archipelagu San Blas, 
gdzie nie będzie komputerów, telefonów, samochodów, gdzie nie będzie nic... Archipelag San Blas to 
około 365 niewielkich wysepek, których większość jest bezludna (tylko około 50 jest zamieszkałych przez 
Indian Kuna – rdzenną ludność tych rejonów). Po przylocie przepłynięcie łodziami na wysepkę Yandup 
Island. Zakwaterowanie w kompleksie składającym się z kilku chatek (część na lądzie, część w morzu - na 
palach. Lodge zarządzana jest przez Indian Kuna. Po lunchu wycieczka łodzią do jednej z zamieszkałych 
wysp, gdzie zapoznamy się z obyczajami i sposobem życia całkowicie odizolowanych od cywilizacji Indian 
Kunas. Nocleg na San Blas.  
  
Dzień 7 Archipelag San Blas (S/L/K) 
Dzień spędzimy w niezwykłej scenerii (soczysta zieleń, biały piasek, lazurowe niebo, Indianie w swoich 
kolorowych stronach....). Tego dnia będziemy eksplorować jedną z wysepek, gdzie spotkamy Indian Kuna 
a po południu poznamy podwodny świat, który tutaj jest fascynujący. Możliwość nurkowania „snorkeling” z 
maską i fajką („scuba diving” jest na San Blas zabronione). Nocleg na San Blas. 
 
Dzień 8 Archipelag San Blas – Panama City – Bogota (S/-/K) 
Po śniadaniu transfer na lotnisko, przelot do Panama City. Przerwa tranzytowa. Następnie przelot do 
Bogoty w Kolumbii. Po przylocie transfer do hotelu, zakwaterowanie. Nocleg w Bogocie.   
 
Dzień 9 Bogota (S/-/K) 
Zwiedzanie Bogoty. Spacer po kolonialnej dzielnicy – Candelarii: wzgórze kacyka Muisca, najstarszy 
kościół Bogoty „Chorro de Quevedo” (z zewnątrz), malownicze uliczki Candelarii. Zwiedzanie 
największego na świecie Muzeum Złota, w którym zgromadzono najpiękniejsze złote wyroby licznych 
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kultur indiańskich zamieszkujących terytorium Kolumbii przed przybyciem do niej Krzysztofa Kolumba. 
Odwiedzimy muzeum Fernando Botero (największy artysta kolumbijski). Zajrzymy do kawiarni Puerta 
Falsa, podobno bywał sam Boliwar. Zwiedzanie centralnego placu miasta „Plaza de Bolivar” z Pałacem 
Prezydenckim, Sądem, Ratuszem, Katedrą. Wjazd kolejką na Wzgórze Monserrate z klasztorem i kaplicą 
„La Morenita”, skąd roztacza się niezapomniany widok na Bogotę. Nocleg w Bogocie. 
 
Dzień 10 Zipaquira – Raguira – Villa de Leyva (S/-/K) 
Przejazd do Zipaquira, małego miasteczka położonego na sawannie, słynącego z bogatych pokładów soli. 
Tu zwiedzimy podziemną katedrę wyrzeźbioną w soli, znajdującą się 120 m. pod ziemią, która może 
pomieści 8500 osób. Wyjazd w kierunku Villa de Leyva. Po drodze zatrzymamy się w małym miasteczku 
Raquira słynącym z kolorowych domów oraz glinianych rękodzieł. Przejazd do Villa de Leyva, jednej z 
pereł architektonicznych Kolumbii, miasteczka kolonialnego, założonego przez Hiszpanów w 1572 r. 
Nocleg w Villa de Leyva.  
  
Dzień 11 Most Boyaca – Guatavita (S/-/K) 
Przejazd do magicznego El Dorado – Jeziora Guatavita. To wyjątkowe dla Indian zamieszkujących te 
tereny miejsce związane jest z ceremonią mianowania nowego kacyka w czasach prekolumbijskich. Po 
drodze zatrzymamy się przy „Puente de Boyaca”, nieopodal mostu gdzie Simon Bolivar, wygrał wojnę 
przeciwko Hiszpanom o niepodległość Kolumbii. Wizyta w miasteczku Guatavita, znajdującym się u 
podnóży kordyliery Andów i słynnego jeziora. Nocleg w Bogocie.   
 
Dzień 12 AMAZONIA (Leticia – Indianie Huitoto – Tabatinga) (S/L/K)  
Transfer na lotnisko w Bogocie i przelot do stolicy kolumbijskiej Amazonii. Po przylocie, przejazd do Leticii 
położonej przy granicy z Peru I Brazylią pozostawienie bagaży (potrzebny mały bagaż podręczny na dwa 
dni). Przejazd do Rezerwatu Indian Huitoto i spotkanie z kacykiem Huitoto, który wyjaśni, co w jego 
kulturze oznacza „mambé”, czyli spożywanie proszku z prażonych liści koki. Następnie przejazd lokalnym 
transportem (riksze motorowe) przez granicę z Brazylią do miejscowości Tabatinga. Dalej około 2-
godzinna przeprawa po Amazonce do miejsca noclegowego. Po drodze krótki postój przy pomoście w 
Macedonii, który słynie z tradycyjnego rękodzieła. Po zmroku i kolacji, spływodnymi kanałami Amazonki 
po puszczy. Nocleg w traperskich warunkach w Amazonii (hamaki).  
  
Dzień 13 AMAZONIA (Indianie Ticuna – Jezioro Tarapoto – Puerto Narino – Macagua – Calanoa) 
(S/L/K)     
Udamy się do rezerwatu Indian Ticuna – przygotowanie „casabe” (tradycyjny chleb) oraz zobaczymy, jak 
wytwarzana jest "farina" (mąka z juki). Wizyta nad Jeziorem Tarapoto a po południu rejs po Amazonce do 
Puerto Narino I dalej przepłynięcie do Calanoa położonego nad brzegiem Amazonki, do ekolodge, 
zakwaterowanie. Następnie udamy się do do rezerwatu Indian Ticuna w Mocagua. Spotkanie z lokalną 
społecznością, obserwacja codziennego życia Indian Ticuna. Po powrocie do Calanoa udział w 
wyrabianiu ceramiki oraz nici. Po kolacji udamy się do puszczy, by odkrywać uroki I tajemnice flory I 
fauny. Nocleg w Calanoa. 
  
Dzień 14 Leticia – Bogota – Region Kawy (S/-/K) 
Przepłynięcie motorówką na Wyspę Małp i dalej do Leticii. Odbiór bagaży, przejazd na lotnisko w Leticii. 
Przelot przez Bogotę do Regionu Kawy. Po przylocie transfer do kawowej hacjendy. Nocleg w Regionie 
Kawy.   
 
Dzień 15 Region Kawy – Salento (S/-/K) 
Udamy się na plantację kawy, poznamy proces jej przetwarzania i otrzymamy odpowiedź na wszelkie 
pytania dotyczące jej uprawy, zbiorów i przygotowania. Następnie przelot nad plantacjami kawy na 
najdłuższym w Ameryce Południowej canopy. Przejazd do urokliwego miasteczka Salento, uważanego za 
jedno z najpiękniejszych w w andyjskiej części kraju. Nocleg w Regionie Kawy.    
  
Dzień 16 Cartagena (S/L/K) 
Przejazd na lotnisko i przelot do Cartageny przez Bogotę. Następnie zwiedzanie Cartageny założonej w 
XVI wieku przez hiszpańskiego konkwistadora Pedro de Hereida, której Starówka (UNESCO) otoczona 
jest potężnymi murami. W programie: Starówka, wieża Zegarowa, uliczka słodkości, klasztor San Pedro 
de Claver, Forteca San Felipe, klasztor La Popa, wizyta w XVII-wiecznym pałacyku u znanego jubilera. 
Następnie 1.godzinna lekcja cumbi (taniec kolumbijski) z tancerzami. Po kolacji przejażdżka po Starówce. 
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Nocleg w Cartagenie.  
    
Dzień 17 Park Narodowy Tayrona – Indianie Arhuacos (S/L/K) 
Przejazd do Parku Narodowego Tayrona, nazywanego rajem na ziemi, którego wzgórza porośnięte 
dżunglą schodzą bezpośrednio do czystego morza, a między skałami prześwitują zatoczki z 
piaszczystymi plażami. Relaks na rajskiej plaży,możliwość spacerów i obserwacji unikalnej karaibskiej 
flory fauny oraz spotkania Indian Arhuacos, których piękne, śnieżnobiałe stroje z charakterystycznym 
nakryciem głowy określanym jako „tutusoma. Przejazd do Palomino, nocleg. 
  
Dzień 18 Palomino – Indianie Koguis - Sierra Nevada de Santa Marta (S/L/K)  
Całodzienny trekking w rejony zamieszkałe przez Indian Koguis, których społeczność pozostaje 
zamknięta na echa cywilizacji. Koguis, pragnący zachować ciągłość kulturową z cywilizacją Tayrona, 
odrzucają zdobycze nowoczesnego świata i żyją według własnych praw i norm, w zgodzie z Matką 
Naturą. Indianie Koguis są bezpośrednimi spadkobiercami cywilizacja Indian Tayrona, która rozwijała się 
na przestrzeni dwóch tysiącleci na wybrzeżu Morza Karaibskiego oraz w górach Sierra Nevada de Santa 
Marta w Kolumbii. Przejazd do hacjendy położonej u stóp Sierra Nevada de Santa Marta, nocleg.  
  
Dzień 19 Santa Marta – Bogota (S/-/-) 
Przejazd na lotnisko w Santa Marta, przelot do Bogoty. Przerwa tranzytowa. Odlot do Europy. 
 
Dzień 20 Warszawa (-/-/-) 
Przylot do Warszawy.  
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Cena obejmuje:  

 przelot na trasie Warszawa / Pana City, Bogota / Warszawa, 

 02 przeloty w Panamie na trasach Panama City / Playon Chico / Pana City, 

 01 przelot na trasie Panama City / Bogota, 

 06 przelotów w Kolumbii na trasach Bogota / Leticia / Bogota / Pereira / Bogota / Cartagena oraz 
Santa Marta / Bogota, 

 transport autokarem lub minibusem, łodziami, taksówkami podczas realizacji programu do 
wyłącznej dyspozycji grupy,  

 noclegi w Panamie w hotelach i lodgach 3*/4* oraz w Kolumbii  w hotelach i lodgach 3*/4* i w 
Ecolodge w Amazonii (łóżka z moskitierami)  i w hamakach z moskitierami w Amazonii (dopłata do 
pokoju 1-os. 1398 USD),  

 wyżywienie w Panamie wg programu – trzy posiłki dziennie (S-śniadanie, L-obiad, K-kolacja), 

 wyżywienie w Kolumbii wg programu – trzy posiłki dziennie w Amazonii oraz w Carteganie i Parku 
Tayrona (Ś-śniadanie, L-obiad, K-kolacja), w pozostałe dni – dwa posiłki dziennie (Ś-śniadanie, K-
kolacja), 

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem, 

 opłaty za wjazd do parków narodowych i rezerwatów, 

 usługi lokalnych przewodników podczas zwiedzania, 

 pilota/tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel,  

 rejs po Jeziorze Gatun, 

 rejs w Parku Chagres, 

 przejazd pociągiem – trasą zabytkowej kolei, 

 wycieczki łodzią na San Blas, 

 wjazd kolejką na Wzgórze Monseratte, 

 łowienie piranii w Amazonii,  

 rejs po Amazonce, 

 wyrabianie ceramiki oraz nici z Indianami w Amazonii 

 cafe tour w Rejonie Kawy, 

 canopy tour w Rejonie Kawy, 

 1.godzinna lekcja cumbi z tancerzami, 

 obowiązkową opłatę wylotową z Panamy, 

 opłaty wjazdowe do Panamy i Kolumbii oraz lokalne podatki i opłaty rządowe,  

 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 
Warszawa, ul. Przyokopowa 31 wraz z opcją dodatkowego ubezpieczenia (sporty wysokiego 
ryzyka – conopy tour).   

 
Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji, wycieczek fakultatywnych, 
napiwków, wydatków osobistych, opłat za filmowanie i fotografowanie, obowiązkowej składki na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.    
 
UWAGA - Kalkulacja dla grupy min. 08. osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. 
Program może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczne 
ceny biletów lotniczych z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów 
wstępu i opłacie biletowej. Zalecane szczepienia przeciw żółtej febrze odnotowane w książeczce 
szczepień. Zalecana ochrona przeciwmalaryczna w Amazonii. 
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