
KOLUMBIA – wyprawa do 

San Escobar, wieloryby i Indianie… 

 

Trasa: Bogota – Medellin – Naqui – Indianie Embera – wieloryby „yubartas” 
– wyspa San Andrés - Cartagena 
 
 
 

Kolumbia - legendarna kolebka El Dorado, kraj fascynujący, piękny pod względem przyrody i niezwykle bogaty 
jeśli chodzi o kulturę. Aż trudno w to uwierzyć, ale do dnia dzisiejszego przetrwały tu tradycje Indian z czasów 
przed kolonialnych, hiszpańskich kolonizatorów i afrykańskich niewolników sprowadzonych tu przez 
Europejczyków. Wpływy tych kultur widać w rodzajach pożywienia, w muzyce, sztuce, architekturze i literaturze. 
Podczas wyprawy odkryjemy Bogotę z jej kolonialną dzielnicą Candelaria, Medelin kojarzone z kartelami 
narkotykowymi i słynnym Pablo Escobarem, zachwycające Naqui zamieszkałe przez Indian Embera, Cartagenę 
uważaną za najpiękniejsze miasto regionu Karaibów. To jedyna okazja, by wziąć udział w niezwykły spektaklu 
w świecie przyrody – spróbujemy odkryć skaczące 18-metrowe wieloryby “yubartas” (łac. Humpback whale), 
które przypływają między lipcem i październikiem do Kolumbii z oddalonego o ponad 12 000 km Chile, po to, aby 
w ciepłych i spokojnych wodach Pacyfiku urodzić swoje młode, nauczyć je pływania i oddychania oraz 
przygotować je do długiej drogi powrotnej. Ukoronowanie wyprawy będzie wypoczynek na wyspie  San Andrés. 
 
Największe atrakcje:  

 Bogota – malownicza stolica Kolumbii    

 Kolacja w słynnej w całej Kolumbii restauracji “Andrés Carne de Res” w Bogocie 

 Medellin – miasto Pablo Escobara 

 Indianie Embera w Naqui  

 Wyspa Ometepe - jedno z najpiękniejszych widokowo i przyrodniczo miejsc w Ameryce Środkowej 

 Dziewicza puszcza i poszukiwanie jadowitych żab 

 Wieloryby “yubartas” u wybrzeży Pacyfiku 

 Słynna Wyspa San Andre z jej rajskimi plażami  

 Zachwycająca Cartagena – uznana za najpiękniejsze kolonialne miasto w Ameryce Środkowej 

 Kolacja w znanej restauracji “La Marea” w Cartagenie, należącej do słynnych w Ameryce 
Południowej szefów kuchni – braci Rausch 

   

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Bogota (-/-/K) 
Zbiórka Uczestników na lotnisku w Warszawie. Odprawa bagażowa i paszportowa. Przelot do Kolumbii z 
przesiadką w jednym z europejskich portów lotniczych (dzienny przelot – posiłki na pokładach samolotów). Przylot 
do stolicy Kolumbii, 10.milionowej Bogoty położonej na wysokości 2 600 m n.p.m. w centralnej części kraju. Jej 
strategiczne położenie na środkowym paśmie kordyliery Andów (Cordillera 1 Central de los Andes), w rolniczym 
regionie Cundinamarca i w pobliżu sawanny (Llanos Orientales) sprawia, że uważana jest za jeden z najlepiej 
rozwiniętych ośrodków miejskich w Ameryce Południowej. Transport do hotelu w eleganckiej, północnej część 
Bogoty. Pieszy spacer do restauracji “Club Colombia”, wyspecjalizowanej w tradycyjnej, kolumbijskiej kuchni. 
Powitalna kolacja. Nocleg w hotelu w Bogocie.    
 
Dzień 2 Bogota (S/-/K) 
Po śniadaniu przejazd do eleganckiej, północnej dzielnicy miasta – Usaquén, która była niegdyś odrębną osadą 
indiańską, a dziś jest to jedna z modniejszych dzielnic Bogoty. Osada Usaquén została założona przez Indian 
około 1539 roku, niestety w 1777 roku hiszpańscy konkwistadorzy zmusili ich do jej opuszczenia. Dziś, dzielnica 
ta znana jest ze swego malowniczego centralnego placu, licznych galerii i restauracji, z których wiele zachowało 
kolonialną architekturę tamtych czasów. W godzinach przedpołudniowych, w niedziele, w dzielnicy tej odbywa się 
niezwykle kolorowy targ z wysokiej klasy rękodziełem. Czas na spacer po tym malowniczym targu z jego lokalnymi 
“smaczkami”. Możliwość spróbowania kolumbijskich deserów i napojów. Następnie, przejazd do kolonialnej 
dzielnicy miasta – La Candelarii, miejsca narodzin Bogoty. Na początek wjedziemy kolejką linową na Wzgórze 
Monserrate położone na wysokości 3 150 m n.p.m., z którego roztacza się niezapomniany widok na Bogotę. 
Monserrate znane jest również z klasztoru i kaplicy czarnej Madonny – “La Morenita” i ołtarza Chrystusa 
Upadającego pod Krzyżem – miejsca pielgrzymowania Kolumbijczyków. Dalej, pieszo odkryjemy historyczne 
centrum kolumbijskiej stolicy. W programie: Chorro de Quevedo, czyli wzgórze kacyka Muisca – pierwotnego 
wodza tych terenów i spacer po malowniczych uliczkach Candelarii z jej charakterystyczną, niską, kolorową 
zabudową, romantycznymi patiami i tajemniczymi postaciami na dachach i balkonach. Przejście na centralny plac 
miasta “Plaza de Bolivar” z budynkiem Parlamentu, Pałacem Prezydenckim, Sądem Najwyższym, Ratuszem i 



przepiękną Katedrą. Kolejnym punktem będzie zwiedzanie największego na świecie Muzeum Złota, w którym 
zgromadzono najpiękniejsze złote wyroby licznych kultur indiańskich zamieszkujących terytorium Kolumbii przed 
przybyciem do niej Krzysztofa Kolumba. W godzinach wieczornych przejazd na północ miasta. Dzień zakończymy 
kolacją w słynnej w całej Kolumbii restauracji “Andrés Carne de Res”, której właścicielem jest słynny w Ameryce 
Południowej szef kuchni – Andrés Jaramillo. Nocleg w hotelu w Bogocie.. 
 
Dzień 3 Bogota – Medellin (S/-/K) 
Po śniadaniu, przejazd na lotnisko w Bogocie i przelot do Medellín – nowoczesnej, doskonale rozwijającej się 
metropolii i najbardziej innowacyjnego miasta świata wg. Wall Street Journal. Przejazd do hotelu w eleganckiej i 
tętniącej życiem dzielnicy miasta – El Poblado, zakwaterowanie. Następnie, rozpoczniemy odkrywanie Medellín. 
Przemieszczać się po nim będziemy jedynym w swoim rodzaju metrem, znanym na całym świecie, gdyż jego 
niektóre linie zamiast szybkich pociągów posiadają wagoniki zawieszone niczym kolejka linowa nad 
najbiedniejszymi dzielnicami miasta, udostępniając ten środek transportu najbardziej potrzebującym. Dodatkowo, 
jedna z najbardziej niebezpiecznych dzielnic połączona została z resztą miasta ruchomymi schodami, aby ułatwić 
do niej dostęp. Przejedziemy tym niesamowitym metrem nad kolumbijskimi „fawelami” znanymi tutaj jako 
comunas, szczególnie „Comuna 13”, z której wywodził się najsłynniejszy na świecie przemytnik narkotyków i 
kolumbijskiej kokainy – Pablo Escobar. Odwiedzimy również plac pełen olbrzymich rzeźb największego, 
kolumbijskiego artysty – Fernando Botero oraz „Park Gołych Stóp” i „Park Życzeń” – dwa fantastyczne miejsca, w 
których mieszkańcy Medellín relaksują się popołudniami. Odwiedzimy również Ogród Botaniczny, w którym 
podziwiać można narodowe kwiaty Kolumbii – orchidee. Właśnie w Ogrodzie Botanicznym, w słynnej restauracji 
“In Situ” zjemy tego dnia kolację. Nocleg w hotelu w Medelin. 
 
Dzień 4 Medellin (S/-/K) 
Po śniadaniu tematyczne poznawania Medellín. Miasto jest kojarzone z kartelami narkotykowymi i słynnym Pablo 
Escobarem – największym przestępcą XX wieku, przez jednych znienawidzonym, przez innych uwielbianym. 
Spacer po Medellín rozpoczniemy odwiedzinami na cmentarzu Jardines de Montesacro, na którym w 
marmurowym grobowcu spoczywa najsłynniejszy w historii dealer narkotykowy. Do dnia dzisiejszego sympatycy 
Escobara przynoszą w to miejsce jego ulubione kwiaty – czerwone, białe i żółte goździki. Następnie skupimy się 
na miejscach związanych z postacią i życiem Pablo Escobara. Odwiedzimy kapliczkę prywatnego wojska 
Escobara, tzw. “sicarios”. Byli to młodzi, kolumbijscy chłopcy, żyjący w warunkach skrajnej nędzy. Przed 
popełnieniem przestępstwa modlili się do swojej Matki Boskiej, zwanej Vírgen de los Sicarios albo Rosa Mística. 
Następnie, wykonywali zlecone im zadanie, w zamian za co utrzymywali swoje rodziny. Przejedziemy również 
przez dzielnicę ze słynnym budynkiem “El Mónaco”. To tutaj 13.stycznia 1988 roku konkurujący z Escobarem 
kartel narkotykowy z Cali dokonał zamachu na jego rodzinę, podkładając 70 kg dynamitu, niszcząc kwartał 10 
przecznic. Pablo przeżył wtedy osobistą tragedię, gdyż podczas wybuchu słuch straciła jego córka Manuela. 
Kolejnym przystankiem naszego spaceru będzie dzielnica i budynek, na dachu którego Pablo Escobar zginął od 
kuli 2.grudnia 1993 roku. Na zakończenie tej części programu, odwiedzimy prywatny dom Pablo Escobara 
należący aktualnie do jego brata, gdzie będziemy mieć możliwość zobaczenia i dotknięcia prywatnych 
przedmiotów Pablo, a nawet jego samochodu. Z ogrodu tego domu, Pablo Escobar obserwował swoje własne 
awionetki załadowane kokainą odlatujące z lotniska Olaya Herrera w samym centrum miasta. Kolacja. Nocleg w 
hotelu w Medelin.  
 
Dzień 5 Medellin – Naqui – Indianie Embera (S/L/K) 
Po śniadaniu transfer na lotnisko i przelot charterowaną awionetką nad puszczą Pacyfiku do Naquí. Krótki spacer 
po miasteczku, zamieszkałym przez ludność pochodzenia afrykańskiego i praktycznie nie używających odzieży 
Indian Embera. Ten niesamowity koloryt na ulicach Nuquí doskonale obrazuje bogactwo krzyżujących się w 
Kolumbii kultur i ras. Wizyta w sklepie z lokalnym rękodziełem, z którego na uwagę zasługują naczynia z włókna 
palmy “wengue” i drewniane patery z palmy “chonta”. Po spacerze transport motorówką po Oceanie Spokojnym 
do ecolodge’u nad brzegiem oceanu, położonego w niezwykle malowniczym punkcie wybrzeża Pacyfiku – na 
granicy plaży i dziewiczej puszczy. Silnym punktem hotelu jest jego gastronomia, dzięki której hotel uznany został 
przez “Lonely Planet” za miejsce o rekomendowanej kuchni w Kolumbii. Pobyt w tym oddalonym od cywilizacji, 
absolutnie magicznym miejscu, gdzie nie używa się zegarków i gdzie nikt się nie spieszy, gdzie dzień 
uwarunkowany jest wschodami i zachodami słońca, prądami morskimi, przypływami i odpływami oceanu. W hotelu 
śpi się z dala od cywilizacji, w prostych drewnianych łóżkach, pod moskitierami, przy oliwnych lampkach, 
słuchając odgłosów puszczy, krzyków małp i tropikalnych ptaków. 
 
Dzień 6 Naqui: dziewicza puszcza i wieloryby (S/L/K) 
Po śniadaniu, przeprawa po dziewiczej puszczy w poszukiwaniu najbardziej jadowitych na świecie żab. Podczas 
tego spaceru, poznamy rośliny tropikalnego lasu, niezwykle przydatne w życiu tubylców: materiały do konstrukcji 
domów i naturalne lekarstwa. Poznamy drzewo, które w przypadku zagubienia, służy za bęben pomagający w 
odnalezieniu zaginionego, a nawet chodzące drzewo, które w magiczny sposób przemieszcza się samo po lesie. 
Zrealizujemy również spacer plażą do osady Termales i zwiedzanie tego malowniczego miasteczka, w którym 
okna wszystkich domów sprawiedliwie wychodzą na morze. Po spacerze, kąpiel w naturalnych basenach z 



wodami termalnymi w samym sercu kolumbijskiej puszczy. Odpoczynek w naturalnym SPA w Termales.Po 
południu wypłynięcie motorówką na ocean w poszukiwaniu skaczących 18-metrowych wielorybów “yubartas” (łac. 
Humpback whale). Przypływają one między lipcem i październikiem do Kolumbii z oddalonego o ponad 12 000 
km Chile, po to, aby w ciepłych i spokojnych wodach Pacyfiku urodzić swoje młode, nauczyć je pływania i 
oddychania oraz przygotować je do długiej drogi powrotnej. W ściśle określonych miejscach możliwość pływania 
w oceanie i podsłuchiwania kołysanek, jakie mamy wieloryby śpiewają swoim młodym. 
 
Dzień 7 Naqui - Wyspa San Andrés (S/L/K) 
Po śniadaniu rejs motorówką do Nuquí i przelot do Medellín. Następnie przelot na karaibską wyspę San Andrés. 
San Andrés to autentycznie rajska wyspa, to plaże o białym piasku, tak delikatnym, że przesypuje się przez palce 
jak jedwab. To słynne siedmiokolorowe morze, które mogło by być namalowane przez któregoś z impresjonistów. 
Takiego morza nie łatwo znaleźć na naszej planecie. San Andrés to poza tym trzecia co do wielkości i kolorów po 
Australii i Belize rafa koralowa na świecie, uznana przez UNESCO za Rezerwat Biosfery “SeaFlower” i idealne 
miejsce do nurkowania. San Andrés to fascynujący kolor drewnianych domów. To trójjęzyczna Kolumbia, o 
ciemnej jak heban cerze i szczupłej jak palma figurze, o oczach w kolorach tak rozmarzonych i nieopisanych jak 
tamtejsze morze.  
 
Dzień 8 - 9 Wyspa San Andrés (S/L/K) 
Pobyt w hotelu na wyspie San Andres, czas wolny, wypoczynek, korzystanie z kąpieli morskich i słonecznych oraz 
infrastruktury proponowanej przez resort.   
 
Dzień 10 Wyspa San Andrés – Medelin – Cartagena (S/-/K) 
Po śniadaniu transfer na lotnisko, przelot do Medellín. Następnie przelot do Cartageny, która uważana jest za 
najpiękniejsze miasto regionu Karaibów, będące głównym portem przeładunkowym złota w epoce hiszpańskiej 
Kolonii i centrum handlu niewolnikami. Starówka Cartageny otoczona jest wielokilometrowym murem obronnym, 
będącym równocześnie tarasem widokowym z fantastycznym widokiem na Morze Karaibskie. To tutaj rodowici 
mieszkańcy miasta przysiadają popołudniami, aby zrelaksować się, popijając tradycyjną limonada de coco 
(lemoniadę kokosową). Przejazd na Starówkę (około 20 minut) do hotelu Bantú. Zakwaterowanie. Kolacja na 
najpiękniejszym placu miasta, pod gołym niebem, w restauracji “San Pedro”. Nocleg w Cartagenie. 
 
Dzień 11 Cartagena (S/-/K) 
Po śniadaniu, zwiedzanie kolonialnego centrum Cartageny. Zwiedzanie Starówki rozpoczyna się przy Torre del 
Reloj (Wieży Zegarowej) – symbolu starego miasta Cartageny i Paseo de los Dulces (Uliczki Słodkości), 
pojawiającej się w powieści “Miłość w czasach zarazy” Gabriela García Márqueza. To właśnie tutaj, na Plaza de 
los Coches (Plac Karet) w XVI w. odbywały się największe w tej części świata targi niewolników. Kolejnym 
punktem spaceru jest plac przy klasztorze San Pedro de Claver, gdzie poznamy historię jezuickiego zakonnika, 
broniącego praw afrykańskich niewolników, znanego jako “Niewolnik niewolników”. Będziemy mieli również okazję 
posłuchać o kolumbijskiej Pocahontas, czyli Indiance Catalinie, która pomogła Hiszpanom w pacyfikacji 
indiańskich plemion, a w dniu dzisiejszym jest symbolem odbywającego się w Cartagenie co roku 
Międzynarodowego Festiwalu Kina. W dalszej części spaceru przejdziemy na plac Simona Boliwara, gdzie 
znajduje się Muzeum Inkwizycji mieszczące się w przepięknym, kolonialnym budynku z charakterystycznym 
wejściem zbudowanym ze skały koralowej i drewnianymi balkonami. Na Placu Bolivara poznamy historię ubranych 
w wielokolorowe sukienki, czarnoskórych, sprzedawczyń owoców – palenqueras, które są najchętniej 
fotografowanym symbolem miasta. W dalszej części programu przejdziemy na Plac Santo Domingo, gdzie 
znajduje się najstarszy kościół Cartageny, a następnie odwiedzimy boutiki z lokalnym rękodziełem, które znajdują 
się w dawnych celach budynku Bóvedas, który w czasach kolonii pełnił funkcję więzienia. Dalej przespacerujemy 
się po otaczających Starówkę murach obronnych, skąd zobaczymy panoramę bardzo nowoczesnej, kontrastującej 
ze starym miastem, hotelowej dzielnicy Cartageny. Popołudnie wolne na zakupy i indywidualne odkrywanie 
miasta. Dzień zakończymy kolacją w najlepszej restauracji w mieście – “La Marea”, należącej do słynnych w 
Ameryce Południowej szefów kuchni – braci Rausch, mających polskie korzenie.  
 
Dzień 12 Cartagena – Bogota (S/-/-) 
Po śniadaniu ostatnie chwile w rajskiej Cartagenie. Przed południem transfer na lotnisko i przelot do Bogoty. 
Przerwa tranzytowa. Odprawa bagażowa i paszportowa, odlot do Europy (przelot nocny – posiłki na pokładach 
samolotów. 
 
Dzień 13 Warszawa (-/-/-) 
Przylot do Warszawy.     
 
 
 
 
 



Termin: 24.07 – 05.08.2018r.   
    
Cena:  6 895 zł + 3 638 USD  osoba w pokoju 2-osobowym  
 
Cena obejmuje: 

 przelot na trasie Warszawa / Bogota / Warszawa, 

 opłaty lotniskowe i podatki do w/w przelotów międzykontynentalnych, 

 07 przelotów w Kolumbii na trasach Bogota / Medellin / Naqui / Medellin / San Andre / Medellin / Cartagena 
/ Bogota, 

 opłaty lotniskowe do w/w przelotów w Kolumbii,    

 opłata wjazdowa do Kolumbii,   

 transfery lotniska / hotele / lotniska w Kolumbii, 

 transport nowoczesnym minibusem, łodziami, metrem, motorówką,  

 11 noclegów w Kolumbii  w hotelach 4**** oraz najlepszym ecolodge’u na Wybrzeżu Pacyfiku w Kolumbii, 

 wyżywienie w wg programu – trzy posiłki dziennie w rejonie Naqui oraz na wyspie San Andre (Ś-śniadanie, 
L-obiad, K-kolacja), w pozostałe dni – dwa posiłki dziennie (Ś-śniadanie, K-kolacja), w tym 

o kolacja w restauracji “Club Colombia” w Bogocie, wyspecjalizowanej w tradycyjnej, kolumbijskiej 
kuchni, 

o kolacja w słynnej w całej Kolumbii restauracji “Andrés Carne de Res” w Bogocie, której 
właścicielem jest słynny w Ameryce Południowej szef kuchni – Andrés Jaramillo, 

o kolacja na najpiękniejszym placu Cartageny, pod gołym niebem, w restauracji “San Pedro”, 
o kolacja w najlepszej restauracji w Cartagenie – “La Marea”, należącej do słynnych w Ameryce 

Południowej szefów kuchni – braci Rausch, 

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem, 

 opłaty za wjazd do parków narodowych i rezerwatów, 

 opłaty klimatyczne, 

 turystyczną opłatę wjazdową na wyspę San Andrés, 

 turystyczną opłatę wjazdową do Nuquí, 

 ochronę w trakcie zwiedzania ubogich dzielnic Medellín 

 opieka pilota/tłumacza ze strony Łachmański Travel do wyłącznej dyspozycji grupy na cały czas wyjazdu 
(pilot/tłumacz oczekuje na grupę na lotnisku w Bogocie w dniu przylotu, pozostaje z grupą przez cały czas 
pobytu i rozstaje się z grupą na lotnisku w Bogocie w dniu wylotu), 

 wjazd kolejką na Wzgórze Monseratte w Bogocie, 

 obowiązkową opłatę wylotową z Kolumbii, 

 lokalne podatki i opłaty rządowe w Kolumbii,  

 ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz koszty leczenia na czas wyjazdu w SIGNAL 
IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 31.  

  
Cena nie obejmuje: napojów do obiadów i kolacji oraz innych posiłków, wycieczek fakultatywnych, napiwków i 
opłat za filmowanie i fotografowanie, obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.    
 
 
UWAGI: Kalkulację kosztów przygotowano dla grupy minimum 8 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


