CZEKOLADA POCHODZI Z GWATEMALI

Kraj: Gwatemala, Belize, Meksyk, Honduras, Salwador
Liczba dni: 20
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/250/
Ta wyprawa do Ameryki Środkowej to wyjazd dla prawdziwych poszukiwaczy przygód i wielbicieli przyrody.
Głównym celem podróży jest Gwatemala - to tutaj spędzimy najwięcej czasu, podziwiając malownicze jezioro
Atitlan, klimatyczne, położone w dżungli piramidy Majów w Tikal, a także wybierzemy się do mniej znanych miejsc,
jak kaskady Semuc Champey. Dowiemy się też wszystkiego o czekoladzie z Gwatemali, za którą przepadali
starożytni Majowie, oraz o ich potomkach zamieszkujących okolice jeziora Atitlan. Zawitamy do Salwadoru, gdzie
skosztujemy wybornej kawy, a w Hondurasie zwiedzimy ruiny starożytnego miasta Copan. Na koniec odpoczynek
na pięknych plażach w naszych dwóch ukochanych miejscach nad morzem Karaibskim - na wyspie Caye Caulker w
Belize i Tulum w Meksyku.

PROGRAM WYPRAWY:
1 DZIEŃ - WYLOT
Spotykamy się z pilotem wyprawy na lotnisku w Warszawie. Wylot do Gwatemala City.
(Jeśli chcesz wylecieć z innego portu lotniczego w Europie, skontaktuj się z nami!)

2 DZIEŃ - GWATEMALA: PANAJACHEL - JEZIORO ATITLAN
Wcześnie rano przejazd do Panajachel nad brzeg najbardziej malowniczego jeziora Ameryki Środkowej - jeziora
Atitlan, położonego w gigantycznej kalderze między trzema wulkanami. Zakwaterowanie i odpoczynek w
miasteczku. Podziwiamy piękne widoki i wczuwamy się w atmosferę Gwatemali.

3 DZIEŃ - GWATEMALA: JEZIORO ATITLAN
Dla chętnych całodzienna wycieczka rowerowa do wiosek położonych nad jeziorem Atitlan, gdzie będziemy
podglądać życie lokalnych mieszkańców (ok. 50 USD). Odwiedzimy m.in. urocze miejscowości Santiago i San
Antonio, gdzie można zobaczyć codzienne życie potomków Majów. Wycieczkę zaczynamy na przystani, pakując
rowery na stateczek, bo interesujące nas wioski leżą po drugiej stronie jeziora. W spokojnym tempie podziwiamy
tradycyjne kolorowe stroje mieszkańców i zapierające dech w piersiach widoki. Możliwość dokupienia wycieczki
konnej po okolicznych wioskach (ok. 30 USD).
Pozostali w tym czasie eksplorują Panajachel i podziwiają widoki na jezioro Atitlan z przystani.
Dzień kończy powrotny rejs do Panajachel, gdzie jeszcze będziemy mieli szansę pobuszować po straganach w
poszukiwaniu oryginalnych gwatemalskich pamiątek i obejrzeć zachód słońca nad jeziorem. Dla chętnych, podczas
wycieczki, udział w Ceremonii Majów (ok. 10 USD).

4 DZIEŃ - GWATEMALA: ANTIGUA
Z samego rana udamy się do Antiguy – najpiękniejszego miasta Gwatemali, leżącego między trzema wulkanami.
Pospacerujemy po tym pięknym miasteczku wpisanym na listę UNESCO. Miejscowość tętni życiem dzięki
podróżnikom z całego świata, którzy z przyjemnością spędzają tu kilka dni, a nawet tygodni, ucząc się salsy lub
języka hiszpańskiego.

5 DZIEŃ - GWATEMALA: WULKAN PACAYA
Odpoczynek w mieście. Dla chętnych możliwość krótkiego trekkingu na jeden z otaczających Antiguę wulkanów,
Wulkan Pacaya, który nadal jest jest aktywny. Jeśli będziemy mieć dużo szczęścia (zależnie od chwilowej
aktywności) istnieje możliwość zobaczenia z bliska wypływającej z niego lawy (koszt wycieczki około 25 USD).
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6 DZIEŃ - GWATEMALA: SEMUC CHAMPEY
Przejazd do Semuc Champey - jest to dość niedostępne miejsce, które nie posiada infrastruktury dla wymagających
turystów. Nie bez powodu jednak nazywane jest rajem na końcu świata. Semuc Champey to cud przyrody - 300metrowy most wapienny, pod którym przepływa rzeka, a na jego powierzchni tworzą się baseny wypełnione
turkusową wodą, w której można kąpać się do woli. Nocleg w jednym z hosteli w okolicy.

7 DZIEŃ - GWATEMALA: SEMUC CHAMPEY
Czas na relaks w scenerii dżungli przy dźwięku odgłosów papug i małp w jednym z najpiękniejszych miejsc w
Gwatemali. Istnieje możliwość wykupienia na miejscu wycieczki z przewodnikiem do groty K’anba – sieci
podziemnych przejść liczącej w sumie kilkadziesiąt kilometrów. Jaskinia wypełniona jest krystalicznie czystą wodą,
w której odbijają się stalaktyty i inne piękne formy skalne (wycieczka dodatkowo płatna). Tego dnia możliwość
trekkingu na pobliskie wzgórze (przewyższenie ok. 500m), z którego rozciąga się niesamowity widok na rzekę.
Następnie kąpiele w naturalnych basenach Semuc Champey.

8 DZIEŃ - SALWADOR: SANTA ANA
Wcześnie rano przejazd do Santa Ana w Salwadorze - drugiego co do wielkości miasta w najmnieszym kraju
Ameryki Środkowej leżącego pośród plantacji kawy i trzciny curkowej. Słynie ono głównie z neogotyckiej katedry,
teatru oraz kolonialnej architektury. Krótkie zwiedzanie miasta i nocleg.

9 DZIEŃ - SALWADOR: PLAŻA
Przejazd nad jezioro Coatepeque, gdzie przy pięknych widokach zjemy śniadanie. Następnie odwiedzimy Park
Narodowy El Boqueron, gdzie wejdziemy na wulkan. Następnie krótkie odwiedziny w stolicy Salwadoru – San
Salvador. Spacer w centrum i przejazd na plażę. Odpoczynek na pacyﬁcznych plażach Salwadoru.

10 DZIEŃ - SALWADOR: PLAŻA
Relaks na plaży. Możliwość wzięcia udziału w wycieczkach organizowanych przez hotel, m.in. w wycieczce
motorówką po okolicznych kanałach namorzynowych, wycieczce kajakami lub spacer po okolicznym lesie (od 5 do
20 USD).

11 DZIEŃ - HONDURAS: COPAN - RUINY STAROŻYTNEGO MIASTA
Po śniadaniu przejazd do Copan, gdzie zwiedzimy ruiny starożytnego miasta Copan (Lista UNESCO), jednego z
największych i najważniejszych miast Majów, ich dawnego ośrodka kultury i sztuki. Niegdyś znajdowały się tam
całe zespoły pałacowe, pięć wielkich dziedzińców oraz boisko do peloty, popularnej wówczas gry w piłkę.
Najcenniejszym zabytkiem Copanu są Schody Hieroglifów, na których wyryto 2500 symboli, co stanowi
najobszerniejszy zabytek piśmiennictwa Majów. Zakwaterowanie, nocleg.

12 DZIEŃ - GWATEMALA: RIO DULCE - REJS DO LIVINGSTONE
Przejazd do Rio Dulce. Następnie przeprawa do pirackiego miasteczka Livingstone. Podczas rejsu będziemy
podziwiać wspaniałe krajobrazy zielonych ścian kanionu, kwitnące ogrody z lilii wodnych i domy na palach. Nocleg
w Livingstone.

13 DZIEŃ - GWATEMALA: LIVINGSTONE
Odpoczynek w Livingstone. Udamy się na wycieczkę do wodospadu Cascada de Siete Altares, w którym można się
wykąpać. Po południu zakupy w miasteczku, kąpiele w morzu lub wycieczka kajakami rzeką aż do ujścia do morza.

14 DZIEŃ - GWATEMALA: LIVINGSTONE - RIO DULCE - FLORES
Powrót z Livingstone do Rio Dulce. Następnie przejazd do bajecznego Flores, małego miasteczka-wysepki, leżącej
na jeziorze Peten Itza. Spacer po barwnej wyspie, dla chętnych przejażdżka łódkami, odpoczynek. Nocleg.

15 DZIEŃ - GWATEMALA: RUINY MIASTA MAJÓW TIKAL
Przed świtem ruszymy do zagubionych w dżungli ruin Tikal (VI w. p.n.e. – X w. n.e.), prawdopodobnie dawnej stolicy
www.kiribaticlub.pl
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Majów. Ruiny, wraz z otaczającym je Parkiem Narodowym, wpisane są na listę UNESCO. Olbrzymi kompleks słynie,
m.in., z bardzo stromych, wysokich piramid schodkowych, ukrytych w gęstwinie lasu. Spacer między nimi daje
wrażenie „odkrywania" ich na nowo. W dżungli, zwłaszcza o świcie, mamy szansę zobaczyć wiele (z 54) gatunków
żyjących tu ssaków, gadów i ptaków, w tym tukany i kwezale herbowe. Kwezal to symbol Gwatemali, ptak czczony
niegdyś przez Majów. Przejazd do Belize City. skąd przeprawimy się łodzią (32 km) na Caye Caulker, jedną z wielu
wysp koralowych Morza Karaibskiego.

16 DZIEŃ - BELIZE: CAYE CAULKER
Do wyboru: leniuchowanie i plażowanie, snorkeling (ok. 30 USD) lub nurkowanie (ok. 75-150 USD) na rafach.
Możliwość odbycia całodniowej wycieczki statkiem i snorkelingu (nurkowanie z maską, płetwami i rurką)
w towarzystwie żółwi, rekinów, płaszczek, ssaków morskich czy setek cudownie kolorowych ryb, albo wyprawa
na połów ryb z miejscowymi rybakami, którzy mogą nam potem przyrządzić wspaniałą potrawę. Wieczorem
egzotyczne drinki w jednym z plażowych barów.

17 DZIEŃ - MEKSYK: TULUM
Rano przeprawa promem do Chetumal. Następnie przejazd prywatnym busem do Tulum. Zakwaterowanie przy
bajecznej plaży w Tulum.

18 DZIEŃ - MEKSYK: TULUM
Dzień wolny na odpoczynek na plaży. Dla chętnych możliwość snorkelingu w słynnych Cenote Dos Ojos (ok. 60
USD).

19-20 DZIEŃ - POWRÓT
Transfer na lotnisko. Wylot z Cancun. Przylot do Warszawy dzień później.

TERMINY I CENY:
TERMIN

CENA

07.11 - 26.11 2021

8890.00 PLN + 1590.00 USD

CENA OBEJMUJE:
bilety lotnicze na trasie: Warszawa - Gwatemala City // Cancun - Warszawa
transfery z/na lotniska
18 noclegów wg programu
prywatny transport wg programu
bilet na przejazd autobusem liniowym na trasie Tulum - Cancun
transport wodny na i z Caye Caulker
rejs rio Dulce do Livingstone
opiekę pilota Kiribati Club
ubezpieczenie podróżne Signal Iduna KL 100 000 EUR (w tym następstwa chorób przewlekłych), NNW 15
000 PLN, bagaż 1000 PLN
zestaw podróżnika Kiribati Club:
www.kiribaticlub.pl
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koszulka klubowa
worek sportowy
etui na bilet
karta ubezpieczeniowa

CENA NIE OBEJMUJE:
biletów wstępu do miejsc wymienionych w programie; opłat wjazdowych i wyjazdowych (Meksyk,
Gwatemala, Honduras, Belize); transportu lokalnego w miastach (taxi, metro, ryksze itp.): ok. 140 USD
wyżywienia: ok. 15-20 USD dziennie na osobę
atrakcji dla chętnych
lokalnych przewodników
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 13 PLN/os.

ZALICZKA:
Do odwołania nie pobieramy zaliczek przy zapisie na wyjazdy
zagraniczne. Zaliczkę wpłacicie dopiero wtedy, gdy
potwierdzimy, że wyjazd może się odbyć.
Jeśli chcesz wylecieć z innego portu lotniczego, skontaktuj się z nami!
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