CIUDAD PERDIDA trekking

Kraj: Kolumbia
Liczba dni: 7
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/342/
Położone w pięknym parku narodowym Tayrona, ruiny Zaginionego Miasta TEYUNA kuszą podróżników. Jednak
aby się tam dostać, czeka Was kilkudniowy trekking przez góry Sierra Nevada i dżunglę...
To bez wątpienia jeden z naszych ulubionych trekkingów na całym świecie. Ok, może i są bardziej malownicze
trasy, za to TA daje niesamowitą satysfakcję, poczucie przygody i możliwość obcowania z egzotyczną przyrodą.
Uwaga: trekking wymaga dobrej kondycji ﬁzycznej.

PROGRAM WYPRAWY:
1 DZIEŃ - PRZYLOT DO SANTA MARTA
Przylot do Santa Marty. Transfer z lotniska do hotelu. Czas wolny.

2 DZIEŃ - SANTA MARTA
Śniadanie w hotelu. Odpoczynek po podróży w Santa Marta i ostatnie przygotowania do trekkingu. Spotykacie się z
naszym lokalnym przewodnikiem, który przeprowadzi Was przez kolumbijską dżunglę do zaginionego miasta Ciudad Perdida, zwanego również Teyuna. Wieczorem czas na ostatnie zakupy i skompletowanie ekwipunku.

3 DZIEŃ - TREKKING DZIEŃ 1: EL MAMEY - PARK TAYRONA
Po śniadaniu przejazd samochodami terenowymi ok. 2,5h do wsi El Mamey. Stamtąd wyruszycie na poszukiwanie
zaginionego w dżungli świętego miasta plemienia Tayrona. W drodze czekają Was strome podejścia wąskimi
ścieżkami i kamiennymi schodami, przeprawy przez potoki, ale również kąpiele w wodospadach i naturalnych
basenach. W jednym z takich bajecznych miejsc lokalny przewodnik zorganizuje przerwę na lunch. Wieczorem
dojście do obozowiska nr 1. Kolacja. Nocleg w hamakach pod zadaszeniem.
Dystans do pokonania: ok. 7 km

4 DZIEŃ - TREKKING DZIEŃ 2: PARK TAYRONA: WIEŚ MUTANZI, GÓRY SIERRA NEVADA
Kolejny dzień pełen przygód i wyzwań rozpoczniecie bardzo wczesnym śniadaniem, po którym maszerując wzdłuż
rzeki Buritaca dotrzemy do wsi Mutanzi, w której znajduje się wiele domów rdzennych mieszkańców tego
regionu. Następnie trasa około 7-godzinnego trekkingu oddali się od rzeki i terenów rozlewisk w kierunku
porośniętych bujną roślinnością górskich zboczy Sierra Nevada de Santa Marta. W trakcie trekkingu przerwa
na lunch. Po trudach górskiej wędrówki przez dżunglę odpoczynek w obozowisku nr 3, wyposażonym w namioty,
chatki i hamaki, oraz pożywna kolacja przy akompaniamencie nocnych odgłosów tropikalnego lasu.
Dystans do pokonania: ok. 14 km

5 DZIEŃ - TREKKING DZIEŃ 3: CIUDAD PERDIDA
Po wczesnej pobudce wyruszycie odkrywać tajemnicę zaginionego miasta Teyuna. By jednak dotrzeć do
skrzętnie skrywanych w dżungli ruin cywilizacji Tayrona będziecie musieli przedrzeć się przez egzotyczne zarośla i
pokonać wiele kamiennych stopni pozostawionych w dżungli przez pierwszych osadników. Lunch w cieniu ruin
miasta. Wieczorem dojście do obozowiska nr 2 i kolacja. Nocleg w namiotach lub hamakach.
Dystans do pokonania: ok. 9 km
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6 DZIEŃ - TREKKING DZIEŃ 4: PARK TAYRONA - EL MAMEY
Po śniadaniu rozpoczniecie ostatni dzień trekkingu przez Kolumbijską dżunglę. Po drodze do wioski El Mamey
będzie okazja na ostatnie kąpiele pod wodospadami i ostatni lunch nad naturalnym basenem w sercu lasu
tropikalnego. Wieczorem przejazd do Santa Marta. Zakwaterowanie w hotelu.
Dystans do pokonania: ok. 14 km

7 DZIEŃ - WYLOT
Śniadanie w hotelu. Transfer na lotnisko i wylot z Santa Marta.

CENA OBEJMUJE:
plan Twojej podróży dzień po dniu z praktycznymi informacjami w wygodnej aplikacji mobilnej
transfery z/na lotnisko w Santa Marta
3 noclegi w Santa Marta w pokoju 2-osobowym z łazienką
3 śniadania w hotelu
4-dniowy prywatny Trekking do Ciudad Perdida
bilety wstępu do Parku Tayrona
transport prywatnym transportem z i do Santa Marta
opieka lokalnego przewodnika podczas trekkingu
3 noclegi na campingach (w namiotach, hamakach lub chatkach (w zależności od dostępności)
wyżywienie podczas trekkingu (3x śniadanie, 4x lunch, 3x kolacja)
ubezpieczenie podróżne Signal Iduna KL 100 000 EUR (w tym następstwa chorób przewlekłych), NNW
15 000 PLN, bagaż 1000 PLN
K-Box - Twój zestaw podróżnika:
koszulka klubowa
worek sportowy
etui na bilet
karta ubezpieczeniowa
vouchery

CENA NIE OBEJMUJE:
biletu lotniczego do i z Santa Marty
pozostałego wyżywienia: ok. 20-30 USD/os. dziennie
zwyczajowych napiwków
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 13 PLN/os.
opcjonalnie: opieki pilota Kiribati Club
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