Груповий тур "Відкриття Колумбії"
12 днів, від 3199 $
Київ - Богота - Перейра - долина Кокора - Медельїн - Гуатапе - Картахена - архіпелаг Росаріо - Богота (оз.
Гуатавіта - Зіпакіра) – Київ
У вартість входить
Міжнародний і внутрішні перельоти; Київ-Богота-Київ // Богота-ПерейраМедельїн-Картахена-Богота
Проживання у готелях 4* на базі сніданків, за програмою
Супровід професійного гіда; згідно програми
Усі трансфери і переїзди за маршрутом; на комфортабельному транспорті з
кондиціонером, платні дороги і автостоянки
Вхідні квитки в музеї;
Медицинская страховка з покриттям на випадок захворювань COVID-19.

У вартість не входить
Доплата за одномісне розміщення; 350 доларів
Чайові гідам і водіям; 3 долари в день з особи
Додаткове харчування;
Додаткові екскурсії;
Продовження відпочинку;
Особисті витрати.

Додаткова інформація
Польотні дані: а/к Turkish Airlines. Багаж 23 кг. Одна ручна поклажа до 7 кг.
TK 460 25MAR Kiev Boryspil Istanbul 2035 - 2340
TK 800 26MAR Istanbul Bogota 0055 - 0630
TK 800 04APR Bogota Istanbul 1700 - 1655
TK 459 05APR Istanbul Kiev Boryspil 1815 - 2015
*У програмі можливі зміни, пов'язані з епідеміологічною ситуацією і обмеженнями
Правила в'їзду для туристів в Колумбію:
Вимоги до туристів:
В'їзд в країну з негативним тестом на ковід19 зробленим не пізніш 96 годин, також можна зробити тест в
аеропорту Дорадо;
Он Лайн реєстрація в Check-Mig до вильоту;
Заповнення форми CORONAPP (AppleStore or GooglePlay).
Загальна інформація
У країні немає обмежень по карантину;
Відкриті кордони для всіх іноземних туристів;
Туристична інфраструктура готова для прийому туристів;
Національні та інтернаціональні перельоти діють.
День 1 Київ - Богота
Виліт з Києва.
День 2, Богота - Перейра
Приліт до Боготи. Пересадка на внутрішній рейс, переліт в Перейру. Після прильоту трансфер у готель.
День 3, Національний парк Долина Кокора - кава-тур
Сніданок у готелі.
Національний парк Долина Кокора розташований в зелених Андах на висоті від 1800 до 2400 метрів.
Долина відома тим, що тут росте найвища пальма в світі - воскова пальма. Охочі можуть посадити воскову
пальму. У другій половині дня виїзд на каву-тур, дегустація.
День 4, Медельїн (Гуатапе - Ель-Пеньйол)
Сніданок у готелі. Трансфер в аеропорт і переліт в Медельїн. Виїзд на екскурсію в Гуатапе. 200метрова скеля Ель-Пеньйол, один з найбільших в світі суцільнокам'яних монолітів.
День 5, Медельїн
Сніданок у готелі. Виїзд на оглядову екскурсію по Медельїну: площа Ботеро, де представлені скульптури
знаменитого Фернандо Ботеро. Ви дізнаєтеся, як і де виник і як добіг кінця Медельїнський картель і як
закінчив свої дні його засновник Пабло Ескобар. У цей день ми познайомимося з рідним братом
знаменитого Пабло Ескобара - Роберто Ескобаром в його будинку. Після екскурсії повернення в готель.
День 6, Картахена
Сніданок у готелі. Трансфер в аеропорт, переліт в Картахену. Виїзд на оглядовий тур по місту (культурна
спадщина людства ЮНЕСКО). Форти, вежі, кам'яні бастіони, що оточують старе місто, католицькі церкви і
монастирі, палац інквізиції, колоніальні особняки - все це перетворює місто на справжній музей. Фортеця
Сан-Феліпе, музей смарагдів і монастир Convento de la Popa. Після екскурсії повернення в готель.

День 7, Архіпелаг Росаріо
Сніданок у готелі. Виїзд на екскурсію на прилеглі острови в Карибському морі. Архіпелаг Росаріо,
національний парк Колумбії з метою захисту коралового рифу і його мешканців. І сьогодні Іслас-дельРосаріо представляють собою шедевр мироздання: білий пісок, бірюзове море і карибське сонце.
День 8, Картахена
Сніданок у готелі. Вільний день у Картахені. Вечірній виліт до Боготи. Після прильоту трансфер у готель.
День 9, Богота
Сніданок у готелі. Виїзд на оглядову екскурсію по Боготі. У старовинних кварталах прихистились десятки
церков та інших архітектурних пам'яток XVII-XIX століть, а нові райони виблискують хмарочосами,
кав'ярнями і ресторанами, магазинами національних візажистів.
Екскурсія включає відвідування Музею Золота, одного з найбагатших музеїв планети. Відвідання Будинкумузею визволителя Болівара. Потім на фунікулері ви підніміться на пагорб Монсеррате, 3200м над рівнем
моря.На вершині пагорба розташований всесвітньо відомий монастир Сан Вінсенте (XVII в). Потім наш тур
продовжиться в музеї знаменитого колумбійського художника і скульптора Фернандо Ботеро. Після
екскурсії вас завезуть назад в готель чи залишать в місцевому ресторані для дегустації національної кухні.
День 10, Гуатавіта - Зіпакіра
Сніданок у готелі. Виїзд на екскурсію Гуатавіта - Зіпакіра. Поїздка до священного озера Гуатавіта, де в
давні часи індіанці муіска здійснювали обряд обрання вождя. Далі - екскурсія в Соляний собор в містечку
Зіпакіра, цілком висічений в соляній скелі. Стіни собору на 75% складаються з чистої солі. Храм є єдинийм
у своєму роді на всьому латиноамериканському континенті. Повернення до Боготи.
День 11 Богота - Київ
Сніданок у готелі. Трансфер в аеропорт. Виліт з Боготи.
День 12 Київ
Приліт до Києва.

