Груповий тур "Відкриття Колумбії" у супроводі представника Феєрії
12 днів, від 3199 $
Київ – Стамбул - Богота - Перейра - долина Кокора - Медельїн - Гуатапе - Картахена - архіпелаг Росаріо вулкан Ель-Тотумо - Богота (оз. Гуатавіта - Зіпакіра) – Стамбул - Київ
У вартість входить:
•
Міжнародний і внутрішні перельоти (Київ-Богота-Київ
// Богота-Перейра- Медельїн-Картахена-Богота);
•
Проживання у готелях 4* на базі сніданків – 10 ночей,
за програмою (1\2 DВ);
•
Супровід професійного гіда;
•
Усі трансфери і переїзди за маршрутом;
•
Вхідні квитки в музеї;
•
Медична страховка (віком 0-59,99 років).

У вартість НЕ входить:
•
Доплата за одномісне розміщення - 350 доларів;
•
Чайові гідам і водіям (3 долари в день з особи);
•
Додаткове харчування;
•
Факультативні екскурсії;
•
Доплата за страховку для туристів старше 60
років- 15 дол.

Додаткова інформація
Польотні дані: а/к Turkish Airlines. Багаж 23 кг. Одна ручна поклажа до 7 кг.
1. Рейс TK1258 30APR Київ (KBP) 03:45 - Стамбул (IST) 05:55
2. Рейс TK801 30APR Стамбул (IST) 10:00 - Богота (BOG) 15:20
3. Рейс TK900 10MAY Богота (BOG) 16:45 - Стамбул (IST) 16:50#
4. Рейс TK459 11MAY Стамбул (IST) 18:20 - Київ (KBP) 20:10
Необхідні документи для в'їзду до Колумбії:
- Он-лайн реєстрація в Check-Mig (не раніше ніж за 72 години до вильоту) https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf
- Сертифікат про повну вакцинацію (2 дози, підходять ВСІ вакцини!). Після другої дози має пройти
щонайменше 14 днів до дня виїзду.
АБО
Сертифікат про першу дозу вакцини, зроблену не менше ніж за 14 днів до виїзду + негативний ПЛР тест
(зроблений не пізніше ніж за 72 години до вильоту).
День 1, Київ – Стамбул - Богота - Перейра
Виліт з Києва о 03:45, рейсом TK1258.Прибуття в Стамбул о 05:55. Виліт зі Стамбула о 10:00. Прибуття в
аеропорт Боготи о 15:20, рейсом ТК801.Пересадка на внутрішній рейс Богота - Перейра (вечірній переліт).
Прибуття в Перейру. Трансфер в готель, поселення. Ночівля в Перейрі.
День 2, Перейра - 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 кава-тур, дегустація. Ночівля в Перейрі.
День 3, Перейра – Медельїн
Сніданок у готелі, виселення. Трансфер в аеропорт і ранній переліт у Медельїн. Оглядова екскурсія по
Медельїну - площа Ботеро, скульптури знаменитого колумбійського художника і скульптора Фернандо Ботеро,
копії яких прикрашають європейські міста - Париж, Мадрид або Лондон. Розміщення в готелі в Медельїні. Вільний
час. За бажанням, ввечері - "Вечір сальси" (за додаткову плату, група від 5-6 чоловік). Ночівля в Медельїні.
День 4, Медельїн
Сніданок у готелі. Екскурсія "День з Пабло Ескобаром". Сьогодні ви проїдете по місцях головних подій, що
розгорнулися в місті більше 20 років тому (13-й район, житлові квартали). Медельїнський картель і Пабло
Ескобар. У цей день ми познайомимося з рідним братом знаменитого Пабло - Роберто Ескобаром.
А також, побачимо невеликий домашній музей, і почуємо розповідь про події з іншого боку. Після екскурсії
повернення в готель. Ночівля в Медельїні.
День 5, Медельїн (Гуатапе - Ель-Пеньйол)
Сніданок у готелі. Виїзд на екскурсію в Гуатапе – місто і озеро. 200-метрова скеля Ель-Пеньйол, один з
найбільших в світі суцільнокам'яних монолітів. Ночівля в Медельїні.
День 6, Медельїн - Картахена
Сніданок у готелі, виселення. Трансфер в аеропорт, ранній переліт в Картахену. Оглядовий тур по місту
(культурна спадщина людства ЮНЕСКО). Фортеця Сан-Феліпе, музей смарагдів і монастир Convento de la Popa.
Поселення в готель, вільний час.

У другій половині дня - пішохідна екскурсія по Старому місту. Ночівля в Картахені.
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. Купання.
Ночівля в Картахені.
День 8, Картахена - вулкан Ель-Тотумо - Богота
Сніданок у готелі. Виселення. Вільний час в Картахені. Запрошуємо вас на факультативну екскурсію до
грязьового вулкану Ель-Тотумо, в якому можна скупатися (вартість екскурсії 65 дол.\ос., додаткові опції, такі як
купання, масаж і т.д. оплачуються на місці додатково). Екскурсія проводиться за умови набору групи від 10 осіб!
Вечірній виліт до Боготи. Після прильоту трансфер у готель. Ночівля в Боготі.
День 9, Богота
Сніданок у готелі. Виїзд на оглядову екскурсію по Боготі. Екскурсія включає відвідування Музею Золота.
Відвідання Будинку-музею 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. Ночівля в Боготі.
День 10, Гуатавіта - Зіпакіра
Сніданок у готелі. Виїзд на екскурсію Гуатавіта - Зіпакіра. Поїздка до священного озера Гуатавіта.
Далі - екскурсія в Соляний собор в містечку Зіпакіра, цілком висічений в соляній скелі. Стіни собору на 75%
складаються з чистої солі. Храм є єдиним у своєму роді на всьому латиноамериканському континенті.
Ночівля в Боготі.
День 11, Богота - Стамбул
Сніданок в готелі, виселення. Трансфер в аеропорт. Виліт з Боготи в Стамбул о 16:45, рейсом TK900.
День 12, Стамбул – Київ
Прибуття в Стамбул о 16:50. Посадка на рейс TK459 о 18:20 Стамбул - Київ, прибуття в Київ о 20:10.
*У програмі можливі зміни, пов'язані з епідеміологічною ситуацією і обмеженнями!

