
Delta Orinoko i Wyspa Margarita ( - )
Cena: 990 USD

Wyjazd mo?emy zorganizowa? w dowolnym terminie, a program modyfikowa? na ?yczenie.

Trasa: Delta Orinoko i Wyspa Margarita.

Delta Orinoko stanowi obok najwyższego wodospadu świata, Salto Angel, jedno najczęściej
odwiedzających miejsc Wenezueli. To także druga pod względem wielkości (po Amazonce) delta
rzeczna w Ameryce Południowej. Zajmuje powierzchnię ponad 30 tys. km kwadratowych. Uznaje się,
że rejon delty Orinoko stanowi jeden z najbardziej dziewiczych obszarów na kuli ziemskiej. Pomijając
największe miasto regionu, Tucupita, omawiany teren praktycznie w całości pokryty jest bujną
dżunglą i kanałami.

Margarita to aż 72 złociste plaże, karaibskie muszle, turkusowe morze i szereg kurortów
turystycznych, świetnie przygotowanych na napływających tu co roku turystów. Na wyspie
odczujemy wyjątkową atmosferę, którą tworzą gościnni mieszkańcy, słoneczna pogoda oraz
połączenie nakładających się na siebie dwóch krajobrazów - dzikiej Wenezueli i sielankowego
wybrzeża Karaibów.

Plazamar
Hotel w stylu kolonialnym, znajduje się w Macuto, 40 minut jazdy z Caracas i 20 minut jazdy z
międzynarodowego lotniska Maiquetia. Macuto zlokalizowane jest pomiędzy Parkiem Narodowym
Waraira Repano (Park Narodowy El Avila) a Morzem Karaibskim. Hotel Plazmar jest doskonałym
miejscem do zatrzymania się po przylocie do Wenezueli, przed rozpoczęciem zwiedzania
kraju  lub  po  zakończeniu  wakacji,  przed powrotem do domu.
W hotelu znajdują się 22 pokoje z łazienkami, klimatyzacją i TV kablową. Goście mogą
korzystać  z  bezpłatnego dostępu do Internetu (WiFi).

Orinoco Eco Camp
Obiekt znajduje się na północno – wschodnim krańcu narodowego rezerwatu, który został założony 5
lat temu w celu ochrony ptaków i zwierząt zamieszkujących ten obszar.
Delta Orinoko zamieszkana jest przez Indian Warao, dlatego też Eco Camp został zbudowany w
nawiązaniu do tradycyjnych siedlisk tej grupy etnicznej. Chaty nie posiadają ścian, jedynie wysokie,
spadziste dachy, kryte liśćmi palmowymi. Śpi się w łóżkach z materacami lub hamakach,
wyposażonych w moskitiery. Dzięki temu można zbliżyć się do otaczającej natury i doświadczyć życia
rdzennych mieszkańców dżungli.
Chaty w campie stoją nad samym brzegiem rzeki, która okresowo wylewa, więc zdarzają się dni,
kiedy domki stoją w wodzie.
Goście campu korzystają ze wspólnych sanitariatów z prysznicami i umywalkami. Jest także miejsce
do ładowania baterii aparatów fotograficznych i kamer.

Do campu koniecznie trzeba zabrać:

http://hotelplazamarvenezuela.net/
http://www.orinocodelta.info/flotel.html


nakrycie głowy
długie spodnie
koszulę z długim rękawem
kurtkę przeciwdeszczową
kostium kąpielowy
szorty
aparat/kamerę
 latarkę (w campie nie ma elektryczności, poza niektórymi częściami wspólnymi)
 płyn przeciwko insektom.

Kalosze zapewniane są na miejscu (do rozmiaru 12/45). 

Costa Caribe 4* lub podobny
Hotel znajduje się w północnej części wyspy. Tuż przy hotelu znajduje się kameralna plaża, na którą
uczęszczają tylko hotelowi goście. Plaża mieści się w niewielkiej zatoczce, dlatego jest stosunkowo
krótka, ale wystarczająco szeroka, aby rozstawić na niej kilka rzędów leżaków.

Centrum życia hotelowego to piękny duży basen z mostkami, stopniowanym wejściem i znakomitym
barem typu swim-up. Pokoje są przytulne. Na terenie kompleksu jest bardzo zielono, znajduje się tu
wiele ogrodów z różnobarwnymi kwiatami i palmami.

Dzień 1
Spotkanie na lotnisku Okęcie w Warszawie i przelot przez jeden z portów europejskich do Caracas. Po
przylocie na miejsce spotkanie z miejscowym kontrahentem i transfer do hotelu Plazamar w Macuto.
Kolacja we własnym zakresie. Nocleg.

Dzień 2
Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie i transfer na lotnisko. Przelot do Maturin. Po przylocie na
miejsce spotkanie z kierowcą i około 1,5 h transfer do miejscowości San Jose de Buja. Tu rozpoczyna
się wyprawa do Delty Orinoko. Przepakowanie na łodzie i podróż rzeką do Orinoco Eco Camp (około
40 minut). Po dotarciu na miejsce zapoznanie się campem i zakwaterowanie w domkach. Lunch. Po
lunchu odpoczynek - czas na łowienie piranii, drzemkę itp. Po południu wycieczka łodziami – wizyta w
wiosce Indian Warao (przewodnik opowie o ich zwyczajach, tradycjach, życiu codziennym). Kolacja i
nocleg w campie.

Dzień 3
Wcześnie rano pobudka (najprawdopodobniej za sprawą wyjców :-)). Jeszcze przed śniadaniem
wycieczka canoe odnogami rzeki, by zaobserwować budząca się dżunglę. Camp jest jedynym tego
rodzaju siedliskiem w obrębie dziewiczej dżungli. ¾ powierzchni Delty stanowi sawanna i dżungla
wtórna. Po śniadaniu w campie wycieczka na niewielką farmę na sawannie, gdzie będzie możliwość
obserwacji innego życia – wodnych bawołów, czarnych ibisów, skrzydłoszponów.
Powrót do campu na lunch. Po lunchu czas na sjestę.
Po odpoczynku przewodnik Warao poprowadzi wycieczkę w głąb dżungli (na piechotę). Doskonała
okazja do doświadczenia tego nieprzyjaznego i niewybaczającego błędów środowiska. Po
zakończeniu wycieczki powrót do campu (będzie potrzebna kąpiel :-)). Czas wolny do kolacji – można
np. łowić piranie z pomostu w campie. Kolacja. Po kolacji dla chętnych - nocna wycieczka łodzią na
bezkrwawe łowy na kajmany, węże i inne nocne stworzenia. Nocleg w campie.

http://www.costacaribehotel.com/


Dzień 4
Śniadanie w campie. Po śniadaniu transfer łodziami do San Jose de Buja i stamtąd na lotnisko w
Maturin lub Puerto Ordaz. Przelot na Margaritę. Po przylocie na miejsce transfer do hotelu Costa
Caribe 4* all inclusive.
Zakwaterowanie. Reszta dnia wolna. Posiłki i nocleg w hotelu.

Dzień 5 - 10
Śniadanie, obiad i kolacja w  hotelu. Czas na plażowanie, wycieczki fakultatywne lub nurkowanie.

Dzień 11
Po śniadaniu wymeldowanie i transfer na lotnisko. Pożegnanie z miejscowym kontrahentem i przelot
do Caracas. Po przylocie na miejsce przesiadka do samolotu do Polski.

Dzień 12
Przylot do Warszawy. Koniec imprezy.

Cena: 

program - 990,00 USD/osoba 

W cenie:

przeloty wewnętrzne
transfery
podczas objazdu noclegi w hotelach klasy turystycznej, campach
trzy posiłki i napoje bezalkoholowe podczas objazdu

7 noclegów w hotelu Costa Caribe 4* all inclusive (lub podobnym) na Margaricie
opieka miejscowego kontrahenta (jęz. angielski, hiszpański, niemiecki)
ubezpieczenie turystyczne.

Dodatkowe koszty:

przelot Warszawa – Caracas – Warszawa – od ok, 4000,00 PLN/osoba
przelot Berlin Caracas - Berlin - od 2800,00 PLN/osoba
opłaty lotniskowe podczas przelotów wewnętrznych - ok. 5,00 USD/osoba/przelot

zwyczajowe napiwki
wycieczki fakultatywne
inne osobiste wydatki.

SCUBA TRAVEL – PROFESSIONAL INCENTIVE
UL. STOCZNIOWCÓW 9, 03-982 WARSZAWA

EMAIL:
info@scubatravel.com.pl, http://www.scubatravel.com.pl
info@proincentive.pl, http://www.proincentive.pl



TEL.: (+4822) 646 98 43, FAX: (+4822) 646 98 41
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