
Najwyższy wodospad świata( - )
Cena: 1270 USD

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

Canaima, Wodospad Salto Angel, Delta Orinoko, Ciudad Bolivar i Wyspa Margarita.

Wenezuela to kraj pe?en kontrastów, o przepi?knej i bardzo zró?nicowanej geografii – od piaszczystych pla?, przez po?acie ??k, tropikalne lasy, wysokie o?nie?one wierzcho?ki gór, po zapieraj?ce dech w piersiach wodospady. Wraz ze zmian? otoczenia,

zmieniaj? si? równie? warunki klimatyczne. Ka?dy znajdzie tu odpowiednie dla siebie miejsce.

Posada Don Carlos

To pięknie odrestaurowana i przekształcona na hostel rezydencja w samym sercu Ciudad Bolívar.
Hostel otwarty został w 2004 roku. Idealnie położony ze wszystkimi niezbędnymi udogodnieniami.
Piękne kolonialne wnętrza, stare meble,dziedziniec z ogrodem, przyjazny i pomocny personel
pozostawią niezapomniane wrażenie. Same pokoje są bardzo wygodne i nieskazitelnie czyste, każdy
z nich ma własną łazienkę. Są one zaprojektowane i urządzone tak, by zapewnić gościom miły pobyt.

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:
•nakrycie głowy
•długie spodnie
•koszulę z długim rękawem
•kurtkę przeciwdeszczową
•kostium kąpielowy

http://posada-doncarlos.com/
http://www.orinocodelta.info/flotel.html


•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).

Hotel Costa  Caribe Beach 4* all inclusive lub podobny
Hotel położony jest przy piaszczystej plaży, w tropikalnym ogrodzie. Do dyspozycji gości jest duży
basen z mostkami, stopniowanym wejściem i barem typu swim - up. W hotelu znajduje się także
kilka  innych  barów  i  trzy  restauracje.
Obiekt znajduje się na północnym wybrzeżu Wyspy Margarita, ok. 5 km od miejscowości Juan
Griego, ok. 35 km od stolicy wyspy - Porlamar i ok. 30 km od lotniska. Hotelowa plaża jest
publiczna, piaszczysta, z łagodnym zejściem do morza. Dla gości przygotowano bezpłatne leżaki,
parasole i ręczniki plażowe.
W hotelu znajduje się w sumie 405 pokoi w kilkunastu niewysokich budynkach. Do dyspozycji
gości  jest  przestronne lobby, całodobowa recepcja, mini - market, centrum konferencyjne.
Pokoje standardowe klimatyzowane, z łazienką z prysznicem, WC i suszarką do włosów,
telewizorem, telefonem, lodówką i sejfem.

 

Ramowy program wyjazdu:

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 przejście na lotnisko krajowe.
Następnie przelot do Ciudad Bolivar. Transfer do Posada Don Carlos http://posada-doncarlos.com/en,
zakwaterowanie. Nocleg w posada. 

UWAGA: w związku z tym, że do posada dociera się dosyć późno, może nie udać się nic w niej zjeść.
Dlatego polecamy zjedzenie posiłku na lotnisku przed wylotem.

Dzień 2
Wczesne śniadanie w posada, wykwaterowanie i transfer na lotnisko. Następnie przelot do Canaima -
lot nad Gran Sabana, pod koniec którego na horyzoncie ukażą się pierwsze góry stołowe, tepuis. Jeśli
szczęście dopisze, po przebiciu się samolotu przez chmury w pełnej krasie ukaże się najwyższy
wodospad świata – Salto Angel. Czas na zdjęcia i podziwianie widoku, a następnie ponowne
nurkowanie w chmurach. Lądowanie na niewielkim lotnisku w Parku Narodowym Canaima. Po
wylądowaniu przejście do campu Kavac Excursiones (standard turystyczny) i zakwaterowanie.
Następnie czas na przebranie się i krótki rejs łodzią, a dalej równie krótki trekking do wodospadu
Salto Sapo i przejście za wodną kurtyną. Powrót do campu na lunch. Po lunchu czas wolny na
odpoczynek nad malowniczą laguną. Kolacja i nocleg w campie.

Dzień 3
Śniadanie w campie. Następnie wykwaterowanie i rejs canoe z silnikiem do wodospadu Angela (około

http://www.costacaribehotel.com/


4 h). Krótki trekking do obozowiska naprzeciwko wodospadu. Dla chętnych - kąpiel w zbiorniku pod
1000-metrowym „prysznicem”. Lunch i kolacja w trakcie wycieczki.  Nocleg w hamakach.

Dzień 4
Śniadanie w campie. Następnie powrót do Canaima i przelot do Ciudad Bolivar. Po przylocie na
miejsce transfer do posada Don Carlos. Reszta dnia wolna na zwiedzanie tego kolonialnego
miasteczka. Kolacja i nocleg w posada.

Dzień 5
Śniadanie w posada. Następnie wymeldowanie 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 6
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.

Dzień 7
Śniadanie w campie. Po śniadaniu transfer łodziami do San Jose de Buja i stamtąd na lotnisko w
Maturin. Przelot na Margaritę. Po przylocie na miejsce transfer do hotelu Costa Caribe 4* all inclusive
http://www.lti-costacaribe.com/. Zakwaterowanie. Reszta dnia wolna. Posiłki i nocleg w hotelu.

Dzień 8 - 11
Śniadanie, obiad i kolacja w hotelu lub tylko śniadanie w mieszkaniu. Czas na plażowanie, wycieczki
fakultatywne lub nurkowanie.

Dzień 12
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 13
Przylot do Warszawy. Koniec imprezy.

Cena: 
program - 1270,00 USD/osoba

W cenie:

przeloty wewnętrzne



transfery
podczas objazdu noclegi w hotelach klasy turystycznej, campach
5 noclegów w hotelu Costa Caribe 4* all inclusive
wyżywienie według programu
opieka anglojęzycznego przewodnika
ubezpieczenie turystyczne AXA.

Dodatkowe opłaty:

przelot Warszawa – Carcacas – Warszawa – od 3700,00 PLN/osoba.
podatki lotniskowe przy przelotach wewnętrznych – ok. 5,00 USD/osoba/przelot
opłata za wstęp do Parku Narodowego Canaima – ok. 40,00 USD/osoba
posiłki niewymienione w programie
napoje do posiłków
zwyczajowe napiwki
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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