
 

 
 

 
 

По маршрут:  София – Гуаякил – островите Галапагос – Кито – Богота - *Солната катедрала 

Сипакира – Перейра – триъгълника на кафето – Саленто - *долината Кокора – Меделин - 

*Гуатапе – Картахена - *архипелага Росарио - Картахена – Амстердам – София  

19 дни / 17 нощувки/ 17 закуски/ 6 обяда/ 9 вечери 

   Дата: 19 януари – 06 февруари 2023 г. 

     
Картахена               Долината Кокора                        Галапагос – синьокрак рибояд 

 

Колумбия в съзнанието на повечето хора има интересна слава. Първата асоциация на повечето хора е кафе, 

наркокартели, сериали и красавици. В действителност обаче далечната държава е гостоприемна страна, в която ще 

намерите много красота, слънце и цветове. Като всяка държава от Латинска Америка, Колумбия предлага чувствени 

изкушения, но има още тайни за споделяне. След десетилетия наред на гражданска война, днес Колумбия тръпне в 

очакване светът отново да я преоткрие. Дълго време носеща имиджа на страна с висока престъпност и засилен 

наркотрафик, днес латиноамериканската държава се превръща във все по-безопасна и атрактивна туристическа 

дестинация. Разнообразието на Колумбия е наистина невероятно – погледът се рее над гъсти тропически джунгли, 

обширни кафеени плантации и екзотични карибски плажове. Уникалният микс от красиви колониални градове, 

контрастиращи на модерните градове с блестящи и издължени небостъргачи е наистина впечатляващ. Пътуването до 

Колумбия ще остави у вас щастливото усещане от дързостта, че сте посетили място, толкова уникално и несравнимо, 

използвано със своята загадъчност и екзотика в толкова филмови сюжети, че самите вие ще се почувствате като 

герои във ваша собствена приказка. 

Едно райско кътче в Тихия океан, откъснато от континенталните земи и дало възможност на дивата природа да 

избуява със спокойни темпове и на уникални животински видове да се приспособяват към местните условия хиляди 

години, без да се страхуват от намесата на човека – това са приказните, омагьосващите, тайнствени и пълни с 

живот Галапагоски острови. Или поне това са били до преди няколко века. Слонската костенурка, морските лъвове, 

игуани и галапагоските пингвини, ястреби, конолофи, синокракият рибояд, безкрилият корморан са само част от 

застрашените животински видове на Галапагоските острови, които сега човечеството се опитва да опази, игриви 

тюлени плават край невероятно чистите и великолепни води, отделящи това, което е било наречено жива природна 

лаборатория.Тук животните нямат инстинктивен страх от човека – тяхното любопитство ще надмине вашето. 

Очаква ви вълнуващо приключение сред един от най-красивите естествени биорезервати в света, който днес е жив 

музей на еволюцията. 

 

1 ден (19.01.2023) - София / Амстердам / Гуаякил 
 

 



Излитане в 07:00 часа от летище София с редовен полет на А/К KLM. Кацане в Амстердам в 09:00 часа. Излитане в 10:15 

часа за Еквадор. Кацане в Гуаякил в 18:30 часа. Посрещане от местен представител. Трансфер и настаняване в хотел. 

Вечеря. Нощувка.  
 

2 ден (20.01.2023) – Гуаякил 
 

Закуска. Днес ще се запознаем с най-големия град и пристанище в Еквадор, често наричан входната врата към 

Галапагос и „перлата на Пасифика“ – Гуаякил. Първата ни спирка ще бъде Малекон 2000 - един от най-успешните 

проекти за градско възстановяване в Америка, състоящ се от повече от 2,5 км обществени зони, култура, 

развлечения, зелени площи и история, наред с други атракции, част от които са част и от нашата обиколка – 

Площада на интеграцията с известния южен пазар, Кристалния дворец и площад Олмедо, на който се издига 

паметника на поета и бивш президент на Еквадор Хоакин Олмедо. Следва посещение на Кулата на маврите, 

откъдето ще видим паметника на Ротондата и статуите на Симон Боливар и Сан Мартин. Продължаваме към 

парковата зона на Малекон, след което се отправяме към красивия квартал Лас Пеняс. Това е първият квартал в 

града с повече от 400-годишна история. Тук по тесните калдаръмени улички се открояват характерните дървени 

къщи, боядисани в ярки цветове. Освен това, след като изкачим 444-те стъпала на хълма Санта Ана и стигнем до 

неговия фар, ще бъдем възнаградени с уникална гледка към града, част от която е и сливането на реките Бабаойо и 

Дауле, които дават начало на голямата река Гуаяс. Обяд. Свободно време. Нощувка. 
 

3 ден (21.01.2023) – островите Галапагос 
 

Закуска. Трансфер до летището за полет до островите Галапагос, които са първият обект изобщо, който ЮНЕСКО 

обявява за защитен през 1978 г. Отдалечени на около 1000 км от еквадорския бряг, островите привличат погледа на света 

след като през 1835 г. Чарлз Дарвин провежда тук свои изследвания и  вдъхновен от специфичната природа написал 

прословутата си теория за еволюцията в книгата „Произход на видовете”. Галапагос попадат в списъка със 

задължителните спирки на всеки пътешественик, който посещава Еквадор. Затова през следващите няколко дни и ние ще 

се пренесем в друг свят – този на архипелага, състоящ се общо от 3 големи, 7 малки и 47 седем скални острова. Той 

прилича на алтернативна вселена – тук животните и растенията нямат нищо общо с никое друго кътче на планетата. 

Сякаш сме попаднали в средата на еволюционната теория на Чарлз Дарвин и часовникът е спрял да тиктака. Ще видим 

растения и животни, които се срещат само на Галапагоските острови. След кацане на летището на остров Балтра, ще се 

качим на ферибот, който ще ни отведе до остров Санта Крус. Обяд. Най-напред ще се отправим към възвишенията, на 

които се намират кратерите близнаци, които също както и островите, са се формирали в резултат на вулканичната 

дейност. Ще посетим частната ферма Ел Чато, където ще се озовем лице в лице с галапагоските гигантски костенурки, 

които дали и името на архипелага, тъй като формата на черупките им напомняла на испанските изследователи на вид 

седло - „галапаго“ („galápago“). Изобилието от растителност в района е обусловило и наличието на различни ендемични 

видове птици. След обяда, който ще ни бъде поднесен в ранчо наблизо, продължаваме към станцията за изследвания 

Чарлз Дарвин – едно от най-важните места за посетителите на островите. В тази своеобразна лаборатория внимателно и с 

много грижа се съхранява голяма колекция от местни растителни видове. Тя действа и като биологична изследователска 

станция и действащ център за размножаване, ръководен от фондацията Чарлз Дарвин. Най-големите им усилия, 

свързани с опазването са един ден да бъдат елиминирани всички растения и животни, чийто произход не принадлежи на 

островите и нарушават ендемичността на видовете. В информационния център ще научим за дейността по опазването на 

островите, геологията и движението на тектоничните плочи. Следва настаняване в хотела. Нощувка. 
 

4 ден (22.01.2023) – Галапагос - целодневен тур с яхта до островите Флореана и Исабела  с включен обяд 
 

Закуска. В  7:30 сутринта започва 2,5-часовата разходка на борда на първокласната яхта Galapagos Element Wind, 

която ще ни отведе до малкото селце Пуерто Веласко Ибара на историческия остров Флореана. След като 

пристигнем в градчето, местно водно такси ни откарва до местния кей, където имаме големи шансове да се срещнем 

с морски лъвове (вид ушати тюлени) и морски игуани, наслаждаващи се на сутрешното слънце. След това с 

модифициран камион (този вид местен транспорт е известен като „Чива“) се отправяме на 15-минутно пътуване до 

планините на остров Флореана и до мястото, откъдето тръгваме на приятна разходка, наблюдавайки типичната 

флора на района и срещайки някои гигантски галапагоски костенурки. По време на нашата разходка достигаме до 

скалист район, и по-точно до мястото, известно като „Асило де ла Пас“ (Мирно убежище) - историческо място, 

където немското  семейство Витмер се установява, когато пристига във Флореана през 1932 г. Връщаме се обратно до 

градчето за вкусен обяд. След заслужена почивка ще се се разходим до място, където намираме красив залив, и 

където имаме възможност да се насладим на гмуркане с шнорхел сред морски лъвове и морски костенурки. Цялата 

местност е невероятно красива. След това прекрасно преживяване, се отправяме към остров Изабела. Настаняване в 

хотел на брега на океана. Нощувка. 
 

5 ден (23.01.2023) – Галапагос – Лас Тинторерас и лагуната на фламингото с включен обяд 



 

Закуска. Денят стартираме с обиколка на района, известен като “Las Tintoreras” - група от малки островчета, като 

най-големият е дълъг 900 метра със средна ширина от само 100 метра.. Това е живописна местност, където по време 

на прехода ще срещнем колонии на морски игуани, морски лъвове, а една от основните атракции е наблюдаване на 

беловърхи акули, които почиват в каналите, образувани от потоци лава. Водите тук са спокойни, кристално чисти и 

искрящо тюркоазени. Мястото е известно и богатотото биоразнобразие, което включва синьокраките рибояди, 

пеликаните и галапагоските пингвини, единствените пингвини, които живеят на екватора, всички застанали точно 

на няколко фута един от друг, почиствайки оперението си. Една от най-големите атракции на Галапагос са 

синьокракият рибояд, който гнезди тук , освен това, надяваме се да станем свидетели на забавния ритуален танц на 

синьокракия рибояд, чрез който се опитва да спечели вниманието на женската половинка и как търси идеалното 

камъче, което да постави в краката ѝ като подарък. Районът е познат и като перкрасно място за гмуркане с шнорхел, 

може би в компанията на морски лъвове, пингвини и морски костенурки. Връщане в хотела. Обяд. Следобед ще 

посетим Центъра за развъждане на гигантски костенурки, където ще видим костенурки от всякаква възраст и 

размери. Ще научим и за отглеждането на гигантските костенурки и ще се запознаем с целия процес, който 

подпомага възстановяването на дивите популации на тези видове. След това ще се разходим по лагуната на 

фламингото. Връщане в хотела. Нощувка. 
 

6 ден (24.01.2023) – Галапагос – вулканът Сиера Негра / остров Тортуга / остров Санта Крус 
 

Закуска. В 7:30 сутринта се отправяме до планините на остров Исабела и след около 30-минутно пътуване стигаме 

до контролната зона за посетители на Националния парк. От тук започваме лека 1,5-часова разходка, за да стигнем 

до ръба на впечатляващия кратер на вулкана Сиера Негра, считан след кратера Нгоронгоро в Африка, за втория по 

големина в света. Той има най-голямата калдера от всички вулкани на Галапагос с обиколка от 30 км. Може би 

изненадващо обаче, Сиера Негра е от най-плитките вулкани на остров Исабела, като на места достига само 100 

метра дълбочина и ни предлага една от най-зрелищните гледки в Галапагос, показвайки ни колко могъща е 

природата. Връщане в хотела за обяд. Следобед имаме трансфер до кея на Пуерто Вилямил, откъдето се качваме на 

яхтата и отплаваме към Пуерто Айора на остров Санта Крус (около 3,5-часово пътуване). Ще минем близо до 

стръмните скали на остров Тортуга, където ще можем да наблюдаваме стотици различни видове птици, 

включително синьокрак и наскански рибояд, тропически птици, галапагоски чайки и и ярките колоритни птици от 

рода фрегатови. Мъжките фрегати издуват обагрените в червено торбички под човката, за да привличат женската 

по време на размножителния период. Тези птици са известни и с това, че крадат храна от синьокраките рибояди и 

други птици.. При пристигане в Пуерто Айора нашият водач ще ни отведе до хотела за настаняване, където ще 

имаме свободно време за релакс. Нощувка. 
 

7 ден (25.01.2023) – Галапагос / Кито 
 

Закуска. Отпътуваме към планините на остров Санта Крус и след около 30 минути пристигаме при естественото 

образувание, известно като кратерите Близнаците (Лос Хемелос). Близнаците всъщност не са действителни кратери, 

причинени от удар или вулканични кратери, но те са потъващи дупки, които са се появили, когато вулканичният 

покрив на празна магмена камера се срутва от тектонични промени и ерозия с течение на времето. Районът около 

Близнаците е с доста различен климат от други части на острова и са заобиколени от горски масиви скалезия. Той е 

и местообитание за бромелии, орхидеи, мъхове, лишеи и др. Дом е на множество птици, а с малко късмет можем да 

видим червената мухоловка, няколко вида дарвинови чинки и блатни сови. Продължаваме към пролива Итабака, 

който разделя островите Санта Крус и Балтра (Южен Сеймур) и след като го пресечем, след кратък трансфер ще 

стигнем до летището за полета ни до Кито. Пристигане в столицата на Еквадор. Трансфер до хотела за настаняване. 

*Прощална вечеря. Нощувка. 
 

8 ден (26.01.2023) – туристическа обиколка на Кито с включен обяд 
 

Закуска. Кито е разположен на сравнително голяма надморска височина (2800 м), заобиколен от планини, построен през 

16 в. върху руини на съществувал преди това град на инките. В града хармонично се преплитат красивия колониален стил 

и модернистичната архитектура. Денят ни ще бъде изцяло посветен на запознанството ни с еквадорската столица и по-

точно с нейния исторически център – най-големият и най-добре запазен исторически център в Америките, който през 

1978 г. става първият културен обект, обявен от ЮНЕСКО за защитен и дава начало на световния списък със защитени 

културни обекти. Тесни улички, сгради от вулканични камъни, манастири, музеи, магазини за подправки и барокови и 

готически църкви – всичко това създава една автентична и почти сюрреалистична сцена, чиято атмосфера е пленителна и 

вдъхновяваща. В сърцето на стария град се намира Площада на независимостта, заобиколен от сградите на кметството, 

Катедралата, Президентския дворец и Двореца на архиепископа. Това, което ще видим още са църквата Ла Компания 

(най-прекрасния пример за латиноамериканска барокова архитектура), площада и църквата Сан Франциско (най-



впечатляващия от архитектурните паметници на Кито, който е едновременно храм, няколко на брой параклиси и 

манастир), улица Ронда (най-старата, бохемска и артистична улица в старо Кито), площад Санто Доминго и църквата на 

Базиликата Дел Вото Насионал (благословена от Папа Йоан Павел II на 30.01.1985 г., това е най-значимата и най-

представителната сграда в неоготически стил в Еквадор). Връщане в хотела. Обяд. Трансфер до летището за полет до 

Богота. Пристигане в колумбийската столица. Трансфер до хотела за настаняване. Нощувка. 
 

9 ден (27.01.2023) – Богота / туристическа обиколка на града/ посещение на Монсерат 
 

Закуска. В центъра на Северните Анди, обгърнати в облаци се намира „дамата на сияйните планини” - Богота, в която се 

сблъскват всички противоречия на тази страна. Санта Фе де Богота, както някога е наричан града, е третият най-високо 

разположен град в света (след Ла Пас и Кито), кацнал върху платото Савана де Богота, на 2640 м надм. височина. Поради 

местоположението си дневните температури тук целогодишно се задържат между 19 и 22 градуса, а през нощта варират 

между 7 до 11 градуса. Основател нa града е испанският конкистадор Гонсало Хименес де Кесада, който през 1536 г. след 

дълго и мъчително пътуване достигнал платото. Бил толкова поразен от зелените просторни пасища и чудното време, че 

решил да се установи тук и да построи укрепление, от което да управлява процеса на завладяването на областта. Няколко 

години по-късно мястото получава статут на град с името Санта Фе де Богота. За последните 70 години градът е нараснал 

близо 20 пъти, крайните бедни квартали се сменят с небостъргачи от блестящ метал и стъкло; зад величествените 

правителствени сгради следват оригинални английски сгради, а зад тях – центъра на града в испански колониален 

стил. Нашата обиколка ще бъде именно тук, в сърцето на Богота, в най-стария район Ла Канделария, в който хармонично 

се вплитат архитектурни стилове като ар деко, барок и испански колониализъм. Тесни улички с редица магазини, в които 

се продават изумруди и ръчно изработени предмети, ще ни отведат до едно място с изключителна културна значимост – 

Музеят на златото. Тук ще намерим най-богатата колекция в Латинска Америка от около 55 000 артефакти от злато и 

други материали от предколумбовата епоха. Ако се чудите къде да хапнете за вечеря, можете да опитате вкусната местна 

кухня в намиращия се недалеч от хотела и открит в далечната 1816 г. ресторант La Puerta Falsa, в който се сервират 

традиционни ястия, едно от които е ахиако (своеобразна супа с пилешко месо, картофи и царевица, с добавки от каперси, 

авокадо и сметана). Свободно време. За завършек на деня ще посетим хълма Монсерат, който от висотата на своите 3152 

м ни предлага изумителни гледки към града и високите долини. През 17 в. хълмът започнал да се използва за религиозни 

чествания и с течение на времето много жители на Богота започнали да участват в изкачването му. През 1650 г. с 

разрешението на архиепископа е построено малко светилище, в което да се почита Черната Мадона от Монсерат, като 

връзката с испанския манастир не е случайна – чичото на един от основателите на светилището е бил абат в каталуснкия 

манастир. През 1656 г. на отец Рохас е било възложено да пази светилището и по негово време е издялано разпятие и 

скулптура на Исус Христос. След като статуята била свалена от кръста, тя получила името Падналия Христос. С годините 

все повече ставали хората, които идвали да видят тази статуя, а не патрона на светилището – Черната Мадона.  През 19 в. 

популярността на Падналия Христос нараснала дотолкова, че неговата статуя заела централното място, вместо тази на 

премахнатата статуя на Черната Мадона. Хълмът обаче запазва името Монсерат и вече в продължение на почти 4 века е 

място, където се стичат не само поклонници, но и жители и гости на града. До върха ни отвежда пътека, зъбчата 

железница или лифт, от който ние ще се възползваме. Вечеря. Нощувка. 
 

10 ден (28.01.2023) – свободно време в Богота / *посещение на Солната катедрала  

Закуска. Свободно време в Богота. За този ден ви предлагаме да *посетите едно емблематично място. На около час път от 

Богота се намира градчето Сикапира, в което най-голямата атракция е *Солната катедрала. Намираща се на 180 м под 

земята, в бивша солна мина, катедралата е архитектурно чудо – построена в подземни кухини и тунели, изоставени от 

миньорите, които в продължение на два века са добивали милиони тонове сол. Тунелът, който отвежда към църквата е 

обгърнат в тъмнина, носи се едва доловим мирис на сяра и други минерали, но след стотина метра шахтата постепенно се 

разширява, появяват се светлини, които разкриват издълбаната скала и пред погледа се откриват тунелите, в които са 

издялани римокатолически символи – Архангел Гавраил и 14-те изображения на Христос по пътя на болката към Голгота. 

В края се намират 3 нефа, представляващи раждането и покръстването на Хрисос, неговия живот и смърт, и накрая 

неговото възкръсване, като всеки от тях има олтар. Във всеки неф  има красиви статуи, над чиито форми са творили, както 

скулптори, така и миньори. Една от тях е Пиета, която рязко се откроява от останалите. Лицето на Богородица е с 

характерни местни черти, в чест на муиските (една от 4-те развити цивилизации наред с ацтеките, маите и инките), които 

били първите, които се възползвали от залежите на сол и са започнали да я употребяват. Въпреки че не е сред 7-те чудеса 

на света, Колумбийският Конгрес обявява Солната мина за „първото чудо на Колумбия” през 2007 г.  

Вечеря. Нощувка. 

11 ден (29.01.2023) – Перерйра / района на кафето / разглеждане на кафе плантация с вкл. обяд 
 

Закуска. Трансфер до летището на Богота за полет до Перейра. Пристигане и трансфер до местна кафе плантация. По 

пътя ще се наслаждаваме на очарователния пейзаж и топлината на хората, ще опитаме от местните плодове и ще спрем 

на специални места за фото паузи към плантации с кафе, банани и ананаси. След настаняване в нашата хасиенда ще 

посветим този ден на кафето и по-точно на процеса на производство (в малък мащаб) до краен продукт като се разходим в 



плантацията около хасиендата. Няма друго място, където кафеените зърна да са ценени повече, отколкото в района, 

известен като  „тригълника на кафето”. Тук кафе плантациите се простират дотам, докъдето погледа достига 

заснежените върхове на Андите в далечината на трите департамента (Киндио, Рисаралда и Калдас), формиращи мястото, 

където се отглежда колумбийското кафе. Всъщност култивирането на кафето започва в източната част на страната, но в 

средата на 19 в. е донесено най-напред в района Калдас, а след това и в Киндио и Рисаралда, и постепенно се превръща в 

най-успешно отглежданата и доходоносна култура за местните фермери. Днес, именно тук, в западната част на Колумбия 

се отглежда по-голямата част от кафето в страната, чието общо количество представлява 10% от световния износ. Има 

няколко причини за това „триъгълника на кафето” да се счита за особено подходящо място за отглеждането на качествено 

кафе – целогодишно топлия климат и валежи, както и богатата вулканична почва тук дават условия по-добри от всяка 

друга част на Колумбия. Вечеря. Нощувка. 
 

12 ден (30.01.2023) – Саленто / *долината Кокора с природен резерват Акаиме с вкл. обяд 
 

Закуска. Отпътуваме към намиращото се недалеч градче Саленто, в който животът тече спокойно, с бавен ритъм. 

Гостите, които отсядат тук се възхищават на най-запазената и автентична колониална архитектура в „тригълника на 

кафето”, както и на традиционните къщи, направени от бамбук, наричани guadua. Саленто е и отправна точка за всички, 

които са се запътили към удивително красивата долина Кокора. Затова ние предлагаме на всички любители на 

изумителни пейзажи заедно да се впуснем в приключението и да се разходим из долината. *Екскурзията до долината 

Кокора е с включен обяд в ресторант Portal de Cocora с панорамен изглед и трансфери с джипове 4х4. Разходката ще ни 

отведе до бреговете на река Киндио, ще минем през няколко висящи моста над потоци в облачната гора, ще стигнем до 

природния резерват Акаиме, в който 15 вида колибри необезпокоявано се хранят от специално поставените хранилки със 

сладка вода, а накрая ще се озовем сред гора от восъчни палми, извисили стройни стъбла до впечатляващите 60 м. 

Восъчната палма (Palma de Cera) е националното дърво на Колумбия и е сред най-високите видове палми в света. След 

връщането ни в Саленто се настаняваме в хотел и ще имате възможност да се потопите сред очарователната магична 

атмосфера, създавана от ярко оцветените къщи и допълвана от улични музиканти  и оживени магазини с невероятно 

разнообразие от занаятчийски изделия. Разходете се по плошад Боливар и Кале Реал и не забравяйте да опитате 

уникалната пъстърва върху плантан (Patacón con Trucha). Вечеря. Нощувка. 
 

13 ден (31.01.2023) – Меделин / панорамна обиколка на града 
 

Закуска. Трансфер до летището на Перейра за сутрешен полет до Меделин – вторият по големина град в Колумбия. 

Пристигане преди обяд в столицата на провинция Антиокия, разположена на 1500 м надм. вис. в Андите, в тясната 

долина Абура и прорязвана от река Меделин. Близостта до Екватора оказва влияние върху температурите, които са почти 

еднакво високи целогодишно и са станали повод да наричат Меделин „града на вечната пролет”. Свързан с името на 

Пабло Ескобар и неговия наркокартел, Меделин се стреми, и то доста успешно, да избяга от тъмното си минало и днес се е 

превърнал в един приятелски и космополитен град, домакин на множество национални и международни фестивали, 

един от които е традиционният ежегоден фестивал на цветята (цветарската индустрия в Колумбия е най-силната в света 

след тази в Холандия). Нашето запознанство с града започва след пристигането ни. Най-напред ще се отправим към 

квартала, станал символ на преобразяванетп на Меделин – Комуна 13. Сан Хавиер, както още е познат този квартал, 

някога е бил най-опасното място в града, известен с безредици, престъпления и непокорни жители, докато една мащабна 

полицейска акция през 2002 г. не преобръща живота им. След обсада, по време на която стотици ранени не могли да 

потърсят медицинска помощ, съкварталците се обединили и размахала бели знамена, с което дали знак, че се предават. 

След този случай, жителите започнали да надигат глас срещу насилието и изява на тяхното недоволство и гняв станало 

изкуството под формата на музика и улични графити – стените се превръщат в платна, на които творците разказват 

историята на Комуна 13.  Продължаваме към Пуеблито Паиса („градчето” е точно копие на типично за региона  селище), 

разположен на хълма Нутибара, откъдето се открива чудна панорама към града. Следват катедралата Метрополитана и 

намиращия се съвсем наблизо площад Ботеро с  23 скулптури на най-прочутия и обичан колумбийски творец – родения в 

Меделин Фернандо Ботеро (дори и да не сте чували за него, бързо ще го заобикнете, а може и да сте виждали негови 

творби на Парк авеню в Ню Йорк или Шан-з-Елизе в Париж). Продължаваме към северната част на града, където ни 

очаква една от най-известните в света ботанически градини, кръстена на Хоакин Антонио Урибе. Тя е най-прочута с 

колекцията си от орхидеи – Орхидеорама. Уханието на цветя в Меделин обаче се допълва по страхотен начин с аромата на 

прясно изпечено и сварено кафе. Колумбийските брандове са едни от най-добрите в света. Естествено, какво по-хубаво от 

това да седнете в центъра на Меделин и да изпиете едно еспресо. Ароматът му ще остане завинаги с вас. Можем да го 

направим в края на нашата обиколка, която завършва на площад Майор, откъдето се виждат сградата на театъра, 

„интелигентната сграда” (това е седалището на компанията ЕРМ, превърнал се в символ на съвременния и модерен град) 

и парка на босите крака (Parque de los Pies Descalzos). Преди да се настаним в хотела ще минем и покрай парка на 

светлините (някога главно тържище на града, днес на това място на височина 24 м са издигнати 300 светлинни стълба). 

Настаняване в хотел. Вечеря. Нощувка. 
 



14 ден (01.02.2023) – свободно време в Меделин / *целодневна екскурзия до Пеньол и Гуатапе с вкл. обяд 
 

Закуска. Свободно време в Меделин или *целодневна екскурзия до скалата Пеньол и лагуната Гуатапе. Пеньол е едно от 

най-впечатляващите места в околностите на Меделин. До върха на високата 200 м монолитна гранитна скала може да 

стигнете като изкачите 659-те стъпала. Усилията определено си заслужават - ще бъдете щедро възнаградени от 360-

градусова панорама с  удивителни гледки към зелените планини и лазурни езера наоколо. Колониалното селце Гуатапе е 

тихо и спокойно място с приятен топъл климат. Известно е с колоритната атмосфера, принос за която имат ярко 

изрисуваните и изкусно декорирани с фризове фасади на къщите. По време на тази екскурзия ще пътуваме през 

пленителни пейзажи от Източните възвишения на Антиокия, а на обяд ще опитаме от вкусната колумбийска кухня. 

Връщане в хотела. Свободно време. Вечеря. Нощувка. 
 

15 ден (02.02.2023) – Картахена 
 

Закуска. Трансфер до летището на Меделин за полет до Картахена. Прекрасният крайбрежен курортен град Картахена 

изглежда толкова колоритен и светъл, сякаш е съчетал всички цветове на света накуп. Тук колониалната изтънченост се 

среща с карибския нюх, старите градски стени и крепости нашепват истории за златни съкровища и пирати, а 

калдъръмените алеи, зелените площади и ярко оцветените фасади ни пренасят в атмосферата от романите на Габриел 

Гарсия Маркес. Неслучайно изцяло реставрираният исторически център на Картахена попада в списъка на културното 

наследство на ЮНЕСКО, а заможни колумбийци избират да прекарат лятната си ваканция тук. Този град се разглежда 

най-добре пеша и още по-добре, ако се случва бавно и с наслада. Това ще направим и ние. Нашият пешеходен тур ще ни 

отведе в колониалните квартали Гецемани, Санто Доминго и Сан Диего. Центърът на оживения квартал Гецемани е 

площад Тринидад, където посетители се събират да пият бира, да послушат улични музиканти и да похапнат арепас на 

скара от щандовете наоколо. Пицарии и непретенциозни бистра, предлагащи традиционни колумбийски храни, 

изпълват близките улици, известни също с ярките си графити. Обиколката ни продължава към Площада на каляските 

(Plaza de los Coches), свидетел на петвековна история, чието име многократно е било променяно, свързано с различни 

събития, случвали се тук. Ще минем и през Площада на митницата (Plaza de la Aduana), парк Боливар и Площад Санто 

Доминго с едноименната църква, в центъра на който се издига любопитната статуя на Дебелата Гертруда, дело на 

колумбийския скулптор Фернандо Ботеро. Обиколката ни завършва в Сан Диего – спокоен квартал с непринудена 

бохемска атмосфера, в който се намират и едни от най-известните атракции на Картахена – занаятчийския пазар Лас 

Боведас, построен в бивш военен склад и затвор до стените на града и площад Сан Диего, приютил някои от най-добрите 

ресторанти в града. Свободно време. *За по-любознателните, които желаят да продължат с опознаването на Картахена, 

предлагаме следобяд посещение на най-важните исторически места: Манастира Ла Попа – най-високата точка в града, от 

която се открива прекрасна панорама, както и внушителната крепост от 17 в. Сан Фелипе – един от най-добрите примери 

на испанското военно инженерство по време на колонизацията. Накрая съвсем заслужено можете да се отпуснете с 

коктейл в ръка и да се наслаждавате на красивия карибски залез в едно от емблематичните места – Кафе дел Мар. Вечеря. 

Нощувка. 
 

16 ден (03.02.2023) – свободно време в Картахена / *целодневна екскурзия до архипелага Росарио с вкл. обяд 
 

Закуска. Свободен ден, в който ви предлагаме да се отпуснете сред топлите лазурни води и бели плажове на Карибско 

море. Моторна лодка ще ви отведе на най-дългия остров от архипелага Росарио – Исла Гранде, където ще бъдете 

посрещнати с коктейл и ще имате възможност за много активности – шнорхелинг, разходки по еко пътеки, каране на каяк 

сред мангрови гори и др. Тази екскурзия е срещу доплащане и включва двупосочен трансфер с лодка (1 час в посока), обяд 

на блок маса, коктейл за добре дошли, волейбол, хавлии, шезлонги, ползване на душ кабини. Връщане в Картахена около 

16:00 часа. Нощувка.  

17 ден (04.02.2023) – Картахена / Амстердам 
 

Закуска. Трансфер до летището за директен полет до Амстердам. Излитане в 18:45 часа.  
 

18 ден (05.02.2023) – Амстердам 

Кацане в 10:35 часа. Трансфер до хотел в близост до летището за настаняване. Свободно време. Нощувка. 
 

19 ден (06.02.2023) – Амстердам / София 

Закуска. Трансфер до летището за обратния полет до България. Излитане в 10:20 ч. Кацане на летището в София в 14:00 ч. 

 
 

Датa Цена на човек в двойна стая Доплащане за единична стая 

19/01/2023 -06/02/2023 7095 €  

13877 лв.  

1200 € 

2347 лв. 
 

 

ПАКЕТНАТА ЦЕНА ВКЛЮЧВА:   



 Самолетен билет София – Амстердам - Гуаякил с А/К KLM с включен регистриран багаж 23 кг и ръчен багаж 10 кг; 

 Самолетен билет Картахена- Амстердам  – София с А/К KLM с вкл. регистриран багаж 23 кг и ръчен багаж 10 кг; 

 Летищни/ горивни такси (450 € към 01.07.2022 г, подлежат на препотвърждение); 

 Самолетен билет Гуаякил – островите Галапагос – Кито с вкл. регистриран багаж 23 кг и ръчен багаж 10 кг; 

 Самолетен билет за полета Кито – Богота с вкл. регистриран багаж 23 кг и ръчен багаж 8 кг; 

 Самолетнни билети за вътрешните полети в Колумбия: Богота – Перейра (вкл. багаж 23 кг); Перейра – Меделин (вкл. 

багаж 15 кг, с възможност за доплащане на летището); Меделин – Картахена (вкл. багаж 23 кг); 

 Всички трансфери до/от хотели по програмата (вкл. с воден транспорт); 

 Транспорт с автобус/микробус  по маршрута, описан в програмата; 

 Местни екскурзоводи по време на целия престой; 

 17 нощувки със закуски и 9 вечери в хотели 4**** и 3***, както следва: 

- 2 нощувки със закуски и 1 вечеря в Unipark hotel 4* (или подобен) в Гуаякил; 

- 2 нощувки със закуски в Ikala Galapagos Hotel 4* (или подобен) в Пуерто Айора на о-в Санта Крус (Галапагос); 

- 2 нощувки със закуски в Albemarle hotel 4* (или подобен) в Пуерто Вилямил на о-в Исабела (Галапагос); 

- 1 нощувка със закуска в Ikala Quito Hotel 4* (или подобен) в Кито; 

- 3 нощувки със закуски и 2 вечери в хотел BH Bicentenario 3* (или подобен) в Богота; 

- 1 нощувка със закуска и вечеря в хотел Finca el Bosque de Saman 3* (или подобен) в района на кафето; 

- 1 нощувка със закуска  и вечеря в хотел Salento Real 3* (или подобен) в Саленто; 

- 2 нощувки със закуски  и вечери в хотел The Diez 4* (или подобен) в Меделин; 

- 2 нощувки със закуски и вечери в хотел Santa Catalina 4* (или подобен) в Картахена; 

- 1 нощувка със закуска в хотел до летището на Анстердам; 

 6 обяда, както следва: 

- 1 обяд по време на обиколката на Гуаякил; 

- 1 обяд на о-в Санта Крус; 

- 1 обяд на о-в Флореана; 

- 2 обяда на о-в Исабела; 

- 1 обяд по време на обиколката на Кито 

 Пешеходна обиколка на Гуаякил; 

 Посещение на частната ферма Ел Чато на остров Санта Крус (Галапагос); 

 Посещение на станцията за изследвания Чарлз Дарвин на остров Санта Крус (Галапагос); 

 Целодневна екскурзия с яхта Galapagos Element до о-в Флореана и о-в Исабела; 

 Екскурзия до мини архипелага Тинторерас и лагуната на фламингото на о-в Исабела; 

 Екекурзия до вулкана Сиера Негра на о-в Исабела; 

 Посещение на „Близнаците“ (псевдо кратери) на о-в Санта Крус; 

 Пешеходна обиколка на Кито; 

 Пешеходна обиколка на Богота; 

 Посещение на хълма Монсерат в Богота (~3 часа); 

 Разглеждане на кафеена плантация в района на кафето; 

 Пешеходна обиколка на Меделин; 

 Пешеходна обиколка на Картахена; 

 Входна такса за Национален парк Галапагос (100 $, подлежи на препотвърждение); 

 Изходна такса при отпътуване от Галапагос (20$, подлежи на препотвърждение); 

 Бакшиши за местните шофьори и екскурзоводи; 

 Водач-преводач от България по време на пътуването; 

 Медицинска застраховка с покритие 30 000 евро 
 

 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

 Прощална вечеря в хотела в Кито – 45 € (при мин. 10 записани); 

 Екскурзия от Богота до Солната катедрала в Сипакира (6 часа) – 75 € (при мин. 6 записани) 

 Целодневна екскурзия от Меделин до скалата Пеньол и лагуната и градчето Гуатапе с вкл. обяд (8 часа) – 90 € (при 

мин. 6 записани) 

 Полудневна екскурзия от Саленто до долината Кокора и природен резерват Акаиме с вкл. обяд (~5 ½  часа) – 40 € 

 Целодневна екскурзия от Картахена до архипелага Росарио с вкл. обяд (8 часа) – 90 € 

 Доплащане за застраховка "Помощ при пътуване" на ЗК "Евроинс" за лица над 65 г.: 45 лв 

 По желание при сключване на договора и заплащане на депозита – сключване на застраховка „Отмяна на 

      пътуване” на ЗК „Евроинс“ или ЗК „Мондиал Асистанс” 

 

Забележка: Допълнителните мероприятия се провеждат при минимум 6 записани и включват трансфери, местни 

екскурзоводи и се заявяват и заплащат предварително в България.  



 

*Пакетната цена е формирана при обменен курс 1 $ = 1.89 лв. В случай на покачване курса на долара, пакетната цена може 

да претърпи промяна! 
ПАРИЧНА ЕДИНИЦА: колумбийско песо (1 лев ~ 2171 CОР); за Еквадор  – щатски долари 

МИНИМАЛЕН БРОЙ ТУРИСТИ: 10 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: задграничен паспорт с 6-месечна валидност от датата на връщане; няма задължителни имунизации, 

които да се изискват при пътуване по този маршрут до Колумбия и Еквадор. За деца под 18 г., пътуващи без един или двамата 

родители се изисква нотариално заверена декларация от единия или двамата родители (в зависимост от случая), чийто 

оригинал и копие трябва да се представят от придружителя на детето на граничните власти!!! 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: депозит 50% при сключване на договор по стандартни цени; доплащане – 60 дни преди датата на 

отпътуване. 


