
RAMOWY PROGRAM  16 DNIOWEJ SAMOLOTOWEJ WYCIECZKI
DO  WENEZUELI Z WYPOCZYNKIEM NA ISLA MARGARITA

1 dzień WARSZAWA                        CARACAS
(kolacja)
  5:00 Zbiórka na MDL Okęcie, Terminal 1, hala odlotów przy windzie.

(telefon do przedstawiciela biura obecnego na zbiórce: 605 150 150)
  6:30 Odlot samolotu rejsowego do Frankfurtu.
  8:25 Przylot na lotnisko we Franfurcie.
10:30 Wylot samolotu rejsowego do Wenezueli. 
15:30 Przylot do Caracas.

Odjazd autokaru do hotelu, zakwaterowanie w hotelu 3* w centrum miasta. 
Spacer po okolicy.

2 dzień  CARACAS       PARK NARODOWY AVILLA CHICHIRIVICHE
(śniadanie/kolacja)      Zwiedzanie Caracas  – centrum kulturalnego Wenezueli  z malowniczą 

przeszłością kolonialną i bogactwem sztuki współczesnej. Wjazd kolejką 
linową na otaczające stolicę pasmo górskie w Parku Narodowym El Avilla – 
spacer  po  zboczu  z  zapierającym  dech  w  piersiach  widokiem z  jednej 
strony  metropolia,  z  drugiej  turkusowe  karaibskie  morze.  Z  tej 
perspektywy widać doskonale całe miasto – zarówno luksusowe dzielnice z 
polami golfowymi, jak i ogromne dzielnice biedy - „barios”, porastające wszystkie okoliczne 
wzgórza.  Po  południu  transfer  do  Chichiriviche  –  nadmorskiego  miasteczka  na  terenie 
pięknego parku Narodowego Morrocoy.   

3 dzień  CHICHIRIVICHE MORROCOY CHICHIRIVICHE
(śniadanie/kolacja) Wycieczka łódką po cudach Parku Narodowego Morrocoy.  Rajskie  wysepki,  piaszczyste 

plaże,  niezwykłe  jaskinie  i  skały z  indiańskimi  petroglifami,  a  także  imponujące  kanały 
mangrowców – siedlisko ptactwa wodnego. Możliwość zaobserwowania ibisów białych 
i szkarłatnych, fregat, pelikanów a nawet hoacynów. Powrót do hotelu.

4 dzień CHICHIRIVICHE        LOS LLANOS  
(śniadanie/kolacja)       Wcześnie rano wyjazd w kierunku wielkich nizin Los Llanos – serca Wenezueli. Los Llanos 

to rozległe, dziewicze równiny, ciągnące się przez Wenezuelę i Kolumbię. Są one domem 
dla  niezliczonych  gatunków  zwierząt,  m.in.  kajmanów,  kapibar,  tapirów,  ocelotów, 
mrówkojadów i anakond – najdłuższych dusicieli. Jest to centrum muzyki tradycyjnej – stąd 
pochodzi muzyka i taniec „choropo”. Po południu przyjazd na rancho „Hato El Cristero”, 
wieczorna wyprawa w poszukiwaniu kajmanów. Nocleg na rancho. 

5 dzień LOS LLANOS
(śniadanie/kolacja) Całodniowe safari po wielohektarowym rancho „Hato El Cristero”, na którym oprócz stad 

bydła i koni żyją również kapibary, kajmany, iguany, anakondy i cale bogactwo ptaków.
Nocleg na rancho.



6 dzień LOS LLANOS             MERIDA 
(śniadanie/kolacja) Wyjazd z rancho na słynną  trasę Paramo – jest  to droga w sercu 
Andów  Wenezuelskich,gdzie  przepiękne  widoki,  a  także  wysokości  zapierają  dech  w 
piersiach.  W najwyższym  punkcie  droga prowadzi  na szczyt  Aguila  (4050 m.n.p.m).  Po 
drodze  wizyta  w  typowych  wioskach  andyjskich.  Cały  dzień  towarzyszyć  nam  będą 
niesamowite  krajobrazy i  roślinność  charakterystyczna  tylko  dla  tej  części  Andów.  Przy 
odrobinie szczęścia można zobaczyć również kondora. Po drodze zwiedzanie Apartaderos - 
zabytkowej kamiennej kaplicy w San Rafael. Wjazd na najwyżej położony odcinek drogi 
transandyjskiej – na ponad 4000 m n.p.m.Przyjazd do Meridy,  miasta położonego u stóp 
Andów w tzw. „mesecie”. Miasto to słynie między innymi z rześkiego klimatu, studenckiej  
atmosfery  i  serdeczności  mieszkańców.  Jest  też  regionalnym  centrum  sportów 
ekstremalnych, takich jak kolarstwo górskie, paralotniarstwo i canyoning. Nocleg w hotelu w 
Meridzie.

7 dzień MERIDA        JAJI                 MERIDA
(śniadanie/kolacja)       Zwiedzanie centrum Meridy, czas na zakupy na regionalnym targu w Meridzie. Wyjazd do 

Jají  –  andyjskiego  miasteczka  położonego  w  przepięknej  górskiej  dolinie.  Po  południu 
wizyta na położonej nieopodal Jají kawowej plantacji Hacienda El Carmen, gdzie poznamy 
tajniki uprawy,  zbioru i  palenia kawy.  Degustacja miejscowej kawy.  Powrót do hotelu w 
Meridzie.

8 dzień MERIDA          ISLA MARGARITA
(śniadanie/kolacja)      Transfer na lotnisko i przelot przez Caracas do Porlamar na Margaricie – wenezuelskiej  

wyspie  słońca.  Zakwaterowanie  w  hotelu  4  *  (all  inclusive)  w 
nadmorskim kurorcie tuż obok jednej z egzotycznych karaibskich plaż. 
Biały piasek i szafir morza zapewnią turystom znakomity relaks.

9 – 11 dzień POBYT NA ISLA MARGARITA
Czas wolny na plażowanie i kąpiele morskie. 
Możliwość wykupienia wycieczek fakultatywnych, m.in.:
- wycieczka łódkami motorowymi wzdłuż wybrzeża
- nurkowanie na Archipielagu Los Frailes
- wycieczka do Parku Narodowego Al Restigna
- wycieczka na Los Roques
- wycieczka katamaranem na wyspę El Coche
- jeep safari po wyspie
Ceny i informacje u pilota.    
(Uwaga! Wycieczka do Delty Orinoko / Canaimy może być  przesunięta na pierwsze dni  
pobytu na Margaricie) 

12 dzień          ISLA MARGARITA           DELTA ORINOKO
(obiad) Wcześnie rano transfer na lotnisko - wylot na dwudniową wycieczkę w 

dziewicze  i  mityczne  rejony  delty  Orinoko  i  Parku  Narodowego 
Canaima- królestwa wodospadów. Przelot z Margarity do Tucupita – 
stolicy stanu Delta Amacuro  a następnie przeprawa łódkami po rzece 
Manamo do niedostępnej drogą lądową  osady. Zakwaterowanie i obiad 
w obozie. Po posiłku wycieczka łódką indiańską – curiara - po kanałach Delty Orinoko, 
podziwianie  jej  dziewiczej  przyrody.  Spacer  w  głąb  dżungli  do  wioski  Indian  Warao. 
Podczas wycieczki będzie okazja zobaczyć z bliska małpy, węże, tarantule, kajmany, delfiny 
rzeczne. Wieczorem czeka kolejna przygoda - łowienie piranii i niezwykły zachód słońca. 
Nocleg w prostych bungalowach na terenie obozu.

13 dzień DELTA ORINOKO PARK NARODOWY CANAIMA
(śniadanie/obiad/kolacja) 

Śniadanie wcześnie rano. Powrót łódką do Tucupita i przelot do wioski  Canaimy –osady 
Parku Narodowego Canaima.  Po drodze jedna z największych atrakcji,  czyli  spotkanie z  
Salto Angel  – przelot  nad najwyższym wodospadem świata,  ponadto 
niesamowite widoki dżungli poprzecinanej pajęczyną rzek. Lądowanie 
przy  plaży  Laguna  Canaima.  Po  obiedzie  zwiedzanie  okolicznych 
wodospadów  -  niezapomniane  wrażenia  zapewnią  kąpiele  w 



wodospadach,  wycieczka  łodzią  po  lagunie. Przelot  powrotny na  Margaritę.  Transfer  na 
Playa el Agua, zakwaterowanie w hotelu all inclusive. 

14 dzień ISLA MARGARITA
(śniadanie/obiad/kolacja)

Ostatni dzień wypoczynku na Margaricie.

                    

15 dzień ISLA MARGARITA            CARACAS
(śniadanie)

Transfer na lotnisko. Przelot do Caracas. Podatek wylotowy 50 USD.
17:40 Odlot samolotu rejsowego do Frankfurtu.

16 dzień WARSZAWA
  9:05 Przylot do Frankfurtu.
11:50 Wylot do Polski.
13:30 Przylot na MDL Okęcie.
                    

UWAGI!!!
Program jest ramowy (orientacyjny) np. kolejność realizacji poszczególnych punktów programu lub niektóre godziny mogą ulec zmianie.
Wybór miejsca w autokarze przy pełnej wpłacie.
SIGMA TRAVEL zastrzega sobie ewentualne zmiany w programie imprezy (np. pkt. X.2 "Warunków Uczestnictwa").
Na początku wycieczki należy przekazać pilotowi kwotę 400 USD, stanowiącą dewizową część ceny imprezy.
Na napiwki dla lokalnych przewodników, kierowców i bagażowych trzeba przeznaczyć ok. 30 USD.
Zakwaterowanie w hotelach*** i pensjonatach w pokojach dla 2-osobowych lub 2-osobowych z dostawką,  z łazienkami (w miejscach gorących 
-klimatyzacja). 
W cenę wliczone są śniadania i obiad lub kolacja. 
Napoje do kolacji płatne dodatkowo, poza hotelami all inclusive.
W autokarze obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
Brakujące posiłki bez problemu można zamówić za pośrednictwem pilota, w cenie ok. 10 USD.
Średnie temperatury w lutym wynoszą ok. 22 st. C, w kwietniu i maju – ok. 24 st. C, w październiku i listopadzie – ok. 23 st. C.
Napięcie:120V / 60 Hz, wtyczki typu A i B.
Czas lokalny – 4,30 godz. od czasu polskiego

UWAGA !!!: Podczas  wycieczki  do  Delta  Orinoco-Canaima MOŻNA ZABRAĆ JEDYNIE PODRĘCZNE PLECAKI 
(NAJLEPIEJ) LUB NIEWIELKIE TORBY PODRÓŻNE. WYNIKA TO Z OGRANICZEN ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
SZCZEGÓŁOWA LISTA RZECZY PRZYDATNYCH PODCZAS PODRÓŻY DOSTĘPNA W BIURZE.

Termin imprezy: cena: 

30.04 – 16.05.2011 9250 zł
15.10 – 30.10.2011 9250 zł
05.11 – 20.11.2011 9250 zł

Dopłata do pokoju jednoosobowego - 1200 zł
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