Ισημερινός . Κολομβία
Ομαδικό ταξίδι

Γκουαγιακίλ, Κουένκα, Τρένο του Διαβόλου, Ριοπάμπα,
Δρόμος των Ηφαιστείων, Κίτο, Σημείο Μηδέν, Οταβάλο,
Μπογκοτά, Ζιπακίρα, Βίγια ντε Λέιβα, Καρταχένα

Τρένο του Διαβόλου

Catedral Primada - Plaza Bolivar - Bogota

Διάρκεια ταξιδιού: 13 μέρες
Αναχωρήσεις:
19/12, 20/03
Κόστος κατ΄ άτομο
Ξενοδοχεία
4*
5*
Δίκλινο δωμάτιο:
3.200€
3.650€
Επιβ. Μονοκλίνου:
700€
900€
*SMART PRICE Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 40 μέρες πριν την αναχώρηση.
*Δυνατότητα πληρωμής έως 12 μηνιαίες άτοκες δόσεις.

Ταξίδι στον Δρόμο των Ηφαιστείων
Culture and History
Πτήση για τον Ισημερινό
Με ενδιάμεσο σταθμό. Ολονύκτια πτήση. Άφιξη στο Γκουαγιακίλ.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η μέρα: Γκουαγιακίλ - Cajas National Park - Κουένκα - Περιήγηση στην
πόλη
Το πρωί αναχώρηση για μία επίσκεψη στο Cajas National Park και αργότερα
συνεχίζουμε για την Κουένκα από τις σπουδαιότερες πόλεις της χώρας. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.Το απόγευμα θα έχουμε μία περιήγηση στην Κουένκα
για να δούμε μεταξύ άλλων υπέροχα κτήρια του 16ου αιώνα, τους δύο καθεδρικούς
ναούς , την οδό Λούις Καρδέρα, την αγορά και το μουσείο των αυτόχθονων
πολιτισμών.

3η μέρα: Κουένκα - Ριομπάμπα - Τρένο του Διαβόλου
Το πρωί θα αναχωρήσουμε για το Αλάουσι (2607 μέτρα) για να επιβιβαστούμε στο
«τρένο του διαβόλου» με το οποίο διασχίζοντας πανέμορφα τοπία των Άνδεων θα
έρθουμε στη Ριομπάμπα κτισμένη απέναντι από την σκιά του ηφαιστείου.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η μέρα: Ριομπάμπα - Cotopaxi National Park - Κίτο
Μετά το πρωινό ακολουθώντας την «Λεωφόρο των Ηφαιστείων» θα συναντήσουμε
το Cotopaxi (λαιμός του φεγγαριού) το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο του κόσμου.
Συνεχίζουμε για το Κίτο την πρωτεύουσα του Ισημερινού.

5η μέρα: Κίτο - Περιήγηση στην πόλη - Σημείο Μηδέν
Το πρωί θα περιηγηθούμε στην πόλη για να δούμε μεταξύ άλλων το προεδρικό
μέγαρο , το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό ναό, την πλατεία Σαν Φρανσίσκο και το λόφο
Πανεσίγιο όπου θα έχουμε θέα προς το παλιό Κίτο. Το απόγευμα θα αναχωρήσουμε
για το σημείο μηδέν όπου περνά ο Ισημερινός(γεωγραφικό πλάτος 0΄). Θα
επισκεφθούμε το μνημείο Mitad Del Mundo θα φωτογραφηθούμε και θα
επιστρέψουμε στο Κίτο.

6η μέρα: Κίτο - Καλδερόν - Οταβάλο
σε μία ολοήμερη εκδρομή θα έρθουμε στο χωριό Καλδερόν, οι κάτοικοι του οποίου
φημίζονται για τα ζυμωτά τους και θα συνεχίζουμε για την αγορά του Οταβάλο
όπου οι Ινδιάνοι με τις παραδοσιακές στολές τους πουλούν τα περίφημα
χειροποίητα υφαντά και πολλά σουβενίρ.Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Κίτο.

7η μέρα: Κίτο - Μπογκοτά
Πτήση για την Μπογκοτά, πρωτεύουσα της Κολομβίας. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος.

8η μέρα: Μπογκοτά - Περιήγηση στην Πόλη - Μουσείο Χρυσού
Πλούσια θα είναι η πρωινή μας περιήγηση, στην πολυάνθρωπη πρωτεύουσα με τα
αποικιακά κτίσματα και την ενδιαφέρουσα παλιά πόλη. Θα καταλήξουμε στο
μουσείο χρυσού, ένα από τα πλέον εντυπωσιακά στον κόσμο, με χρυσά
αντικείμενα, προκολομβιανών πολιτισμών.

9η μέρα: Μπογκοτά - Ζιπακίρα - Βίγια ντε Λέιβα
Το πρωί θα έρθουμε οδικώς στη Zipaquira, όπου θα επισκεφθούμε τον υπόγειο
καθεδρικό ναό, που είναι κατασκευασμένος από αλάτι.
Αργότερα συνεχίζουμε για την Βίγια ντε Λέιβα, με καλντερίμια, με αποικιακά σπίτια,
με εσωτερικές αυλές και μερικές εξαιρετικές εκκλησίες να συνθέτουν την εικόνα της
πόλης, που θα περιηγηθούμε με την άφιξη μας.

10η μέρα: Βίγια ντε Λέιβα - Μπογκοτά - Καρταχένα
Ο συνοδός μας, σφυροκοπά με πληροφορίες αδιάκοπα τα αυτιά μας, καθώς
βρισκόμαστε καθοδόν για την Μπογκοτά, όπου πετάμε για μία από τις ωραιότερες
ισπανικές πόλεις της Νότιας Αμερικής, την Καρταχένα.

11η μέρα: Καρταχένα - Περιήγηση στην Πόλη
Πρωινή περιήγηση στην παλιά πόλη, στο κάστρο Σαν Φελίπε, στο παλάτι της Ιερής
εξέτασης και στην πύλη του ρολογιού, μνημείο που προστατεύεται από την
Unesco.Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος.

12η - 13η μέρα: Καρταχένα - Μπογκοτά - Αθήνα
Πτήση επιστροφής μέσω της Μπογκοτά και ενδιάμεσου σταθμού. Ολονύκτια
πτήση. Άφιξη την 13η μέρα στην Αθήνα.

Προνόμια Travelway
 Ασφαλείς μεταφορές
-

Αεροπορικά εισιτήρια με αξιόπιστες αεροπορικές εταιρείες και τις
συντομότερες δυνατόν χρονικές ανταποκρίσεις
Μεταφορές με ασφαλή και πολυτελή λεωφορεία

 Ξενοδοχεία
- Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* σε δίκλινα δωμάτια με ιδιαίτερο
λουτρό / ντους

-

Διατροφή
Ημιδιατροφή κάθε μέρα εκτός της 2ης μέρας

 Ασφάλεια παντού
-

Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης
Πλούσια ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση (προαιρετικά)

 Συνοδοί-Συνοδοιπόροι
-

Κοντά σας κάθε μέρα, έμπειρος, συμπαραστάτης στο ταξίδι σας
Έμπειροι τοπικοί χαμογελαστοί ξεναγοί με γνώση και συνέπεια

*Πτήσεις: με KLM / Iberia / Air France / Alitalia

Σημείωση:
Το ταξίδι εκτελείται με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων, σε περίπτωση που η
συμμετοχή είναι μικρότερη (10 άτομα τουλάχιστον) το ταξίδι δεν ακυρώνεται και
εκτελείται με επιβάρυνση --- € το άτομο.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται:
Οι φόροι των αεροδρομίων, τα φιλοδωρήματα, τα αχθοφορικά και η ατομική
ταξιδιωτική ασφάλιση.
Οι τοπικοί φόροι που δεν πληρώθηκαν στην Ελλάδα.

Ταξιδιωτικά έγγραφα:
Απαιτείται έγκυρο και υπογεγραμμένο διαβατήριο με 6 μήνες ισχύ από την είσοδο
σας στην περιοχή.

Υγειονομικές Προφυλάξεις:
Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή.
Το νερό δεν είναι πόσιμο.

Εγγραφές
Η εγγραφή στο ταξίδι που επιθυμείτε να συμμετάσχετε, θεωρείται έγκυρη εφ’ όσον
προκαταβάλετε το 45% της αξίας του και εξοφλήσετε το υπόλοιπο απ’ ευθείας στην
εταιρεία μας ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα, 20 μέρες πριν από την
αναχώρηση.
Πληρωμές επίσης μπορείτε να κάνετε, με προκαταβολή το 45% της αξίας του
ταξιδιού και το υπόλοιπο με την πιστωτική σας κάρτα μέχρι και 12 άτοκες μηνιαίες
δόσεις.

Αποσκευές
Επιτρέπεται να μεταφέρετε στη διάρκεια του ταξιδιού σας, μία βαλίτσα, βάρους,
μέχρι 20 κιλά και μία χειραποσκευή στο αεροσκάφος. Αν παραβείτε αυτόν τον
κανονισμό, για κάθε επιπλέον βάρος πληρώνετε επί τόπου στον αερομεταφορέα.

Φιλοδωρήματα
Καλύπτουμε τα βασικά φιλοδωρήματα, για την σωστή εκτέλεση των
προγραμμάτων, αλλά τα γενικά φιλοδωρήματα είναι υποχρεωτικά και
ανακοινώνονται από τους συμβούλους των ταξιδιών μας, ανά περίπτωση.

Ξενοδοχεία
Τα δωμάτια δίνονται συνήθως στους ταξιδιώτες μετά τις 14.00 και παραδίδονται
στις 12.00 ανεξαρτήτως της ώρας άφιξης ή αναχώρησης. Τα δωμάτια είναι
στάνταρτ, όπως και τα 3κλινα με προσθήκη τρίτου κρεβατιού, που περιορίζει το
χώρο του δωματίου.
Κατά την έξοδο σας, πάρτε μαζί σας την κάρτα ξενοδοχείου (διεύθυνση,
τηλέφωνο…)

Φάρμακα
Για τυχόν προσωπικά φάρμακα, που φέρετε μαζί σας, φροντίστε η ποσότητα να
καλύπτει τη διάρκεια του ταξιδιού. Γράψτε τις χημικές ουσίες που περιέχουν και
έχετε μαζί σας την ιατρική συνταγή. Τοποθετήστε τα στη χειραποσκευή.
Σετ ξυρίσματος, αποσμητικό, αρώματα, σετ πεντικιούρ και μανικιούρ, τοποθετήστε
τα στη βαλίτσα.

Φωτογραφίες
Μην φωτογραφίζετε άτομα εάν πρώτα δεν ζητήσετε την άδεια τους.

Όροι Συμμετοχής
Η εγγραφή σας στο πρόγραμμα του ταξιδιού περιλαμβάνει την αποδοχή των
γενικών όρων συμμετοχής της εταιρείας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις:
Τηλ: +30 211 182 0000, Φαξ: +30 210 805 5865
email: info@travelway.gr website: www.travelway.gr

