
 
 

ЕКСКУРЗИЯ ДО ВЕНЕЦУЕЛА И КОЛУМБИЯ 

ПРОГРАМА: 

Ден 1 
Полет София – Каракас. 
Пристигане на летище Каракас и трансфер до хотела. Нощувка. 
 
Ден 2 
Закуска. Опознаване на историческата част на града и полудневна панорамна обиколка на 
основните забележителности. Екскурзия до лифта. Транфер до летището и полет до Матурин. 
Пристигане и трансфер до Ранчото между Big Plains и делтата на река Ориноко. Нощувка. 
  
Ден 3 
Закуска. Трансфер до пристанище “Boca de Uracoa”. Придвижване до ложите. След 
настаняването - екскурзия, включваща навлизане по вода в зелената гора в делтата на река 
Ориноко. След обяд - разходка в джунглата, запознаване с разнообразието от растения, много, 
от които уникални за света като “Temiche”, чиито палмови листа се използват за конструкция 
на комини на индианските къщи, а плодовете “coquito” са пълни с питейна вода. Риболов на 
дива пираня. Връщане в лагера и нощувка. 
 
Ден 4 
Закуска. Последна екскурзия в джунглата и запознаване с местния животински свят. Обяд. 
Вечеря и нощувка. 
 
Ден 5 
Закуска. Трансфер до Суидад Боливар и полет до Канайма – земя на индианците. Преминаване 
през лагуната Канайма, покрай водопадите, формирани от река Каррао. Разходка в джунглата 
до водопадите Сапо и преминаване през водната завеса, образувана от реката по пътя й 
надолу. Настаняване в ложа в Канайма. Вечеря и нощувка. 
 
Ден 6 
Закуска. Свободно време сутринта за допълнителни екскурзии в Канайма или посещение на 
индианската общност и преглед на индианските занаятчийски магазини. Тур до водопадите 
Анхел (по желание). След това трансфер до летището за полета до Маракайбо. Трансфер до 
хотела. Нощувка. 
 
Ден 7 
Закуска. Посещение на лагуната “Sinamaica” и някои от общностите на Гуахирите, живеещи 
близо до езерото в “palafitos”. Посещение на многоцветния магазин Гуахирос. Следобяд - 
трансфер до Колумбийска Гуахира. Пресичане на границата между Венецуела и Колумбия.  
Пристигане в Санта Марта. Нощувка в хотел на морския бряг. 
 
Ден 8 
Закуска. Посещение на парк Тайронa, познат със своето природно разнообразие. Обяд. 
Свободно време и възможност за плаж в Санта Марта. Нощувка. 
 
 



Ден 9 
Закуска. Трансфер до Картахена - колониален град, защитен от ЮНЕСКО като “Наследство на 
човечеството”. Панорамна обиколка на града. Нощувка. 
 
Ден 10 
Закуска. Свободен ден за пешеходно опознаване на историческия и колониален град 
Картахена. Нощувка. 
 
Ден 11 
Закуска. Посещение на островите Росарио с лодка в южната част на залива на Картахена. Тези 
паркове са обявени за Национален природен парк с комплекс от корали, населен с голямо 
разнообразие от рифов живот. Възможност за плуване или гмуркане със шнорхел в 
кристалночистите води. Обяд на плажа обратно към Картахена. Нощувка. 
   Ден 12 
Закуска. Трансфер до летището. Полет до Богота. По желание - екскурзия до Солната 
катедрала. Продължава се към колониалния нов град Гуатавита, построен през 1968 г. в 
старинния стил на старата Гуатавита. Нощувка. 
   Ден 13 
Закуска. Туристическа обиколка на Богота, включваща историческия център, площада 
Боливар, катедралата Примада, Националния Капитол, замъкът “Nariño”, Музея за злато и 
Bolivar’s Maison.  Следобяд - трансфер до летището. Полет Богота – Франкфурт. 
    
Ден 14 
Полет Франкфурт – София. 
 
ПАКЕТ УСЛУГИ: 
- Самолетни билети за международни полети: 
* София – Каракас – Богота – София. 
- Самолетни билети за вътрешни полети: 
* Каракас – Матурин; 
* Суидад Боливар – Канайма; 
* Канайма – Пуерто Ордаз; 
* Пуерто Ордаз – Каракас – Маракайбо; 
* Картахена – Богота. 
- 1 нощувка с включена закуска в Каракас; 
- 1 нощувка с включена закуска в “The Plains”; 
- 2 нощувки на база пълен пансион (закуска, обяд и вечеря) в хотел по делтата на р. Ориноко; 
- 1 нощувка на база пълен пансион в Канайма; 
- 1 нощувка с включена закуска в Маракайбо; 
- 2 нощувки с включени закуски в Санта Марта; 
- 3 нощувки с включени закуски в Картаген; 
- 1 нощувка с включени закуски в Богота със закуска; 
- Всички упоменати екскурзии; 
- Посрещане и помощ на пътниците на летищата; 
- Частни трансфери; 
- Здравна застраховка с покритие 10 000 Евро за периода на пътуването; 
* Водач-придружител на групата от България. 
 


