
 
 

ОБИКОЛЕН ТУР НА КОЛУМБИЯ 

Богота, Нейва, пустинята Татакоа, Сан Агустин, Картахена, Национален парк Тайрона  

ПРОГРАМА: 

 
Ден 1 
Полет София – Франкфурт -  Богота. 
Трансфер и настаняване в хотела. 
  
Ден 2 
Закуска. Панорамна обиколка на Богота, включваща района Барио де Канделария – най-стария 
квартал в града, Музеят на златото с повече от 53000 експоната, централния площад Пласа де 
Боливар, Палатата на правосъдието, Парламента, Президенството, Кметството на Богота, 
катедралата Примада и църквата Капила дел Саграрио. Посещение на музея Ботеро и Каса де 
ла Монеда. 
Свободна програма в Богота. 
Нощувка. 
  
Ден 3 
След закуска - трансфер до летището за полет до Нейва. Трансфер и туристическа програма в 
пустинята Татакоа включваща параклиса Санта Барбара и палеонтологическия музей в града 
Виявиеха, посещение на най-известните райони от пустинята - Кардон, Куско (червения 
сектор), Лос Хойос (сивия сектор), астрономическата обсерватория OBASTA и разходка из 
лабиринтите на Куско. Връщане в Нейва. Настаняване в хотела и вечеря. 
  
Ден 4 
Закуска. Трансфер до Сан Агустин като по пътя се минава през областите Хобо, известна с 
регионалната си кухня, Гарсон, позната като „столицата на епархията”, занаятчийския град Ла 
Хагуа, родното място на колумбийската захарна тръстика Алтамира, първото испанско селище 
Тимана. Пристигане в Сан Агустин и целодневна туристическа програма из Археологическия 
парк, известен с най-голямата група от религиозни паметници и мегалитни скулптури в Южна 
Америка и Археологическия музей в Сан Агустин. 
Настаняване и вечеря в хотела. 
  
Ден 5 
След закуска – посещение на два парка, включени в списъка на ЮНЕСКО на Световното 
историческо наследство: Алто де лос Идолос и Алто де лас Пиедрас, където могат да се 
наблюдават различните скулптури и паметни плочи, свидетелстващи за свещена земя и място 
за поклонения. Посещение на Колумбийския масив, водопадите Мортино и Салто де Бардонес. 
Връщане в хотела,  вечеря и нощувка. 
 
Ден 6 
След закуска - трансфер до летището в Нейва и полет до Картахена – най-посещавания курорт 
в Колумбия, разположен на брега на Карибско море. Трансфер и настаняване в хотела. 
Възможност за разходка по крайбрежния булевард и стария център на най-очарователния 
колумбийски град, изпълнен с църкви, паметници и сгради в колониален стил. Нощувка. 



  
Ден 7 
Закуска. Туристическа програма, включваща историческия център от колониалната епоха, 
модерните жилищни квартали Бокагранде и Кастийогранде, изградената от испанските 
колонизатори върху малък хълм величествена крепост Сан Фелипе, един от най-красивите и 
безопасни заливи на Америка – Картахена Бей, квартала Манга, построен в началото на 20 век. 
Програмата продължава с посещение на манастира Канделария, намиращ се на един от най-
високите хълмове в града Серо де ла Попа. Свободно време. 
 
Ден 8 
Закуска. Отпътуване за тур до Архипелага Росарио, състоящ се от общо 27 острова. Круиз на 
борда на моторна лодка сред островите от архипелага. Турът продължава с акустиране на 
един от островите,  традиционен колумбийски обяд и свободно време за плаж на една от най-
красивите пясъчни ивици на карибското крайбрежие. По желание, посещение на аквариума 
Сан Мартин де Паяралес, известен с богатото разнообразие от морски видове и програма с 
делфини. 
В края на деня - връщане в хотела. 
  
Ден 9 
Свободно време за плаж, водни спортове,  разходка или шопинг из стария град на Картахена. 
  
Ден 10 
Закуска в хотела. Трансфер до Национален парк Тайрона, прочут с дивата природа, станала 
дом на стотици редки растителни и животински видове и една от най-живописните брегови 
линии в цяла Латинска Америка. Настаняване в луксозни еко-лоджи. 
  
Ден 11 
Свободно време за плаж и разходка сред тропическите гори на парка Тайрона. 
  
Ден 12 
Закуска. Трансфер до летище Санта Марта и полет до Богота. 
Полет Богота – Франкфурт – София. 
 

ПАКЕТ УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА: 
* Самолетни билети за международни и вътрешни полети: 
   - София – Франкфурт или Мадрид – Богота – Франкфурт или Мадрид – София; 
   - Богота – Нейва – Картахена – Санта Марта. 
* 2 нощувки с включени закуски, в двойна стая в хотел 5* в Богота; 
* 1 нощувка с включени закуска и вечеря, в двойна стая в хотел 4* в Нейва; 
* 2 нощувки с включени закуски и вечери, в двойна стая в лоджи в Сан Агустин; 
* 4 нощувки с включени закуски, в двойна стая в хотел 5* в Картахена; 
* 2 нощувки с включени закуски, в двойна стая в луксозни еко-лоджи в парка Тайрона; 
* Трансфери летище – хотел – летище в Богота и Нейва; 
* Трансфери хотел в Нейва – Сан Агустин – летище Нейва; 
* Трансфери летище Картахена – хотел – парк Тайрон; 
* Трансфери хотел – пристанище – хотел в Картахена;   
* Трансфер парк Тайрона – летище Санта Марта; 
* Вътрешни трансфери в Сан Агустин; 
* Туристическа обиколка на Богота; 
* Туристическа програма в пустинята Татакоа; 
* Входни такси за музея на златото в Богота и посещаваните обекти в Сан Агустин; 
* Тур до Алто де лос Идолос и Алто де лас Пиедрас, Колумбийския масив, водопадите Мортино 
и Салто де Бардонес; 
* Туристическа обиколка на Картахена; 
* Целодневна туристическа програма до островите Росарио, с включени пристанищни такси; 
* Здравна застраховка с покритие 10 000 Евро; 
* Водач-придружител на групата от България. 
 



 
Хотели по програмата: 

 

Дестинация: Хотели: 

Богота 
Boheme Royal 5* 

или подобен 

Нейва 
GHL HOTEL NEIVA 4+* 

или подобен 

Сан Агустин 
Лоджи Akawanka 

или подобен 

Картахена 
Almirante 5* 
или подобен 

Тайрона 
Луксозни лоджи Ecohabs 

или подобен 
 

http://www.bohemeroyal.com/default-en.html
http://www.ghlhoteles.com/hotel/home/50_ghl-style-neiva.html
http://hotelakawankalodge.com/
http://www.hotelalmirantecartagena.com.co/
http://www.ecohabsantamarta.com/ecohabs-tayrona

