
ΙΟΥΝΙΟΣ

12 ΗΜΕΡΕΣ

ΚΟΛΟΜΒΙΑΚΟΛΟΜΒΙΑ

08 ΙΟΥΝΙΟΥ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΛΟΜΒΙΑ - ΑΦΙΞΗ ΜΕΝΤΕΓΙΝ

Ανακαλύψτε τα διαμάντια της Κολομβίας!
Η έμπειρη ομάδα μας άνοιξε τους χάρτες της και σχεδίασε ένα ταξίδι σε έναν από τους πιο παρεξηγημένους προορισμούς,
την Κολομβία. Γνωστή για όλους τους λάθος λόγους, θα σου αποδείξουμε όλους τους σωστούς λόγους για να την
επισκεφθείς. Πολύχρωμοι δρόμοι, street art, φιλικοι ντόπιοι, συναρπαστικά τοπία, graffity workshop, βόλτα με ελικόπτερο,
coffee tour, είναι μερικές από τις εικόνες και τις δραστηριότητες που θα σε συνεπάρουν και θα αποδειχθούν το
αποκορύφωμα του ταξιδιού μας.

8

Δεν ξέρουμε αν θα έχεις καταφέρει να κοιμηθείς από τον ενθουσιασμό σου το προηγούμενο βράδυ, αλλά η αντίστροφη
μέτρηση για το ταξίδι σου τελείωσε! Νωρίς το πρωί συγκεντρωνόμαστε στο αεροδρόμιο της Αθήνα, για να πάρουμε την
πτήση μας για Κολομβία. Κι επειδή υπάρχει διαφορά 8 ωρών, θα “κερδίσεις” τη σημερινή ημέρα, μιας και θα φτάσουμε την
ίδια μέρα εκεί. Μόλις φτάσουμε, κατευθυνόμαστε προς το ξενοδοχείο για να ξεκουραστούμε.

Highlights

La Candellaria
Bolivar Plaza
Montserrat
Μπογκοτά
Tejo Game
Escobar tour

Aerial αιώρες
Zipline
El Peñon de Guatapé
San Agustin
Καρταχένα
Playa Blanca

111      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη



09 ΙΟΥΝΙΟΥ | CITY TOUR - COMUNA 13 - GRAFFITI WORKSHOP

Ύστερα από το πρωινό μας, μαζί με τον local friend μας, ξεκινάμε τη ξενάγησή μας στο Μεντεγίν. Στις αρχές της δεκαετίας
του 1990, αυτή η πόλη, ονομάστηκε η πιο επικίνδυνη στον κόσμο, αλλά ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα, κέρδισε τη φήμη
για κάτι εντελώς διαφορετικό: την καινοτομία. Η πόλη διαθέτει τελεφερίκ που συνδέουν τους οικισμούς με τους λόφους, μια
πράσινη ζώνη από καταπράσινα «οικολογικά πάρκα», εντυπωσιακές βιβλιοθήκες και κοινοτικά κέντρα σε μερικές από τις πιο
φτωχές γειτονιές. Και μιας και αναφερθήκαμε σε φτωχές γειτονιές, θα επισκεφθούμε μία φαβέλα, τη Comuna 13. Υπήρξε το
πιο επικίνδυνο μέρος στο Μεντεγίν και ο local friend θα μοιραστεί μαζί μας ιστορίες από τις πιο σκοτεινές μέρες που έζησε
αυτή η πόλη. Όπως και οι άνομες φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο, που εξακολουθούν να λειτουργούν υπό τον έλεγχο
συμμοριών, έτσι και η Comuna 13 ήταν το προπύργιο των καρτέλ και μέρος όπου έδρασε ο περιβόητος βαρόνος
ναρκωτικών, Pablo Escobar. Τοποθετημένο άθελά του στο επίκεντρο του κολομβιανού εμπορίου ναρκωτικών, η Comuna 13
βρέθηκε παγιδευμένη σε έναν συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ του Καρτέλ Μεντεγίν, συμμοριών, ανταρτών όπως οι FARC,
εξτρεμιστικών παραστρατιωτικών δυνάμεων και την κυβέρνηση. Οι τρύπες από σφαίρες πλέον είναι ζωγραφισμένες από
ζωντανές τοιχογραφίες στους δρόμους, ίσως ακούσεις κάποιον μουσικό να ραπάρει, ενώ θα δεις μικροπωλητές να πουλούν
τοπικές λιχουδιές και άλλα αναμνηστικά. Σίγουρα, θα θαυμάσεις και θα φωτογραφηθείς σε κάποιο από τα graffiti. Μάλιστα
μπορεί να σου αρέσει τόσο το street art που θα αντικρίσεις, που να θέλεις να κάνεις graffiti workshop.

10 ΙΟΥΝΙΟΥ | EL PEÑON DE GUATAPÉ - ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ

Μετά το πρωινό, θα μεταφερθούμε σε μια από τις πιο όμορφες περιοχές κοντά στην πόλη του Μεντεγίν. Κατευθυνόμαστε
προς τον El Peñon de Guatapé, ένα μονόλιθο από γρανίτη ύψους 200 μέτρων που υψώνεται κοντά στην άκρη του Embalse
Guatapé. Μια τούβλινη σκάλα 659 σκαλοπατιών υψώνεται στο πλάι του βράχου. Αν έχεις κουράγιο, πάρε μια βαθιά ανάσα
και ξεκίνα να ανεβαίνεις τα σκαλιά. Από την κορυφή υπάρχει μαγευτική θέα στην περιοχή, ενώ η λίμνη απλώνεται μέσα σε
μια τεράστια έκταση από καταπράσινα βουνά. Ακόμα καλύτερη θέα όμως, μπορεί να σου προσφέρει, μια βόλτα με το
ελικόπτερο. Φόρεσε τα ακουστικά σου και τη ζώνη σου και απόλαυσε μια συναρπαστική βόλτα!

11 ΙΟΥΝΙΟΥ | MEDELLIN - TEJO GAME

Ύστερα από το πρωινό μας, κατευθυνόμαστε προς την La Candellaria, το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας, όπου θα
περιπλανηθούμε στα πλακόστρωτα δρομάκια, περνώντας από πολύχρωμα ισπανικά αποικιακά κτίρια, ενώ θα θαυμάσουμε
μοναδικό street art. Είναι ένα σούπερ διασκεδαστικό μέρος με μια χίπικη ατμόσφαιρα. Συνεχίζουμε την ξενάγησή μας στην
Plaza Bolivar. Αυτή η τεράστια, γεμάτη περιστέρια πλατεία φιλοξενεί το Παλάτι της Δικαιοσύνης της Κολομβίας, το
Καπιτώλιο, τον Καθεδρικό Ναό της Μπογκοτά, το γραφείο του δημάρχου της πόλης, αλλά και του Παλατιού Δικαιοσύνης.
Ακόμα ένα must στην πόλη, είναι να περπατήσεις τα απότομα σκαλοπάτια μέχρι το λόφο ή ακόμα καλύτερα να πάρεις το
τελεφερίκ που θα σου προσφέρει απίστευτη θέα. Στη συνέχεια ετοιμάσου να παίξουμε το εθνικό “άθλημα” της Κολομβίας,
το tejo. Ένα παιχνίδι που περιλαμβάνει μπαρούτι, στόχους και δυνατές εκρήξεις και συνοδεύεται από τοπικές μπύρες.

Colombia

12 ΙΟΥΝΙΟΥ | MEDELLIN - PEREIRA

Σήμερα παίρνουμε εσωτερική πτήση, καθώς θέλουμε να πάμε στην Περέιρα. Μια και είναι μεγάλη χώρα η κολομβία, είναι
αναπόφευκτο να μην πάρουμε πτήση εσωτερικού για να δούμε όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη. Η Περέιρα είναι η
πρωτεύουσα του κολομβιανού διαμερίσματος Risaralda. Βρίσκεται στους πρόποδες των Άνδεων σε μια περιοχή παραγωγής
καφέ της Κολομβίας, γνωστή ως «Άξονας του Καφέ». Φυσικά, μόλις φτάσουμε θα βγούμε μια βόλτα για να περιηγηθούμε και
να γνωρίσουμε την πόλη!

222      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη

333      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη

555      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη

444      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη



13 ΙΟΥΝΙΟΥ | SALENTO - COCORA VALLEY - ZONA CAFETERA - COFFEE TOUR

Δε γίνεται να είσαι στην Κολομβία και να μην επισκεφτείς τη Zona Cafetera, πόσο μάλλον να μη συμμετέχεις σε ένα coffee tour.
Πρώτα όμως, θα περπατήσουμε στη μαγική Valle del Cocora, μέρος του Coffee Triangle της Κολομβίας που φημίζεται για τους
ψηλότερους φοίνικες, ενώ εκεί γύρω βρίσκονται διάσπαρτες τοπικές φάρμες καφέ. Θα μάθουμε για τον φοίνικα Quindio, το
εθνικό δέντρο της Κολομβίας, καθώς περπατάτε κάτω από τους πανύψηλους κορμούς του. Θα κάνουμε μια μικρή βόλτα με ένα
από τα παραδοσιακά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν οι καλλιεργητές καφέ για να μετακινούνται μεταξύ των αγροκτημάτων.
Συνεχίζουμε με την επίσκεψή μας σε μια φάρμα καφέ, όπου θα δεις βήμα προς βήμα τις γεωργικές διαδικασίες που οδηγούν
στην παραγωγή κόκκων καφέ. Περπάτησε κατά μήκος ενός μονοπατιού που περιβάλλεται από διάφορα φυτά, πουλιά και
καθαρό νερό και μάθε πώς αυτό το ιδιαίτερο οικοσύστημα παρέχει εξαιρετικές συνθήκες για την καλλιέργεια του καφέ. Η
συγκομιδή γίνεται με το χέρι, ενώ ακολουθεί μια λεπτή διαδικασία επιλογής και επεξεργασίας των κόκκων. Διαφορετικά
αρώματα παράγονται από διαφορετικούς τύπους καβουρδίσματος με τη βοήθεια έμπειρων δοκιμαστών καφέ. Στη συνέχεια
επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για ξεκούραση.

14 ΙΟΥΝΙΟΥ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ SANTA MARTA

Αφού απολαύσουμε το πρωινό μας, κατευθυνόμαστε προς το αεροδρόμιο Pereira, από όπου θα πάρουμε την πτήση προς τη
Santa Marta. Στόχος μας είναι το πάρκο Tayrona που βρίσκεται στους πρόποδες της οροσειράς Sierra Nevada de Santa Marta,
μισή ώρα οδικώς από την πόλη. Αυτός ο όμορφος φυσικός παράδεισος προσφέρει εκπληκτικές παραλίες με κρυστάλλινα
νερά. Eίναι ιδανικό για τους λάτρεις της φύσης που θέλουν να ανακαλύψουν μοναδικά τοπία, να χαλαρώσουν, να
παρατηρήσουν την ανατολή και το ηλιοβασίλεμα και να τραβήξουν φωτογραφίες.

15 ΙΟΥΝΙΟΥ | ΠΑΡΚΟ TAYRONA

Σήμερα, μετά το πρωινό θα αποκτήσεις το πολυπόθητο χρώμα για τις καλοκαιρινές σου διακοπές. Οι τρεις κύριες παραλίες του
πάρκου, η Cabo San Juan de Guia, η Playa Cristal και η La Aranilla, έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Η La Aranilla είναι η πιο
φωτογραφημένη, χάρη στους μοναδικού σχήματος γρανιτένιους βράχους της.
Η Playa Crystal κατατάσσεται στις πιο επισκέψιμες παραλίες της Νότιας Αμερικής . Τα κρυστάλλινα νερά, η λευκή άμμος
κοραλλιών, περιτριγυρισμένη από βουνά και βλάστηση, όπου ακούγονται μόνο τα κύματα της θάλασσας και ο ήχος των
πουλιών. Η κατάδυση ή η κολύμβηση με αναπνευστήρα είναι must δραστηριότητες εδώ, επειδή το ψάρεμα απαγορεύεται και
είναι φυσικό καταφύγιο.

16 ΙΟΥΝΙΟΥ | TAYRONA - CARTAGENA

Μετά το πρωινό μας, αφήνουμε πίσω μας την Tayrona και κατευθυνόμαστε προς ένα άλλο υπέροχο μέρος, την Καρταχένα.
Είναι το στολίδι της ακτής της Καραϊβικής και έναν από τους καλύτερα διατηρημένους αποικιακούς προορισμούς στην
Αμερική. Θα κάνουμε μια βόλτα στην ιστορική περιτειχισμένη πόλη που θα σε κάνει να νιώσεις σαν να έχεις κάνει ένα βήμα
πίσω στο χρόνο, σε μια διαφορετική εποχή. Ίσως είναι τα 13 χιλιόμετρα τειχών ή η πολύχρωμη αποικιακή αρχιτεκτονική,
πολλά από τα οποία είναι τώρα όμορφα ανακαινισμένα εστιατόρια και πολυτελή ξενοδοχεία. Ίσως είναι τα καλυμμένα με
μπουκαμβίλιες μπαλκόνια κατά μήκος των δαιδαλωδών δρόμων ή οι ψηλές καθολικές εκκλησίες που δεσπόζουν πάνω από
κάθε πλατεία. Ό,τι κι αν είναι, σίγουρα θα ερωτευτείς αυτήν την πόλη. Φυσικά, το βράδυ θα βγούμε να απολαύσουμε τη
νυχτερινή ζωή της πόλης.

Colombia666      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη

777      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη

888      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη

999      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη



17 ΙΟΥΝΙΟΥ | CARTAGENA - COOKING CLASS - DRUM WORKSHOP - SALSA WORKSHOP

Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη σε μια πόλη που σίγουρα θα σε συναρπάσει. Μικρά ατμοσφαιρικά καφέ, πολύχρωμα
σοκάκια και χαμογελαστοί άνθρωποι είναι εκεί για να σε υποδεχτούν. Θα επισκεφθούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατά της,
ενώ θα κάνουμε βόλτα στη Bazurto market. Άλλωστε από τις τοπικές αγορές μπορείς να πάρεις μια καλή γεύση για την
κουλτούρα μιας χώρας. Το υπόλοιπο της ημέρας, θα είναι ελεύθερο για να εκμεταλλευτείς τη σημερινή ημέρα όπως εσύ
θέλεις. Εάν θέλεις να πάρεις ένα κομμάτι της Κολομβίας μαζί σου πίσω στην Ελλάδα, τότε μπορείς να πάρεις μέρος σε ένα
cooking class ή να συμμετέχεις σε ένα Drum workshop, για να μάθεις για τις αφρο κολομβιανές τυμπανοκρουσίες, αλλά και
πώς να τα “χτυπάς”. Αν όμως είσαι πιο πολύ του χορού, τότε ένα salsa workshop θα σε βάλε σε ρυθμούς λικνίσματος.
Όπως και να επιλέξεις να περάσεις τη μέρα σου, σίγουρα δε θα απογοητευτείς.

18 ΙΟΥΝΙΟΥ | ROSARIO ISLANDS
Δεν είσαι ο μόνος που δεν έχεις ξανακούσει για τα νησιά Ροζάριο. Οι περισσότεροι που δεν έχουν επισκεφτεί την Κολομβία
δεν γνωρίζουν ότι ακριβώς έξω από τις ακτές της Καρταχένας, υπάρχει ένα αρχιπέλαγος με σχεδόν 30 προστατευόμενα
νησιά που άνετα συναγωνίζονται άλλα υπέροχα νησιά της Καραϊβικής.
Τα νησιά Ροζάριο φωλιάζουν σε ένα εθνικό πάρκο μόλις μια ώρα από την Καρθαγένη. Το εθνικό πάρκο προστατεύει αυτόν
τον σημαντικό κοραλλιογενή ύφαλο και τη βιοποικιλότητα που ευδοκιμεί σε αυτόν. Καθαρά νερά, δροσερά κοκτέιλ,
αντιηλιακό και party διάθεση, είναι αυτά που χρειάζεσαι για μια αξέχαστη εκδρομή σε μέρη τροπικά!

19 ΙΟΥΝΙΟΥ | CARTAGENA

Ένα ταξίδι γεμάτο εμπειρίες έφτασε στο τέλος του. Ένα ταξίδι που εκτός από έντονες στιγμές σίγουρα θα σου χαρίσει και
καινούριους φίλους. Επομένως αν η παρέα σου δεν ακολουθεί, τότε έλα solo. Από την πρώτη κιόλας ημέρα θα γίνουμε μια
παρέα, αφού όλοι έχουμε έναν κοινό εθισμό, τα ταξίδια
Ως το μεσημέρι θα έχεις ελεύθερη ημέρα, καθώς το απόγευμα παίρνουμε το δρόμο για το αεροδρόμιο της Καρταχένα.

Colombia101010      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη

111111      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη

121212      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη



ΠΤΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΑΘΗΝΑ

08/06 Πέμπτη 
Αθήνα – Παρίσι (ATH – CDG)

06.15 – 08.55 
AF 1033 | Air France

 

08/06 Πέμπτη
Παρίσι – Μπογκοτά (CDG – BOG) 

15.40 - 19.20 
 AF 436 | Air France

 

08/06 Πέμπτη
Μπογκοτά - Μεδεγίν (BOG - MED)

 22.41 -23.44 
 AV 9336 | Avianca

19/06 Δευτέρα
Καρθαγένη – Μπογκοτά (CTG - BOG)

16.29 - 17.59 
AV 9547 | Avianca

 

19/06 Δευτέρα
Μπογκοτά - Παρίσι (CTG – CDG) 

23.55 - 19.15 
 AF 435 | Air France

 

20/06 Τρίτη
Παρίσι – Αθήνα (AMS – ATH)

20.10 - 12.20 
 AF 1032 | Air France

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

07/06 Τετάρτη 
 Θεσσαλονίκη - Αθήνα (SKG - ATH)

23.05 – 23.55 
A3 129 | Aegean Airlines

 

08/06 Πέμπτη 
Αθήνα – Παρίσι (ATH – CDG)

06.15 – 08.55 
AF 1033 | Air France

 

08/06 Πέμπτη
Παρίσι – Μπογκοτά (CDG – BOG) 

15.40 - 19.20 
 AF 436 | Air France

 

08/06 Πέμπτη
Μπογκοτά - Μεδεγίν (BOG - MED)

 22.41 -23.44 
 AV 9336 | Avianca

19/06 Δευτέρα
Καρθαγένη – Μπογκοτά (CTG - BOG)

16.29 - 17.59 
AV 9547 | Avianca

 

19/06 Δευτέρα
Μπογκοτά - Παρίσι (CTG – CDG) 

23.55 - 19.15 
 AF 435 | Air France

 

20/06 Τρίτη
Παρίσι – Αθήνα (AMS – ATH)

20.10 - 12.20 
 AF 1032 | Air France

 

21/06 Τετάρτη 
Αθήνα - Θεσσαλονίκη (ATH - SKG)

19.35 - 20.30
 A3 126 | Aegean Airlines

ΛΑΡΝΑΚΑ

07/06 Τετάρτη 
 *Οι πτήσεις από Λάρνακα προς Αθήνα

θα ανακοινωθούν σύντομα.
 

08/06 Πέμπτη 
Αθήνα – Παρίσι (ATH – CDG)

06.15 – 08.55 
AF 1033 | Air France

 

08/06 Πέμπτη
Παρίσι – Μπογκοτά (CDG – BOG) 

15.40 - 19.20 
 AF 436 | Air France

 

08/06 Πέμπτη
Μπογκοτά - Μεδεγίν (BOG - MED)

 22.41 -23.44 
 AV 9336 | Avianca

19/06 Δευτέρα
Καρθαγένη – Μπογκοτά (CTG - BOG)

16.29 - 17.59 
AV 9547 | Avianca

 

19/06 Δευτέρα
Μπογκοτά - Παρίσι (CTG – CDG) 

23.55 - 19.15 
 AF 435 | Air France

 

20/06 Τρίτη
Παρίσι – Αθήνα (AMS – ATH)

20.10 - 12.20 
 AF 1032 | Air France

 

21/06 Τετάρτη 
*Οι πτήσεις από Αθήνα προς Λάρνακα

θα ανακοινωθούν σύντομα.

Σε περίπτωση που κλείσετε το ταξίδι No Flight, επικοινωνήστε πρώτα μαζί μας για την επιβεβαίωση

Colombia



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ : 

Σε δίκλινο / τρίκλινο : εσύ και η παρέα σου σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο.

Solo Traveller :  Ειδικότητα μας! Αν δεν μπορεί να έρθει η παρέα σου μην ανησυχείς καθόλου! Έτσι και
αλλιώς θα γίνουμε αμέσως μια ομάδα – παρέα που δεν τελειώνει την τελευταία μέρα του ταξιδιού. Το
δωμάτιο σου θα είναι δίκλινο (σπάνια τρίκλινο) με άτομο του ίδιου φύλου. Τώρα η απόφαση για ένα
ονειρικό ταξίδι είναι μόνο δική σου..join us!

Μονόκλινο : Θέλεις να έρθεις στην παρέα μας αλλά να έχεις αποκλειστικά δικό σου δωμάτιο? Είναι
λίγο πιο ακριβό αλλά γίνεται!

Νο flight :  Περιλαμβάνουν όλες τις παροχές εκτός από τα αεροπορικά εισιτήρια και τη μεταφορά από/
προς αεροδρόμιο. Ταξίδεψε από όποιο μέρος του κόσμου επιθυμείς, βγάλε μόνος σου ή με τη βοήθεια
μας τα αεροπορικά εισιτήρια και συνάντησέ μας την 1η ημέρα του ταξιδιού! Η εταιρεία δε φέρει καμία
ευθύνη για πτήσεις εσωτερικού/εξωτερικού που έχουν κλειστεί από πλευράς του ταξιδιώτη.

Προκαταβολή 150€ με την επιβεβαίωση της κράτησης και εξόφληση το αργότερο 20 ημέρες πριν την
αναχώρηση του ταξιδιού.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ / ΤΡΙΚΛΙΝΟ /
SOLO TRAVELLER

 ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

ΑΘΗΝΑ

 *Τα ξενοδοχεία θα ανακοινωθούν σύντομα.

2490 2890

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2690 3090

ΛΑΡΝΑΚΑ 2790 3190

NOFLIGHT 1300 1700

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ NO FLIGHT, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Αεροπορικά εισιτήρια για το σύνολο των πτήσεων όπως αναφέρονται παρακάτω
Διαμονή σε ξενοδοχεία 3* και 4*
Χειραποσκευή 8κg (55 cm x 40 cm x 25 cm) και αποσκευή 23kg ανά άτομο
Ταξιδιωτική ασφάλιση (εάν θέλετε ταξιδιωτική ασφάλιση με καλύψεις covid το κόστος είναι +25 ευρώ).
Πρωινό καθημερινά
Τοπικός ξεναγός
Team leader από την έμπειρη ομάδα μας

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Κόστος εισόδων σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, δραστηριότητες.
Ταξιδιωτική Visa (30€)
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στην ενότητα «Περιλαμβάνονται»

MUST HAVE

Διαβατήριο με ισχύ μεγαλύτερη των 6 μηνών από την ημερομηνία επιστροφής
Visa 30€

Απαιτούμενα Έγγραφα

Colombia


