
Gwatemala, Honduras, Salwador, Nikaragua, Kostaryka, Panama - 
Sześć krajów Ameryki Środkowej 
 
Gwatemala - Jezioro Atitlan - 

Antigua - Copan - Suchitoto - San 

Salvador - Granada - Rincon de la 

Vieja - Monteverde - San Jose - 

Chagre - Panama City - Kanał 

Panamski 

 

- Barwna ludność indiańska znad 

jeziora Atitlan 

- Antigua - przepiękne kolonialne 

miasto 

- Copan, czyli wizytówka Majów 

- Malownicze Parki Narodowe Kostaryki 

- Lunch w wiosce Indian Embera 

- Statki przeprawiające się przez Kanał Panamski 

 

Program 

 

1 dzień: 

Zbiórka na lotnisku w Warszawie dwie godziny przed odlotem. Spotkanie z pilotem. Wylot z 

przesiadkami do miasta Gwatemala, stolicy kraju o tej samej nazwie. Przejazd do hotelu i 

nocleg. 

 

2 dzień: 

Rozpoczynamy zwiedzanie pięknej Gwatemali. Podróż w kierunku górzystych terenów do 

Chichicastenango (145 km). Miasteczko leży na wysokości ponad 2000 m n.p.m. i jest 

zamieszkane głównie przez Indian. Na miejscu oglądamy słynny targ, na który schodzą się 

Indoanie z całej okolicy. Przejazd nad jezioro Atitlan. Droga wiedzie przez górzyste i 

wulkaniczne obszary. Mijamy małe miasteczka, gdzie ludzie wciąż ubierają się w barwne, 

tradycyjne stroje i utrzymują ciekawe zwyczaje m.in. potrafią posługiwać się kalendarzem 

Majów. Nocleg w miasteczku nad jeziorem Atitlan. 

 
» przejdź do galerii 



 

3 dzień: 

Rejs po jeziorze połączony z odwiedzinami położonych na jego brzegach miejscowości. 

Liczne targi i kolorowe kościółki dodają wyjątkowego uroku tej części kraju. Można tam 

zaobserwować i godzinami fotografować barwnie ubraną indiańską ludność. Indianie 

zachowali liczne wierzenia i zwyczaje pochodzące z czasów prekolumbijskich. Powitalna 

kolacja w lokalnej restauracji, nocleg w hotelu. 

 

4 dzień: 

Wyjazd do Antigua, dawnej stolicy Gwatemali. Zwiedzanie tego kolonialnego miasta, które 

słusznie uchodzi za jedno z najładniejszych w całej Ameryce Łacińskiej. Miasto składa się z 

niskiej zabudowy, która liczy kilkaset lat i jest wpisane na listę UNESCO. Po wielu 

budowlach w wyniku trzęsień ziemi pozostały tylko ruiny. Miasto położone jest na wysokości 

1500 m n.p.m. u stóp aktywnych wulkanów. W okolicy wznosi się m.in. piękny stożek 

wulkanu Pacaya (2.552 m n.p.m.). Nocleg w Antigua. 

 

5 dzień: 

Od wczesnego rana długi przejazd do Copan w Hondurasie, wspaniałego miasta Majów i 

zarazem największej atrakcji Hondurasu. Copan jest wpisane na listę UNESCO i na jego 

terenie wciąż dokonuje się sensacyjnych odkryć. Zwiedzanie kamiennych stel, Schodów 

Hieroglifów i innych najważniejszych budowli. Nocleg w miasteczku nieopodal ruin Copan. 

 

6 dzień: 

Przejazd do Salwadoru, kolejnego kraju na naszej trasie. Zwiedzanie urokliwego miasteczka 

Suchitoto uchodzącego za najładniejsze w Salwadorze. Spacerujemy brukowanymi uliczkami 

chłonąc urok tego miejsca. Dojazd do stolicy kraju San Salvador, gdzie zobaczymy m.in. 

katedrę i Plaza Barrios. Nocleg w San Salwador lub w okolicy. 

 

7 dzień: 

Wycieczka w pobliski malowniczy rejon najwyższych i najpiękniejszych wulkanów kraju - 

m.in. Santa Ana i Cerro Verde. Znajdziemy się też nad wybrzeżem Pacyfiku, aby zanurzyć się 

w wodach oceanu. Tutejsza miejscowość La Libertad jest znakomita do surfowania na falach. 

Powrót na nocleg. 

 



8 dzień: 

Od wczesnych, porannych godzin długa podróż wygodnym autokarem do Managui, stolicy 

Nikaragui. Po dordze musimy minąć dwie granice i tam czekają nas dłuższe postoje. W 

Managui przesiadka na autobus do Granady. Odpoczynek po dniu w drodze i relaksujący 

spacer dla rozprostowania kości po zabytkowym mieście. Nocleg w Granadzie. 

 

9 dzień: 

Rano zwiedzanie Granady, pięknego kolonialnego miasta. Podcienia, uliczki i stare klasztory 

nadają miastu wiele uroku. Rejs łodzią po jeziorze Nikaragua, na jego środku znajduje się 

wyspa z wulkanem. Wieczorem czas na poznanie nocnego życia miasta, może znajdą się 

chętni na wyjście na tańce. Nocleg w hotelu w Granadzie. 

 

10 dzień: 

Kontynuowanie podróży do Kostaryki i przekroczenie kolejnej granicy. Przejazd do parku 

narodowego Rincon de la Vieja. Wulkany, gorące źródła i inne zjawiska związane z 

działalnością wulkaniczną, ciekawa fauna i tropikalna flora - to główne atuty tego miejsca. 

Kolacja. Nocleg w rejonie parku. 

 

11 dzień: 

Rano zwiedzanie Rincon de la Vieja i kontynuowanie drogi w rejon parku Monteverde. Jest to 

położony w górach obszar chronionej przyrody. Kostaryka to jeden z czołowych krajów, jeśli 

chodzi o ochronę przyrody i utrzymywanie jej w nienaruszonym stanie. Być może między 

innymi z tej przyczyny mieszkańcy kraju należą do najszczęśliwszych ludzi na świecie, co 

pokazują wszystkie badania. Kolacja. Nocleg w hotelu. 

 

12 dzień: 

Spacery po znanym z pięknej, piętrowej roślinności Monteverde. Miejsce to jest znakomicie 

przygotowane do turystyki, poprowadzono liczne ścieżki, niektóre szlaki biegną wysoko 

między pięknymi drzewami. Następnie przejazd do San Jose, stolicy Kostaryki. Wieczorem 

wyjazd autokarem do Panamy. Nocna podróż (ok. 16 godz., siedzenia „lotnicze”, postoje co 

kilka godzin). 

 

13 dzień: 

Przyjazd do Panama City. Zwiedzanie tego pełnego życia i rozrywek miasta, m.in. 



nowoczesne City i stara dzielnica Casco Viejo, pełna XVII-wiecznych kolonialnych 

kamienic. Niewątpliwie wielu z nas zaopatrzy się tu w kapelusze typu „panama”, które 

sprzedaje się na ulicy. Nocleg w Panama City. 

 

14 dzień: 

Wycieczka do Parku Narodowego Chagre. Dojeżdżamy do rzeki Chagre, gdzie przesiadamy 

się na łódź motorową, która przez duże jezioro zawiezie nas do wioski Indian Embera. Tam 

będziemy mogli poznać zwyczaje tych gościnnych ludzi, którzy pomimo stosunkowo 

częstych odwiedzin turystów, wciąż zachowali wiele ze swych pradawnych zwyczajów. 

Lunch w wiosce indiańskiej. Piesza wycieczka wzdłuż rzeki Chagre, a dla chętnych dłuższy 

spacer do wodospadu i możliwość orzeźwiającej kąpieli. Powrót do Panama City i nocleg. 

 

15 dzień: 

Rano wycieczka nad Kanał Panamski, najważniejszą dla świata inwestycję, gdzie ze 

specjalnego tarasu widokowego będzie można zobaczyć przeprawę statków. W zależności od 

godziny wylotu czas wolny w nowoczesnym centrum miasta na ostatnie zakupy. Pożegnalna, 

wczesna kolacja. Wylot do Polski z przesiadkami. 

 

16 dzień: 

Przylot do Warszawy. 

 

Świadczenia 

 

Zakwaterowanie: 

Według programu hotele i pensjonaty o standardzie**/***, pokoje 2-osobowe z łazienkami. 

Wyżywienie: 

Śniadania, pozostałe posiłki wg programu (łącznie 5 posiłków). 

Transport: 

Przeloty wg programu wraz z opłatami lotniskowymi, wynajęte mikrobusy, autokary 

kursowe, łodzie motorowe. 

Ubezpieczenie: 

Signal Iduna S.A. 

Realizacja programu turystycznego, wstępy do obiektów wymienionych w programie, 



wszelkie opłaty administracyjne. 

Opieka polskiego pilota na całej trasie. 

 

Informacje praktyczne 

 

III ratę uczestnik przekazuje pilotowi. Kwota ta jest w całości wykorzystana na pokrycie 

części świadczeń (m.in. koszty programowe, transport lokalny, niektóre noclegi i posiłki). 

Cena złotówkowa wraz z III ratą nie obejmują: 

- indywidualnych opłat wylotowych i granicznych (ok. 40 USD), 

- pozostałych posiłków nie ujętych w programie, aranżowanych przez pilota (orientacyjny 

koszt ok. 8-15 USD/posiłek), możliwość tańszego wyżywienia w tanich barach lub na ulicy, 

- wieczornych wyjść i rozrywek oraz pozostałych aktywności i wycieczek fakultatywnych 

(ceny uzależnione są od liczby chętnych, orientacyjne kwoty podajemy w liście do 

uczestników), 

- zwyczajowych napiwków ok. 70 USD. 

Minimalna liczba uczestników w grupie: 10, maksymalna: 19. 

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

Informacje dotyczące realizacji imprezy, niezbędnego bagażu, dokładnych godzin przelotu 

itd. zostaną przesłane pocztą elektroniczną w liście do uczestników około dwa tygodnie przed 

wyjazdem. Prosimy o podanie kontaktowego adresu e-mail przy podpisywaniu umowy. 

Wyżywienie poza wymienionym w programie dla chętnych pomaga organizować na bieżąco 

pilot. 

 

Informacje wizowo-paszportowe: 

Wymagane min. 2 wolne strony w paszporcie, ważnym min. 9 miesięcy od daty zakończenia 

wycieczki. Przy wpłacie I raty należy przesłać do biura skan pierwszej strony paszportu. Skan 

powinien być czytelny i kolorowy. Nie jest konieczne złożenie paszportu w biurze. 

 

Informacje zdrowotne: 

Oficjalnie nie obowiązują żadne szczepienia. Warto być zaszczepionym przeciw żółtaczce 

typu A i B, tężcowi i ewentualnie innym chorobom. Prosimy zasięgnąć opinii w lokalnym 

Sanepidzie lub u swojego lekarza. Przez niektórych lekarzy zalecana jest profilaktyka 

antymalaryczna, choć ryzyko zarażenia nie jest duże. Na miejscu należy szczególnie pamiętać 



o podstawowych zasadach higieny. Należy szczególną uwagę przywiązywać do ochrony 

przed słońcem, używając kremów ochronnych, okularów przeciwsłonecznych i nakrycia 

głowy. 

 

Pogoda i klimat: 

Klimat w Ameryce Środkowej jest bardzo zróżnicowany, podrównikowy i równikowy, a 

zwiedzany przez nas obszar jest generalnie ciepły i wilgotny, z różnym natężeniem opadów w 

zależności od rejonu. Temperatury w dzień, poza obszarami górskimi prawie nigdy w roku 

nie spadają poniżej 20°C. Pora deszczowa trwa zwykle od maja do października, a w Panamie 

nawet do stycznia. 

 

O wyprawie: 

Ameryka Środkowa - położona na wąskim pomoście lądowym pomiędzy Ameryką Północną i 

Południową dzieli się na kilka małych państw. Wbrew pozorom kraje te różnią się od siebie 

znacznie. To tutaj rozwijały się fascynujące prekolumbijskie cywilizacje. Wspaniała kultura, 

ukryte w dżungli ruiny, kolonialne miasta, malownicze wulkany, słońce i świetna muzyka 

sprawią, że podróż w ten rejon świata na długo pozostanie w pamięci. Wyprawa jest 

przeznaczona dla osób chcących aktywnie zwiedzać świat, znajdujących przyjemność w 

pokonywaniu trudów dalekich podróży i poznawaniu odmiennych kultur. Staramy się w 

miarę możliwości docierać również w miejsca położone poza obszarami masowej turystyki, 

ale nie unikamy miejsc atrakcyjnych i popularnych. Wyprawa należy do nieco trudniejszych, 

gdyż przewidziane są długie przejazdy, a zwiedzane kraje leżą w strefie gorącego i 

wilgotnego klimatu. Przewidujemy dwa długie przejazdy rejsowymi autokarami. Mieszkańcy 

państw regionu są gościnni i życzliwi turystom, ale trzeba bardzo uważać na złodziei. W 

krajach Ameryki Łacińskiej pojęcie czasu jest względne i czasem trzeba wykazać się 

cierpliwością zarówno w restauracjach, na granicach, jak i podczas korzystania ze środków 

lokalnego transportu, gdyż opóźnienia mogą się zdarzać i należy je po prostu zaakceptować. 

Prosimy, by zabrać ze sobą nowe banknoty (z tzw. dużymi głowami prezydentów wydane po 

2006 roku), które nie są zniszczone lub popisane. Wyprawie od początku do końca 

towarzyszy polski pilot ze znajomością języka hiszpańskiego. 

 

Szukasz dodatkowych informacji dotyczących imprezy - zadaj pytanie e-mailem 

egzotyka@almatur.pl lub na facebook.com/almaturwycieczki 

 



Płatności: 

I rata: 25% ceny złotówkowej płatne przy rezerwacji, 

II rata: 100% ceny złotówkowej (minus I rata) - na 45 dni przed wyprawą, 

III rata: 850 USD - uczestnik zabiera ze sobą na wyprawę. 

Terminy i 
ceny 

Gwatemala, Honduras, Salwador, Nikaragua, Kostaryka, Panama - Sześć krajów Ameryki 
Środkowej     (skrót: SZESC KRAJOW AMERYKI SRODKOWEJ PAX WG PROGRAMU) 

 

Nr grupy Data Cena      

KEEK0318 18.03 - 02.04 13499 zł   10812 zł   Promocja  Rezerwuj  

 16 
dni 

KEEK1104 04.11 - 19.11 13499 zł   11487 zł   Promocja  Rezerwuj  

 16 
dni 

KEEK0203 03.02 - 18.02 13499 zł   11487 zł   Promocja  Rezerwuj  

 16 
dni 

 


