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NIKARAGUA 
KOLONIALNE MIASTA, DZIKIE ZWIERZĘTA I WYPOCZYNEK NA BOSKICH PLAŻACH 

 
 
 
1 dzień  LEON 
Wylot z Polski. 
Przylot do Managua, stolicy Nikaragui. 
Transfer do Leon. 
Zakwaterowanie w jednym z najlepszych hoteli butików. 
Nocleg. 
 
2 dzień   LEON - GRANADA 
Śniadanie.  
Zwiedzanie miasta Leon założonego w 1524 r u stóp wulkanu Momotombo, zniszczonego całkowicie w wyniku trzęsienia ziemi 
1609 r. W programie zwiedzanie ruin Starego Leon, gdzie znajdują się między innymi szczątki hiszpańskiego konkwistadora 
Francisco de Cordoba, od którego wzięła nazwę waluta Nicaragui oraz nowszego kolonialnego miasta założonego po trzęsieniu 
ziemi w odległości 35 km. Najcenniejszymi zabytkami miasta są: barokowa katedra, kościół dominikanów oraz liczne budowle 
sakralne.  
 
Następnie przejazd do wulkanu Cerro Negro, najmłodszego i najbardziej aktywnego wulkanu w Ameryce Środkowej.  
Trekking do wulkanu, spacer wzdłuż krateru.. Możliwość zjazdu na deskach po stokach pokrytych pyłem. 
 
Przejazd do Granady. 
Zakwaterowanie w hotelu butiku położonym w zabytkowym budynku na głównym placu miasta. 

 
Nocleg. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 dzień  GRANADA 
Śniadanie.  
 
Zwiedzanie Granady – jednego z najładniejszych miast kolonialnych 
Ameryki Łacińskiej. Wizyta na placu głównym, gdzie stoi Katedra i Pałac 
Biskupi, następnie spacer na Plac Niepodległości, gdzie najciekawszą 
budowlą jest pięknie odrestaurowany dom Casa de los Tres Mundo. 
Następnie wizyta w Kościele Św. Franciszka. Przejażdżka zaprzęgami 
konnymi po starym mieście. 
 
Przejazd do Parku Narodowego Masaya obejmującego ochroną dwa 
wulkany Masaya i Nindiri. Wspinaczka na jeden z pięciu kraterów – 
Santiago, najbardziej aktywny krater w Nicaragui.. Następnie przejazd 
do miasteczka Masaya i wizyta na lokalnym targu znanym ze sprzedaży 
rękodzieła. W drodze powrotnej wizyta w San Juan de Oriente, gdzie 
wytwarzana jest przez artystów lokalnych ciekawa ceramika. 
Obiad w czasie zwiedzania. 
 
Powrót do Granady. 
Nocleg. 
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4 dzień  SAN JUAN DEL SUR 
Śniadanie. 
Transfer do rejonu San Juan del Sur znanego z pięknych piaszczystych plaż oraz dzikiej otaczającej przyrody.  

 
W wiosce San Jual del Sur znajduje się wiele restauracji, barów, sklepów oraz klubów nocnych..  
 
Zakwaterowanie w Morgan’s Rock Ecolodge położonym w wyjątkowych otoczeniu, na dzikiej piaszczystej plaży, na którą 
cały rok przypływają żółwie składać jaja. Cały obszar resortu wynosi ponad 1.600 hektarów i w dużej mierze obejmuje 
prywatny rezerwat przyrody chroniący tropikalną dżunglę, lasy mangrowe i plaże. 
 
Możliwość skorzystania a szerokiej oferty wycieczek po okolicy – canopy tour, trekking w rezerwacie przyrody, połowy, 
podglądanie wielorybów, delfinów itd. 
 

 
 
4-10 dzień SAN JUAN DEL SUR 
Wypoczynek 6 nocy z 3 posiłkami dziennie.. 
 
 
10 dzień 
Śniadanie. 
Transfer na lotnisko w Managua lub Liberia. 
Wylot 
 
 

11 dzień 
Przylot do Polski. 
 
 
CENY: 
Min. 2 os.  od 2.300 USD / os. 
Min. 4 os.  od 2.150 USD / os. 
 
Przeloty Warszawa / Managua / Warszawa od 3.400 PLN / os. 
 
Ceny zależą od terminu wyjazdu i standardu hoteli.  
 
Cena zawiera: 
- 3 noce ze śniadaniami w Leon i Granadzie, 
- 6 nocy z 3 posiłkami dziennie w hotelu na plaży, 
- indywidualne transfery klimatyzowanym samochodem, 
- indywidualne zwiedzanie z przewodnikiem z jęz. Angielskim, 
- wstępy do zwiedzanych miejsc, 
- 1 obiad w Masaya, 
- opieka kontrahenta z jęz. Angielskim, 
  
Dodatkowe koszty: 
- ubezpieczenie, 
- świadczenia nie ujęte w programie. 
 
Możliwość przedłużenia lub skrócenia pobytu na plaży o dowolną liczbę dni oraz łączenia z programem w Kostaryce. 


