
Kolumbija

Program po dnevih

A. Kolumbija, opisni program

Trasa poti: 

Bogota - Salento in Cocora – Medellin - Cartagena in Playa Blanca - vulkan Totumo - Santa
Marta - park Tayrona – (Ciudad Perdida)

Začnemo v glavnem mestu Bogota (ogled starega kolonialnega dela, muzej Botero, muzej zlata
in če dobimo rezervacijo, tudi obisk kraljevine zrezkov in salse).

Potem gremo v Zono Cafetero – v vasico Salento, kjer si pogledamo plantaže kave in z jeepi
zapeljemo do doline Valle de Cocora, pogledat tiste palme, ki rastejo na višini naših
dvatisočakov.

Sledi Medellin, nekdanja kokainska prestolnici sveta, ki danes slovi po "silikonskih balkonih” in
poleg Calija in Silicijeve doline velja za svetovno prestolnico silikona. Mesto si bomo ogledali
tudi z znamenitim metrojem, kjer nas bodo jajčka zapeljala nad revnejše predele. Zvečer se
bomo sprostili v Zoni Rosi, ki je središče nočnega življenja. Če bo le vikend...

Sledi nočni bus ali let v Cartageno, ogledamo si stari kolonialni predel, ki je tako bogat in tako
lep, da je pristal na UNESCO-vi listi zaščitenih kulturnih dediščin. Od tu naredimo izlet na plažo 
Playa Blanca (kjer bomo tudi prespali), se vržemo v vulkan Totumo, v blatno kopel in se
zabavamo na party chiva busu.

Premik v Santa Marto in naprej do mesteca Taganga.

Za konec pa nacionalni park Tayrona, kjer bomo prespali v visečih mrežah na rtu, prepešačili
divje plaže in deževni gozd, prečili ene od starodavnih ruševin (take, bolj male, pa vendarle
bodo ostaline dovoljšen vpogled v kulturo lokalnih ljudstev). Sprostili se bomo v mirnem
turkiznem zalivu tu sicer divjega karibskega morja

Kdor želi lahko pot podaljša in gre še na enega najbolj znanih trekov sveta – trek do
izgubljenega mesta Ciudad Perdida.

Nočitve: spi se v hostlih oziroma hotelih brez lokalne kategorizacije, ki ne vključujejo zajtrkov;
nekajkrat bomo spali v visečih mrežah

Prevozi: prevažali se bomo z lokalnimi prevoznimi sredstvi brez lokalne kategorizacije,
planiranih je tudi nekaj dnevnih voženj z najetimi avtobusi pa tudi notranji leti.

Program priporočamo tistim, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta.

B. Kolumbija, program po dnevih
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20 dni (Zaporedje dni in program se lahko spremeni glede na optimalne vozne rede letal)

Program

1.dan Let proti Bogoti, prihod v večernih urah. Nočitev Bogota.

2.dan Ogled starega dela Bogote (Candelaria, Plaza Bolivar, muzej Botero, muzej zlata).
Nočitev Bogota.

3.dan Izlet v nacionali park Sumapaz, treking v najbolj psihadelični kolumbijski pokrajini. Nočitev
Bogota.

4.dan Let v Pereiro in z busom do Salenta, ogled plantaže kave. Nočitev Salento.

5.dan Z jeepi se zapeljemo v dolino Valle de Cocora, kjer palme rastejo na višini več kot 2000
metrov in kjer naredimo en krasen trek oziroma izlet s konji. Nočitev Salento.

6.dan Izlet s konji (doplačilo 15€), prosto v Salentu. Preizkusimo se v Teju (kolumbijski
nacionalni šport). Nočitev Salento.

7.dan Premik v Medellin. Nočitev Medellin.

8.dan Medellin, obiščemo Comuno 13 in se spoznamo s Pablo Escobar-jem (tura, kjer bomo
začutili utrip obdobja Pabla Escobarja; obiskali bomo njegov grob, park posvečen žrtvam tega
obdobja,...). Nočitev Medellin.

9.dan Ogledamo si prelepo in barvito mestece Guatape in povzpnemo na monolit. Nočitev
Medellin.

10.dan Jutranji let v Cartageno (oziroma večer prej nočni bus v Cartageno). Popoldne na Playo
Blanco, kjer prespimo.

11.dan Playa Blanca (opcija izleta na ostale otočke Rosario oziroma parka ptic), nočitev Playa
Blanca.

12.dan Dopoldne Playa Blanca, popoldne v Cartageno. Popoldne sprehod po Cartageni.
Nočitev Cartagena.

13.dan Ogledamo si pod UNESCOM zaščiteni stari del mesta Cartagena, popoldne čas za
lastno raziskovanje. Nočitev Cartagena.

14.dan Premik do Santa Marte oziroma Tagange. Na poti se ustavimo pri blatnem vulkančku
Totumo. Nočitev Santa Marta / Taganga.

15.dan Izlet v Sierra Nevado, kopanje pod slapom..., dan preživimo v vasici Minca in njeni
okolici. Nočitev Santa Marta / Taganga.
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16.dan Premik do nacionalnega parka Tayrona, peš ob divji plaži (trek, 3h), kopanje v mirnem
zalivu, nočitev v visečih mrežah ali v šotorih.

17.dan Nacionalni park Tayrona: peš ob divji plaži (trek, 3h) in nazaj do Santa Marte oziroma
Tagange. Nočitev Santa Marta / Taganga.

18.dan Plaža, chill in dan dan preživet nekje na karibski obali. Nočitev nekje na karibski obali.

19.dan Let proti domu. Jutranji let iz Santa Marte v Bogoto, popoldne let proti domu.

20.dan Smo doma.

Opcijski izleti: izlet s konji in park ptic Playa Blanca

Zaporedje dni se lahko spremeni glede na optimalne vozne rede letal.

PODALJŠEK CIUDAD PERDIDA:
Treking do izgubljenega mesta Ciudad Perdida (4-dnevni trek), nepozabna izkušnja v prekrasni
naravi Sierre Nevade, kjer se srečamo z staro indijansko kulturo. Cena: 350€ (v ceno ni
vključena dodatna nočitev v Santa Marti, v ceno je vključena hrana za vse 4 dni).

Lista stvari

Lista stvari, ki jih je priporočljivo vzeti s seboj na potovanje v Kolumbijo

Na letalu je prostora za največ 20 kilogramov prtljage na osebo (plus osebna prtljaga). Na
eventuelnih notranjih letih celo manj (do 15kg, kar je več, potrebna doplačila, pravtako za
osebno prtljago). Zato skrbna priprava le najnujnejšega ni odveč. V pomoč ti podajamo listo
potrebnih stvari, ki naj se znajdejo v nahrbtniku.

Na potovanju kadarkoli lahko pričakujemo kako ploho.

Zlato pravilo: Spokamo za 3 dni, vmes v civilizaciji peremo, potem pa to nosimo en teden!

V nahrbtniku naj se znajdejo (nekaj od tega daj tudi nase):

potni list (veljaven vsaj še 6 mesecev od datuma izstopa iz zadnje države na potovanju),
2 mali slikici za vsak slučaj (eventuelna dovoljenja), keš
zdravstveno zavarovanje v tujini
lahka palerina, po želji dežnik
poletna spolna vreča za spanje v hamakah (visečih mrežah)
mala svetilka za na glavo
mala ključavnica
lahke superge in nekaj za preobutev (npr. Teva), japonke za pod tuš (zelo priporočljivo
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je imeti treking čevlje)
en topli zgornji del (flis), lahek anorak za čez ali lahka goreTex jakna ali pač neka lahka
jakna, lahek pulover (lahko tudi bombažni ali puli)
bombažna majica z dolgimi rokavi 2x, 4-5 majčk s kratkimi rokavi
nogavice 4x, spodnje gate 7x, kopalke, kratke hlače 2x, dolge hlače 1x
sončna očala
brisača (tiste ta lahke popotniške so zakon – dobiš jih v trgovinah kot so Anapurna, K2,
Iglu, Kibuba,...) in vlažilni robčki
toaleta: milo, zobna ščetka, zobna pasta, krema za sončenje,...
medicinski paket (razdeli na dve osebi): sprej proti komarjem (vsaj 30% DEET-a),
spitaderm sprej za razkuževati roke, antibiotiki (ciprobay!), aspirin, tablete proti diareji
(linex), proti zaprtju, vitaminski tableti, obliži, povoj, gaza, bivacin, tablete proti slabosti…
knjiga, karte in še kaj, na kar smo morda pozabili in brez katerega ne moreš živeti

Pusti doma predsodke, slabo voljo, tečne partnerje, uhane, zlate ogrlice, dragocene ure, lepe
čeveljce, hlače zlikane na rob in ostale nepomembne reči. Ne pozabi pa na kup dobre volje in
jeklene živce!

ShaPPa

Dobro je vedeti

Dobro je vedeti!

Od kar je bivši predsednik Uribe nekako spucal Kolumbijo pred FARC-om, so tudi ljudje bolj
sproščeni, potovanje je varnejše in popotniki odkrivajo nov zaklad Južne Amerike. In če smo kje
ShaPPci doma, potem je to Južna Amerika!

Kolumbijo toplo priporočamo tistim, ki cenite na potovanju kaj več, kot le lepe fotke in
presežnike, saj se Kolumbija počasi uvija v popotnika, prevzame pa predvsem z razbijanjem
stereotipov, sproščenostjo, zabavo  in lepoto (katero lepoto, pa prepuščamo sodbo vsem, ki
bodo v Kolumbijo tudi zares šli).

Vreme: Obstaja možnost padavin in temperature bodo vsemogoče (Bogota leži na višini 2.600
metrov in noči znajo biti mrzle). Morje ima idealno temperaturo za kopanje, je pa razburkano ter
ima močne in nevarne tokove. 

Varnost: Kolumbija se je v zadnjih nekaj letih spremenila. Varnost je presenetljivo visoka,
nevarni so le še odmaknjeni predeli, kamor ne gremo. Kriminala je zanemarljivo malo, saj
domačini slovijo kot eni najgostoljubnejših na svetu. Gibali se bomo po varnih področjih. Kot
povsod pa moramo biti pozorni na osebno lastnino. 
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