Program wyprawy do PERU - BOLIWII
Dzień 1
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot do Limy. Przylot do
stolicy Peru, powitanie na lotnisku, transfer do hotelu,
odpoczynek po podróży. Kolacja powitalna. Nocleg

Dzień 2
Po śniadaniu, zwiedzanie Limy - Miasta Królów, założonego
przez hiszpańskiego Program wyprawy do Peru i Boliwii
konkwistadora Francisco Pizarro, centrum miasta: Pałac
Prezydencki, Katedra, Pałac Arcybiskupi, Dworzec Kolei
Transandyjskiej, Kościół i Klasztor Franciszkanów, katakumby. Wycieczka do Muzeum Złota,
będącego prywatną kolekcją zmarłego peruwiańskiego kolekcjonera - Miguela Mujica Gallo. W
muzeum eksponowane są wspaniałe okazy wyrobów ze złota, srebra, ceramiki z czasów
preinkaskich i inkaskich. Obiad i Nocleg.
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Dzień 3
Po śniadaniu przejazd do Paracas. Wycieczka na Wyspy Ballestas. Z łodzi będziemy mogli
podziwiać figurę świecznika (Candelabr) wyrzeźbioną na pobliskim wzgórzu, następnie
opływamy wyspy zamieszkałe przez różnorodną faunę i florę.
Przejazd do oazy
Huacachina niewielkiej
miejscowości
wypoczynkowej, leżącej
wśród wydm. Relaks w
cieniu palm nad małym
jeziorkiem lub
fakultatywnie przejazd
pojazdami terenowymi
na wydmach na pustyni
(koszt ok. 15USD).
Przejazd do Nazca, zakwaterowanie w hotelu, Kolacja i Nocleg
Fakultatywnie: przelot awionetką nad liniami Nazca (lot odbywa się w zależności od warunków
pogodowych) - gigantycznymi wzorami geometrycznymi i rysunkami zwierząt wyrytymi na
płaskowyżu.

Dzień 4
Po śniadaniu, przejazd do Arequipy, słynną autostradą Panamericana, która ciągnie się niemal
nieprzerwanie przez obie Ameryki, od Ziemi Ognistej po Alaskę. Po drodze krajobraz
nadbrzeżnej pustyni. Na obiad zatrzymamy się w dawnym porcie inkaskim - Puerto Inca.
Możliwość orzeźwiającej kąpieli w oceanie i zwiedzania ruin. Wieczorem dojazd do Arequipy.
Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.
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Dzień 5
Arequipa – leży na wysokości 2,378 m n.p.m w otoczeniu gór Cordillera Volcanica, spośród
których wyróżnia się idealny stożek wulkanu El Misti (5.835 m n.p.m.) oraz potężny masyw
wulkanu Chanchani (6.075m.n.p.m.) . Mieszkańcy Arequipy nazywają ją „Białym Miastem”,
gdyż została wybudowana z białego tufu
wulkanicznego pochodzącego z wybuchu
wulkanu Chachani. Obecnie jest drugim, co
do wielkości miastem Peru.
Po śniadaniu city tour: zwiedzanie Plaza de
Armas z Katedra, założonego w 1570 roku
Klasztoru Świętej Katarzyny (Santa Catalina),
najważniejszego i największego pomnika
religijnego Peru, który do dzisiaj zachował
charakterystyczny styl dla XVI i XVII w. Po
południu obiad w restauracji i dalsze samodzielne zwiedzanie miasta.

Dzień 6
Śniadanie. Wycieczka do Kanionu Colca znajdującego się w odległości około 200 km na
północny-zachód od Arequipy. Droga prowadzi przez tereny Rezerwatu Narodowego Salinas i
Aguada Blanca, założonego w celu ochrony dziko żyjących vicuñii - najszlachetniejszego gatunku
zwierząt wielbłądowatych. Zobaczymy również hodowlę drugiego, co do ważności handlowej
gatunku tych zwierząt - alpakę i wiele gatunków
innego ptactwa. Przejedziemy przez krater
wygasłego wulkanu Chucura, najwyższy punkt
na tej trasie znajduje się na wysokości 4800 m
n.p.m. Dojeżdżamy do Kanionu Colca w
okolicy miejscowości Chivay. Po drugiej stronie
góruje wulkan Mismi, z którego lodospadów
rodzi się potężna rzeka Amazonka.
Zakwaterowanie w lodgu. Możliwość kąpieli w gorących źródłach. Kolacja. Nocleg.
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Dzień 7
Po śniadaniu wyjeżdżamy do punktu widokowego Cruz del Condor, skąd możemy również
podziwiać surowe piękno najgłębszego kanionu na świecie po raz pierwszy zdobytego przez
polską ekipę kajakarzy w 1981 roku oraz majestatyczne kondory.
Przejazd do Puno, miasta leżącego nad najwyżej położonym jeziorem żeglownym na świecie –
Titicaca (3,850 m n.p.m.) Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja i Nocleg.

Dzień 8
Śniadanie. Wycieczka na pływające
wyspy ludu Uros, którzy nadal
podtrzymują tradycje swych
przodków.. Wyspy zbudowane są z
trzciny totora, rosnącej bujnie w
płytkich miejscach. Z tej trzciny
mieszkańcy wysp, budują m.in. łodzie
zwane balsas. Trzcina totora, stanowi
też jeden z głównych składników ich
pożywienia.
Wyjazd do Boliwii. Przekroczenie granicy peruwiańsko-boliwijskiej w Desaguadero i zmiana
czasu na boliwijski (jedna godzina do przodu). Wycieczka do ruin siedziby jednej z najstarszych
kultur amerykańskich – Tiahuanaco. Przejazd do La Paz położonego w kotlinie pomiędzy
szczytami Chacaltaya (najwyżej położonym na świecie torze narciarskim) i imponującym
Illimani. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja. Nocleg.

Dzień 9
Śniadanie. La Paz - stolica administracyjna Boliwii jest najwyżej położoną stolicą na świecie
(3,600 m n.p.m.). Wycieczka do leżącej na obrzeżach miasta Doliny Księżycowej, nazwanej tak ze
względu na fantastyczne formy erozyjne tworzące krajobraz nie z tej ziemi. Powrót do centrum
miasta: Plaza Murillo, gdzie znajduje się Pałac Prezydencki i Katedra, odwiedziny intrygującego
targu czarownic pełnego amuletów, dziwnych mikstur i ziół. Spacer po targowych uliczkach z
ludowym rękodziełem. Obiad. Wolne popołudnie, nocleg.
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Dzień 10
Śniadanie. Przejazd z powrotem do Peru malowniczą trasą nad jeziorem Titicaca. Przeprawa
przez cieśninę Tiquina oddzielającą główne jezioro od mniejszego, zwanego Huinaymarca. Postój
w Copacabana i wizyta w Kościele Maryjnym - miejscu kultu i pielgrzymek. Obiad.
Przekroczenie granicy boliwijsko- peruwiańskiej, zmiana czasu. W drodze do Puno zwiedzimy
kościół w Pomata wybudowany przez Dominikanów w czasie kolonii hiszpańskiej oraz świątynię
płodności Inca Ullo w Chucuito. Dojazd do Puno i zakwaterowanie. Nocleg.

Dzień 11
Po śniadaniu przejazd do Cusco. Wycieczka do ruin Sillustani, położonych nad jeziorem Umayo.
Jest to rozlegle stare cmentarzysko, na którym wyróżniają się grobowce w kształcie wież o
wysokości od 10 do 14 m. W języku ajmara nazywają się „chulpas” i przeznaczone były tylko dla
władców i elit. W drodze zwiedzanie ważnych miejsc historycznych takich jak Pucara i Raqchi
(Świątynia Boga Wiracocha). Typowy obiad - bufet w miejscowości Sicuani. Zatrzymamy się
także na przełęczy La Raya, znajdującej się na wysokości 4.350 m n.p.m., gdzie łączą się
Kordyliera Wschodnia i Zachodnia, tworząc tzw. węzeł Vilcanota. Zaczyna tam swój bieg rzeka
Urubamba, na tym odcinku zwana Vilcanota. Postój w miasteczku Andahuaylillas, gdzie
znajduje się piękny kościółek z XVI wieku.
Po południu dojazd do historycznej stolicy Państwa Inków Tahuantinsuyo - Cusco (w języku
keczua Qosqo oznacza pępek świata). Nocleg.

Dzień 12
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Po śniadaniu wycieczka do Świętej Doliny
Inków - niepowtarzalnej, pełnej urokliwych
krajobrazów doliny, leżącej nad rzeką
Wilkamaju (Święta Rzeka) obecnie zwaną
Urubamba. Wybierzemy się z wizytą do ruin
obiektu archeologicznego Pisac w pobliżu
miasteczka o tej samej nazwie. Na
południowo-wschodnim zboczu góry
znajdują się uprawne tarasy, nad którymi
wiją się trudne do przebycia ścieżki, tunele
wyryte w skale, mury i place. Odwiedzimy
ludowe targowisko w Pisac, gdzie do tej
pory odbywa się handel wymienny. Obiad w lokalnej restauracji.
Kontynuujemy przejazd świętą doliną, aż do miasteczka Ollantaytambo, wybudowanego na
bazie inkaskich murów, dzięki czemu jest jednym z najlepszych przykładów układu
urbanistycznego z czasów Inków. Nad miasteczkiem znajdują się imponujące ruiny o tej samej
nazwie. Poznamy różne style budownictwa, od prostych wykorzystywanych przy budowie
tarasów rolniczych i konstrukcyjnych do zaawansowanych przeznaczonych tylko do budowy
świątyń. Aż trudno uwierzyć, w jaki sposób radzili sobie z ręczną obróbką wielkich monolitów.
W czasach Inków było to ważne miejsce pod względem strategicznym, administracyjnym, a także
rolniczym. Wiąże się z nim niejedna legenda. Nocleg w Cusco.

Dzień 13
Wycieczka do wymarzonego i
najsłynniejszego na kontynencie
zaginionego miasta - Machu Picchu.
Twierdza została odkryta dopiero w
1911roku przez amerykańskiego
historyka. To niesamowite dzieło rąk
ludzkich zadziwia doskonałością
kamieniarki i bogactwem dekoracji.
Sesja zdjęciowana tle ruin Świątyni
Trzech Okien, Słonecznego Obserwatorium i malowniczych tarasów. Obiad, nocleg w Cusco.
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Dzień 14
Zwiedzanie miasta potomków Inków, posługujących się językiem keczua: Plaza de Armas,
Katedra z 1559 roku oraz pobliskich ruin zabytkowych budowli (Sacsayhuaman, Kenko,
Puca-Pucara, Tambomachay). Obiad w restauracji. Nocleg.
Opcja dla osob lecących na Galapagos: zwiedzanie miasta potomków Inków,
posługujących się językiem keczua: Plaza de Armas, Katedra z 1559 roku oraz pobliskich
ruin zabytkowych budowli (Sacsayhuaman, Kenko, Puca-Pucara, Tambomachay). Przelot do
Limy. Zakwaterowanie i kolacja w hotelu.

Dzień 15
Transfer na lotnisko, pożegnalny obiad i wylot z Peru.

Dzień 16
Lądowanie w Europie, przerwa tranzytowa i dalszy lot do Warszawy.

Odkryj królestwo
Inków!
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CENA: 6 890 PLN + 1 635 USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 6 890 PLN płatne na 35 dni przed imprezą (minus zaliczka)
III rata: 1 635 USD uczestnik zabiera ze sobą.

1. CENA ZAWIERA:
· przeloty: Warszawa - Lima - Cusco - Lima - Warszawa
· zakwaterowanie w hotelach 3***/4****, pokoje 2-osobowe
· śniadania i obiadokolacje na całej trasie w tym dwie z folklorem
· transport lądowy autokarem lub mini autokarem
· opłaty za miejscowych przewodników
· opieka pilota - przewodnika
· ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)
2. CENA NIE ZAWIERA:
· biletów wstępu: ok. 215 USD
· zwyczajowych napiwków: ok. 40 USD
· przelotu nad liniami Nazca (ok. 120 USD + opłata lotniskowa 9USD)
· dopłata do pokoju 1-os.: 455 USD
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TERMINY:
19.01 - 03.02.2014
01.02 - 16.02.2014
15.02 - 30.02.2014
26.04 - 11.05.2014
13.06 – 28.06.2014**
12.07 – 27.07.2014*
15.08 – 30.08.2014*
13.09 – 28.09.2014
11.10 – 26.10.2014
08.11 – 23.11.2014
22.11 – 07.12.2014
27.12 – 11.01. 2015***
* wysoki sezon dopłata 1100 PLN
** Święto INTI RAYMI dopłata do II raty: 600 PLN, III rata dopłata 60 USD + bilet wstępu 130 USDzmodyfikowany program
***termin sylwestrowy – dopłata 1670 USD + koszt balu
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