Peru
ŚLADAMI UPADŁEJ CYWILIZACJI

TERMIN WYPRAWY:
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Główne atrakcje wyprawy do Peru
●

Arequipa – wyjątkowa i niepowtarzalna – przez mieszkańców nazwana „Biały Miastem”.

●

Zobaczymy Tambo Machay – świątynię niesłusznie zwaną „Łaźnią Inki”.

●

Odwiedzimy Juanitę w Museo Santuarios Andinos, pochodzącą z czasów
największej świetności kultury Inków, zmumiﬁkowaną dziewczynkę.

●

Przejedziemy Święta Dolinę Inków – pełną urokliwych krajobrazów
usytuowaną nad rzeką Urubamba.

●

Przejedziemy przez wygasły Wulkan Chucura, na wysokości aż 4910 m n.p.m.

●

Odwiedzimy ludowe targowisko w Pisac, gdzie nadal odbywa się handel wymienny.

●

Kanion Colca – najgłębszy kanion na Ziemi z punktem obserwacyjnym Mirador la Cruz del Condor,
gdzie obejrzymy spektakl w wykonaniu jednych z największych ptaków na świecie;

●

Będziemy podziwiać urbanistyczny kunszt miasteczka Ollantaytambo.

●

Skosztujemy andyjskiej soli prosto z jednej z 5000 salin w miasteczku Maras.

●

Jezioro Titikaka – najwyżej położone żeglowne jezioro na świecie, gdzie udamy się na
pływające wyspy ludu Uros i przyjrzymy się z bliska temu wyjątkowemu miejscu.

●

Zrobimy trekking jedną z najpiękniejszych tras na świecie Inka Trail
i dotrzemy do Sanktuarium Machu Picchu;

●

Niezwykłe wyspy Amantani i Taquile – dowiemy się jakim rzemiosłem parają się
mężczyźni i dlaczego nie jest tam potrzebna policja.

●

Wejdziemy na jeden z dwóch szczytów – Huayna Picchu lub Montaña Machu Picchu,
z których rozpościera się niepowtarzalny widok na Machu Piccu. (opcja)

●

Poznamy Pucarę i Raqchi – kompleks archeologiczny ze Świątynią Wiracocha;

●

●

Zwiedzimy jedno z najpiękniejszych miast w Peru – Cusco – w języku keczua to „Pępek Świata”,

Puerto Maldonado, gdzie popłyniemy rzeką Madre de Dios i będziemy obserwować
kajmany, żółwie, czaple oraz ogromne ryby.

●

Zajdziemy do Coricancha okazałej Świątyni Słońca, Sacsayhuamán inkaskiej twierdzy
w kształcie pumy i Quenqo – labiryntu i miejsca kultu Inków.

●

Szlakiem amazońskiej, dziewiczej dżungli dotrzemy do Cocha Perdida,
gdzie twarzą w twarz staniemy z jaguarem i kajmanem.

●

Trekking na Górę Tęczową - Vinicuna - La Montańa Arco Iris (opcja)

●

Zwiedzimy stolicę kraju Limę.

Gotowi na peruwiańską przygodę?
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Dlaczego Peru?
Peru to fenomenalne miejsce. To kraj krwawej historii i jedna z
najznakomitszych cywilizacji świata. Inkowie – lud czcicieli
Słońca, stworzyli imperium w paśmie Andów, sięgające od
Ekwadoru po Chile, o długości ponad 5000 km. W ciągu zaledwie
kilkunastu miesięcy w 1532 r., inkaska potęga został podbita i
utopiona w morzu krwi przez hiszpańskich najeźdźców, pod wodzą
Francisca Pizarra. Relikty tej cywilizacji ukryte są w trudno
dostępnym i tajemniczym krajobrazie Peru.

Zachwycające Machu Picchu, ogromne, do dziś niewyjaśnione
rysunki Nazca, grobowce, ruiny, niezwykłe miasta – historia tych

przeżyj z nami wspaniałą przygodę w ameryce południowej

miejsc nie została niestety zapisana. Przetrwała w zagadkowych
przedmiotach ze złota, srebra i kamieni. Peru to także ciekawi
ludzie. Około 50 grup etnicznych, posługujących się językiem
hiszpańskim, keczua i ajmara. Prawie połowa wszystkich
mieszkańców to czystej krwi Indianie. Daleko im do żywiołowości
innych mieszkańców Ameryki Łacińskiej, sprawiają wrażenie
skrytych i wyciszonych, ale to co zasługuje na wielki szacunek to
ich pełen miłości stosunek do Matki Ziemi. Żyją w naturalnej
harmonii z naturą, respektując jej ewolucyjne cykle, pamiętając, że
każdy narodził się z Ziemi, przez szamanów zwanej Pachamamą.
Peru to bez wątpienia jedno z najpiękniejszych miejsc na naszej
planecie, posiadające niezwykle zróżnicowane środowisko
naturalne. Istnieją tu aż 83 strefy klimatyczne, spośród 103! To
majestatyczne Andy, dzika, amazońska puszcza, pustynne tereny
rozciągające się wzdłuż wybrzeża, ocean, malownicze wioski i
historyczne miasta. Peru nieustannie zachwyca bogactwem
dziedzictwa kulturowego, ale też kuchnią, muzyką i folklorem.
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Zobacz co nas czeka
w Peru!
Więcej ﬁlmów z naszych
podróży na Vimeo
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DZIEŃ 1 LIMA
WYLOT – LIMA
Przed nami długa podróż do Limy. Spotkamy się na
lotnisku i zaczniemy wspólną przygodę. Po
wylądowaniu w stolicy Peru przejedziemy do hotelu,
gdzie spędzimy pierwszy nocleg po męczącej podróży.
Przed nami niezapomniane wrażenia, wspaniałe
widoki i niesamowite doznania. Każdy uczestnik
otrzyma przed wyjazdem przewodnik, dzięki któremy
będzie mógł solidnie przygotować się do tej wyprawy.

Peru w liczbach
odległość od Polski – 11 240 km
powierzchnia: 1 285 216 km²
liczba ludności: 31 036 656 (2017)
języki: głównie hiszpański i keczua
temperatura w trakcie pobytu: 20 st. C
wilgotność: 60%
waluta: sol

DZIEŃ 2 AREQUIPA
LIMA – AREQUIPA
Rano po śniadaniu przelot do Arequipy, drugiego co do wielkości
miasta w Peru. Jest wyjątkowe i wyróżniające się na tle innych, ze
względu na swą urodę i strategiczne położenie. Miasto usytuowane
jest na wysokości 2378 m n.p.m. w otoczeniu majestatycznych gór
Cordillera Volcanica, do których zalicza się idealny stożek wulkanu
Misti (5822 m n.p.m.) oraz potężny masyw wulkanu Chachani (6075 m
n.p.m.). Założenie Arequipy datuje się na XVI w. Jej mieszkańcy
nazywają ją „Białym miastem”, ponieważ została wybudowana z
perłowego, białego tufu wulkanicznego, pochodzącego z wybuchu
wulkanu Chachani i zachowała klasyczną formę z czasów kolonii
hiszpańskiej. Okazałe, kolonialne budowle, fontanny oraz brukowane
ulice zachwycają swą niepowtarzalnością na skalę światową.

Po przylocie zakwaterujemy się w hotelu i ruszymy do centrum miasta
oraz 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. Dla
chętnych, możliwość odwiedzenia targu San Camilo, a także spotkanie
z Juanitą w Museo Santuarios Andinos. Powrót do hotelu i wspólna
kolacja w restauracji. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 3 KANION COLCA
AREQUIPA – KANION COLCA
Rano po śniadaniu ruszymy w stronę Kanionu Colca. Ciekawa i malownicza trasa poprowadzi przez niezwykłe tereny Narodowego
Rezerwatu Salinas i Aguada Blanca, który został powołany w celu ochrony najszlachetniejszego gatunku wielbłądowatych – wikunii
andyjskiej. Będziemy mogli zaobserwować te dziko żyjące zwierzęta, jak również alpaki oraz liczne gatunki ptaków. Kolejnym
przystankiem będzie najwyżej położony punkt naszej wyprawy – wygasły krater wulkanu Chucura, który znajduje się na wysokości
4910 m n.p.m. Warto się tu zatrzymać, ponieważ roztaczają się tu nieprawdopodobne widoki na okolicę i otaczające wulkany, mimo że
rozrzedzone powietrze i odczuwalny chłód mogą dać się we znaki.

Po pokonaniu 160 kilometrów pięknych widoków dotrzemy do Kanionu Colca nieopodal miasteczka Chivay – stolicy prowincji. Po
drugiej stronie Chivay rozpościera się wulkan Mismi (5597 m n.p.m.), z którego wodospadów bierze początek najdłuższa na świecie
rzeka Amazonka. Po zakwaterowaniu udamy się na kolację do jednej lokalnych restauracji. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 4 KANION COLCA –
JEZIORA TITICACA
KANION COLCA – PUNO
Wstajemy o świcie i po śniadaniu wyruszamy w kierunku Kanionu Colca, który
uważany jest za najgłębszy kanion na Ziemi. Ma długość ok. 120 km, a różnica
poziomów między jego początkiem (3050 m n.p.m.) a końcem (950 m n.p.m.)
wynosi aż 2100 m.
Pierwsze przepłynięcie kanionu miało miejsce w 1981 r. i dokonała tego polska
ekspedycja kajakarzy. Cały kanion, pokryty ogromnymi głazami z dość ubogą
roślinnością, przypomina krajobraz księżycowy, ale właśnie ta surowość skał
powoduje niepowtarzalny klimat tego miejsca.
Wczesna pobudka może zostać nagrodzona możliwością obserwowania
porannego polowania kondorów. Ogromny majestat tych królewskich ptaków i
peruwiańskich Andów, sprawia, że jest to widowisko, które zapada w pamięć.

Następnie przejazd do Puno – miasta położonego nad najwyżej leżącym
jeziorem żeglownym na świecie – Titicaca (3850 m n.p.m.). Zakwaterowanie
w hotelu. Kolacja w restauracji i nocleg.

DZIEŃ 5 JEZIORO TITICACA
PUNO – JEZIORO TITICACA
Po wczesnym śniadaniu, dzień rozpoczniemy od wycieczki na pływające
wyspy ludu Uros. Potomkowie preinkaskich kultur żyją na jeziorze od setek
lat, podtrzymując dawne tradycje. Uciekli, aby odizolować się od zwaśnionych
plemion. Niegdyś specyﬁczna lokalizacja zapewniała im nie tylko schronienie,
ale i brak ingerencji ze strony najeźdźców. Nazywający się Synami Słońca
Indianie Uru, budują wyspy z porastającej jezioro trzciny totora, która jest tu
podstawą całej egzystencji. Wykonane z niej
są także domy, łodzie oraz pamiątki jest to też jeden z głównych składników
pożywienia.

Kolejne przystanki to wyspy: Amantani, której mieszkańcy poświęcają swój
czas hodowli zwierząt i wyrobom tekstylnym oraz wyspa Taquile. „Ama sua,
ama llulla, ama quella” – nie kradnij, nie kłam, nie leń się – to podstawowe
przykazania, którymi kierują się mieszkańcy wyspy. Warto odwiedzić to
niezwykłe miejsce z wielu powodów, choćby po to, aby dowiedzieć się,
dlaczego na wyspie zakazane są psy, koty oraz policja, by podziwiać obłędne
widoki, ale również, żeby z bliska przyjrzeć się ich osobliwemu zwyczajowi:
przędzeniem i tkaniem na wyspie Taquile zajmują się wyłącznie mężczyźni.
Kolacja i nocleg w gościnie u mieszkańców wyspy.

DZIEŃ 6 PUNO
JEZIORO TITICACA – PUNO
Po śniadaniu pożegnamy się z rodziną gospodarzy. W godzinach popołudniowych powrót do miasta Puno i
zakwaterowanie w hotelu. Spacer po starówce, wizyta w tutejszej katedrze z okresu kolonialnego. W porze
kolacji odwiedzimy jedną z licznych restauracji, która serwuje lokalne przysmaki. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 7 CUSCO
PUNO – CUSCO
Po śniadaniu przejazd do Cusco. Po drodze odwiedzimy ważne, historyczne miejsca – Pucare i Raqchi. Jest to
archeologiczny kompleks ze Świątynią Wiracocha – wielkiego boga, Stwórcy Świata. 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. Podczas
podróży zjemy typowy obiad w formie bufetu w miejscowości Sicuani. Postój w miasteczku Andahuaylillas, gdzie
zajrzymy do przepięknego kościółka z XVI wieku. Dojazd do historycznej stolicy państwa Inków Tahuantinsuyo –
Cusco. Kolację zjemy na starówce w jednej z lokalnych restauracji. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 8 Góra Tęczowa VINICUNA
TREKKING NA LA MONTAŃA ARCO IRIS
Góra Siedmiu Kolorów lub – jak to woli – Góra Tęczowa (La Montaña Arco Iris)
jest jednym z najpiękniejszych zakątków Peru. Miejsce jest aktywne na mapie
turystycznej stosunkowo od niedawna. Góra tęczowa wygląda jakby olbrzymia
paleta farb malarskich rozlała się swobodnie po jej powierzchni bez udziału pędzla
malarza. Widok zapierający dech w piersiach! Wspaniała gama odcieni, która
tworzy materialną, ﬁzycznie namacalną wersję tęczy.

Wcześnie rano (05:30) wyjazd z hotelu (opcja), przejazd przez zieloną dolinę z
imponująca górą Ausangate wznosząca się w oddali, po dotarciu do początku
szlaku wzmocnimy się pożywnym śniadaniem i gorącą herbatą. Wspinaczka na
górę tęczową zajmie nam ok. 1h. 30 w zależności od poziomu sprawności.
Zatrzymamy się na szczycie aby rozkoszować się widokiem, po około godzinie
zejście, lunch i powrót do Cusco ok. 18:00. Osoby, nie biorące udziału w trekkingu
na Górę Tęczową będą mogły odpocząć w hotelu lub pospacerować po Cusco.
Wspólna kolacja w restauracji i czas na zasłużony odpoczynek. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 9 ŚWIĘTA DOLINA
INKÓW – MARAS
CUSCO I OKOLICE
Po śniadaniu rozpoczniemy wycieczkę do miejsc ukrytych pomiędzy górskimi zboczami w Świętej Dolinie
Inków, zwanej też, od przepływającej przez nią rzeki, doliną Urubamby. To właśnie w Świętej Dolinie
mieściło się centrum kultury Inków. Pozostałe ruiny tamtejszych miast pozwalają lepiej poznać i
zrozumieć historię jednej z największych i najznakomitszych cywilizacji.
Wybierzemy się z wizytą do ruin Pisac, usytuowanych na południowo-wschodnim zboczu góry. Znajdują
się tu uprawne tarasy, nad którymi wiją się trudne do przebycia ścieżki, tunele wykute w skale, mury i
place. Odwiedzimy ludowe targowisko w miasteczku Pisac, gdzie do tej pory odbywa się handel
wymienny. Kolejnym przystankiem będzie Ollantaytambo, wybudowane na bazie inkaskich murów, dzięki
czemu jest jednym z najlepszych przykładów układu urbanistycznego z czasów Inków. Nad
miasteczkiem znajdują się imponujące ruiny.
Poznamy różne style budownictwa, od prostych wykorzystywanych przy budowie tarasów rolniczych i
konstrukcyjnych do zaawansowanych przeznaczonych tylko do budowy świątyń. Aż trudno uwierzyć, że
ówcześni mieszkańcy radzili sobie z ręczną obróbką wielkich monolitów, z których każdy jest dziełem
sztuki. W czasach Inków było to ważne miejsce pod względem strategicznym, administracyjnym, a
przede wszystkim rolniczym. Świadczą o tym tarasy doświadczalne, spichlerze i przedstawienia postaci
kapłana andyjskiego na stoku wzgórza Pinkuylluna. Pojedziemy również do Maras, wioski znanej z
licznych solanek. Prawdopodobnie żył tam naród preinkaski, bowiem znajdują się tam fragmenty
ceramiki kultury Chanapata, jak również noże i skrobaczki. Po dniu pełnym wrażeń zjemy wspólną
kolację i udamy się do hotelu na odpoczynek. Następnego dnia czeka nas spore wyzwanie.

DZIEŃ 10 MACHU PICCU
INCA TRAIL – MACHU PICCU –
AGUAS CALIENTE
Po śniadaniu udamy się na pociąg i przejedziemy 104 km malowniczą trasą od
Cusco i właśnie z tego miejsca rozpoczniemy wędrówkę dawną drogą inkaską
do Machu Picchu zwana Inka Trail. To wyjątkowy trekking o średnim stopniu
trudności, którego celem jest dotarcie do Machu Picchu. Składa się z 3
pokrywających się szlaków. Trasa trekkingu w tym niezwykłym miejscu, uważana
jest za najpiękniejszą na świecie.

Idziemy wśród typowej roślinności wysokiego tropiku, kryjącej pozostałości
architektury inkaskiej, takie jak Phuyupatamarca (3 650 m n.p.m.), czy Wiñay
Wayna, charakteryzujące się dużymi tarasami rolniczymi. Następnie dochodzimy
do Inti Punku, skąd mamy pierwszy widok na sanktuarium. Po dotarciu do celu i
pierwszych zachwytach nad zapierającym dech w piersiach widokiem
rozpoczniemy zwiedzanie Machu Picchu, którego nazwa w języku keczua
oznacza Starą Górę. Obiekt został „odkryty” światu w 1911 roku przez
amerykańskiego historyka poszukiwacza przygód Hirama Binghama. Po
zwiedzeniu poszczególnych sektorów, świątyń, dzielnic mieszkalnych,
kamieniołomu oraz kalendarza słonecznego trzeba koniecznie wspiąć się po
niezliczonych kamiennych stopniach, by przy samotnej chatce strażnika
podziwiać ruiny w całej ich okazałości, łącznie z widokiem na Huayna Picchu
(2693 m n.p.m.) oraz rzekę Urubamba, która opływa kamienne miasto, wijąc się
w głębokim, 400 metrowym kanionie. Następnie po bardzo wyczerpującym dniu
zjedziemy autobusem do hotelu w Aguas Calientes. W tym klimatycznym
miasteczku zjemy kolację i spędzimy noc w hotelu.

DZIEŃ 11 MACHU PICCU
MACCU PICCU – HUAYNA PICCHU /
MONTAÑA MACHU PICCU – CUSCO
Po śniadaniu, dla chętnych powrót do Machu Piccu i wspinaczka na bratni
szczyt Huayna Picchu (Młoda Góra) lub na Montaña Machu Picchu, skąd
rozpościera się wspaniały widok na Machu Picchu (opcja - chęć wejścia na
szczyt należy zgłosić w momencie potwierdzenia udziału w wyprawie,
ponieważ limit dzienny to tylko 400 osób). W tym czasie pozostali będą mieli
czas, aby rozejrzeć się po Aguas Caliente, pospacerować i odpocząć.
Następnie powrót całej grupy pociągiem do Cusco...

DZIEŃ 11 CUSCO
CUSCO I OKOLICE
...Po południu zapoznamy się bliżej ze wspaniałym Cusco.
W języku keczua Qosqo oznacza pępek świata. W okresie
świetności Imperium Inków, granice miasta sięgały od dzisiejszego
Ekwadoru i Kolumbii na północy, aż po środkowe Chile na południu.
Dzień rozpoczniemy od zwiedzania centrum miasta Plaza de Armas,
katedry, Coricancha (Świątyni Słońca). Zgodnie z charakterystyką
kultur andyjskich, Inkowie stworzyli plan miasta Cusco w kształcie
pumy, którego głową jest imponujący obiekt Sacsayhuaman.

Miejsce to, zgodnie z charakterystyką ważnych budowli Inków, było
wielofunkcyjne, miało więc charakter religijny i administracyjny.
Zwiedzimy również labirynt i miejsce kultu Quenqo, obiekt militarny i
kontroli migracyjnej Puka – Pucara oraz świątynię poświęconą
kultowi wody, Tambo Machay, zwaną niesłusznie „Łaźnią Inki”, gdyż
obrzędy związane z kultem wody nie są związane z kąpielą. Woda
tryska z nieskazitelnie czystego źródła, które do dziś nie zostało
zlokalizowane. Powrót do miasta późnym popołudniem. Czas wolny
na samodzielny spacer po centrum miasta oraz do pobliskiej
dzielnicy San Blas, spacer po dawnych historycznych ulicach tego
niezwykłego miasta takich jak Hatunrumiyoc, gdzie w świetnie
zakonserwowanym murze pałacu rzekomego szóstego Inki - Inka
Roca znajduje się słynny dwunastokątny kamień. Wspólna kolacja w
restauracji i czas na zasłużony odpoczynek. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 12 AMAZONIA
CUSCO – PUERTO MALDONADO
Po śniadaniu przelot do Puerto Maldonado. Czas na przygodę w
dzikiej amazońskiej dżungli. Po wylądowaniu pozostawimy główne
bagaże w lokalnej agencji i przejedziemy do portu, skąd wyruszamy
łodzią wzdłuż rzeki Madre de Dios. W trakcie podróży będziemy
mieli okazję obserwować kajmany, żółwie, czaple, mieszkające tu
również ogromne ryby Paiche, osiągające do 2,5 m długości. Po
półtoragodzinnym rejsie rzeką, dotrzemy do prawdziwego
amazońskiego raju „Ecoamazonia Lodge”, gdzie zostajemy
przywitani lokalnym napojem typowym dla tego regionu.

Po zakwaterowaniu i obiedzie chwila relaksu. Po południu ruszymy
na wyprawę do Cocha Caiman – małej laguny, w której znajduje się
duża ilość czarnych kajmanów (Melanosuchus niger) i kajmanów
białych (Caiman crocodilus). Wieczorem przyjdzie czas na
podziwianie amazońskiego zachodu słońca. Powrót do lodgy.
Wspólna kolacja i nocleg.

DZIEŃ 13 AMAZONIA
PUERTO MALDONADO
Rano po śniadaniu rozpoczniemy naszą przygodę szlakiem
dziewiczej dżungli, w towarzystwie lokalnego przewodnika.
Po 5 km spacerze dotrzemy do miejsca zwanego Cocha Perdida,
tworzącego naturalny ekosystem, będący schronieniem dla
kolorowych ptaków i różnorodnych gatunków zwierząt, takich jak:
kajmany, żółwie czy jaguary. Strefa ta jest jedynym w swoim
rodzaju rezerwatem, do dziś nienaruszonym, z ogromnymi
bagnami i wodopojami. Później udamy się do punktu
widokowego, skonstruowanego na szczycie ogromnego drzewa
Shihuahuaco, skąd będziemy mogli podziwiać magiczną dżunglę.

Następnie popłyniemy canoa wokół jeziora, rozkoszując się
wspaniałymi widokami dzikiej przyrody. Po powrocie do lodgy
zjemy obiad. Jeśli nie zabraknie sił zorganizujemy nocne
poszukiwanie kajmanów na rzece Madre de Dios. Wieczorem
kolacja i nocleg.

DZIEŃ 14 powrót do LIMY
PUERTO MALDONADO – LIMA
Po śniadaniu i chwili porannego relaksu udamy się na lotnisko i odlecimy do
Limy. Po przylocie i zakwaterowaniu w hotelu ruszymy na popołudniowy spacer
po mieście. Zjemy wspólnie kolację, po której czeka nas pożegnalna impreza w
jednym z lokalnych klubów. Oczywiście nie może zabraknąć obowiązkowego
Pisco sour! Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 15 LIMA
LIMA – WYLOT
Po śniadaniu przyjdzie czas na zwiedzanie stolicy tego
pięknego kraju Limy – Miasta Królów, założonego przez
Francisco Pizarro na brzegu rzeki Rimac. Zobaczymy
centrum miasta, czyli Limę kolonialną: Plaza de Armas,
Pałac Prezydencki, katedra czy Pałac Arcybiskupi, które
zostały odnowione przez polskiego architekta Ryszarda
Jaxa Małachowskiego.

Zwiedzimy Dworzec Kolei Transandyjskiej, którego
współprojektantem był inż. Ernest Malinowski, a także
kościół i klasztor franciszkanów, gdzie poza licznymi
relikwiami i malowidłami, znajduje się pierwszy cmentarz
w Limie i katakumby. W trakcie zwiedzania przed
południem udamy się do jednej z lokalnych restauracji na
świeże o tej porze dnia, tradycyjne peruwiańskie ceviche.
Po obiedzie pojedziemy na lotnisko, skąd wylecimy do
domu.

DZIEŃ 16 Warszawa/Berlin
Lądowanie w Warszawie lub Berlinie przed południem.
Pożegnanie na lotnisku.

CENA ZAWIERA

Peru
ŚLADAMI UPADŁEJ CYWILIZACJI

TERMIN WYPRAWY:
17.03-01.04.2023
23.08-07.09.2023
25.09-10.10.2023

koszt uczestnictwa:

11 490 PLN + LOTY

●

Noclegi w hotelach 3/2* na bazie pokojów dwuosobowych.

●

Wszystkie śniadania, obiad i kolacja w dn. 5, obiad w dn. 7,10, pełne wyżywienie w dniach 12,13

●

Atrakcje ujęte w programie (oprócz tych oznaczonych jako opcja)

●

Przejazdy autobusami prywatnymi dla grupy

●

Transfery z i na lotniska

●

Pociąg klasy turystycznej Ollantaytambo / Aguas Calientes / Ollantaytambo

●

Zwiedzanie obiektów zgodnie z programem i wstępy do zwiedzanych obiektów

●

Opiekę doświadczonego i przygotowanego merytorycznie lidera na stałe mieszkającego w Peru

●

Ubezpieczenie ERGO Ubezpieczenia Podróży – TIP PLUS, 40 000 EUR, KR 5000 EUR, NNW 30 000 PLN

CENA NIE ZAWIERA
●

PRZELOTÓW: Warszawa – Lima – Warszawa – ok. 4000 zł, Lima – Arequipa – ok. 300 zł,
Cusco – Puerto Maldonado – Lima – ok. 800 zł

●

WYŻYWIENIA: Obiady i kolacje oprócz wyżej wymienionych, które cena zawiera, Napoje, alkohol i napiwki

●

DODATKOWYCH ATRAKCJI (oznaczonych w programie jako opcja)
Wspinaczka na jedną z gór Montana Machu Picchu lub Huayna Picchu – 75 USD / os.
Wstęp do Museo Santuarios Andinos – Spotkanie z Juanitą – 10 USD / os.

●

Trekking na Górę Tęczową - Vinicuna - La Montańa Arco Iris - 150 USD

●

Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu. Koszt ubezpieczenia to 4,4% od wartości imprezy.

Ten folder nie jest ofertą sprzedaży w rozumieniu prawa handlowego. Program może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia.
W takim przypadku będziemy proponować alternatywne (równomierne ﬁnansowo) rozwiązania zastępcze. Nierównoważne ﬁnansowo rozwiązania wymagają
dopłaty nadwyżki w stosunku do obliczonego kosztorysu. Wszelkie prawa do tekstu, programu i zdjęć użytych w folderze są zastrzeżone.

Z prawdziwą przyjemnością polecam
wyprawy organizowane przez. Namibia to
dziewiczy, ale niesamowicie piękny kraj,
dzięki profesjonalizmowi i doświadczeniu
organizatorów nic nie odwracało mojej
uwagi od jej pięknych krajobrazów. Dziękuję
za wspaniałą atmosferę, a przede
wszystkim prawdziwą pasję ekipy.

Moje wszelkie oczekiwania dotyczące
tego wielkiego kawałka Afryki się
spełniły, a moje ego zostało w pełni
zaspokojone, tym co zobaczyłem,
przeżyłem i tym co przygotowano dla
mnie w Namibii. Auta terenowe,
namioty i doborowe towarzystwo – to
prawda, spełniły się moje marzenia

Mateusz poznański

Piotr Deutsch

Dyrektor Banku - ING Bank Śląski

Prezes ﬁrmy ProOﬃce

Jeśli poszukujecie wygód, paskudnych drinków z
all-inclusive i basenów z podgrzewaną wodą, to
zdecydowanie odradzam. Jeśli natomiast chcecie
doświadczyć traperskiej przygody, zanurzyć się głęboko
w Afryce, zobaczyć jak naprawdę wygląda życie
rdzennych mieszkańców tego ogromnego kontynentu,
zajrzeć w miejsca, gdzie turyści nie zaglądają i to
wszystko we wspaniałej atmosferze pionierskiej
przygody, to traﬁliście pod właściwy adres.

MICHAŁ truchanowicz

Igor Olejniczak
PRZEWODNIK
+48 501 740 604
igor@legalnomads.pl

Microsoft, Key Account Manager

Drugiego dnia wieczorem w Botswanie na
kamping "przyczłapał" sobie dość potężny
czarny nosorożec i wystarczyło zrobić 5
kroków żeby go klepnąć w tyłek. I tak
zaczęła się moja przygoda...

Izabela szymańska
uczestniczka Projektu Botswana

Moje oczekiwania co do wyprawy zostały zrealizowane
już w drugim dniu, a pozostałe dni
to kolejne dawki niezapomnianej i niewiarygodnej
przygody i pozytywnej energii. Ludzie, zwierzęta,
krajobrazy – wszystko było niesamowite. Ich
doświadczenie, wiedza, profesjonalizm oraz dobroć
i prawdziwość sprawi, że będzie to wasza najlepsza
w życiu przygoda.

Bartek rysak
uczestnik Projektu Namibia

Mega ludzie. Wszystkie chwile z nimi
spędzone są warte całego worka
kolumbijskich peso.

Grzegorz słowiński
uczestnik Projektu Kolumbia

Ania Olejniczak
BIURO
+48 509 627 711
ania@legalnomads.pl
www.legalnomads.pl

Przygoda czeka, nie zwlekaj!
Mamy tylko 18 miejsc :)
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