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PERU

Peru, oficjalnie Republika Peru – państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, nad Oceanem Spokojnym. Powierzchnia – 1 285 216 km². Rozciągłość
południkowa wynosi około 2000 km, a równoleżnikowa około 1300 km. Przeciętna szerokość kraju wynosi 500 km. Jest to trzecie co do wielkości państwo
kontynentu po Brazylii i Argentynie oraz drugi co do wielkości kraj andyjski po Argentynie. Peru jest krajem o bogatej, wielowiekowej historii. Na terenie obecnego
Peru w okresie prekolumbijskim istniały rozwinięte cywilizacje indiańskie. Po zdobyciu Peru przez hiszpańskich konkwistadorów z Francisco Pizarro na czele,
utworzono tu największe i najbogatsze wicekrólestwo Hiszpanii. Mimo zrywów powstańczych Inków nie udało im się pokonać hiszpańskich kolonizatorów. W 1572
roku Hiszpanie podbili ostatni ośrodek Inków i pokonali inkaskiego wodza Tupaca Amaru. W połowie XVIII wieku wybuchło powstanie indiańskie z Juanem Santosem
Atahualpą na czele, a pod koniec wieku wybuchło powstanie Tupaca Amaru II. W XIX wieku w całej Ameryce Południowej pojawiły się dążenia niepodległościowe.
Dopiero w 1821 Peru proklamowało niepodległość. Mimo wielu bogactw naturalnych Peru w XIX i XX wieku nie mogło uzyskać odpowiadającej mu pozycji
międzynarodowej. Sytuacja wewnętrzna kraju była niestabilna, a szerokie rzesze społeczne cierpiały biedę. Wielokrotnie armia przejmowała władzę na dłuższe lub
krótsze okresy lub wpływała na sytuację polityczną w kraju. W latach 60. XIX wieku Hiszpanie bez powodzenia próbowali odzyskać kontrolę nad Peru. W okresie I
wojny światowej państwo wzbogaciło się na skutek wzrostu eksportu, z drugiej strony doszło do wzrostu wpływów Stanów Zjednoczonych, które ingerowały w
sprawy wewnętrzne kraju. Podczas II wojny światowej Peru przez większy czas zachowało neutralność, a dopiero 12 lutego 1945 wypowiedziało
wojnę Niemcom i Japonii. Do 1975 roku władzę w państwie oficjalnie sprawowała Rewolucyjna Junta Wojskowa. Junta przeprowadziła szereg radykalnych reform
były to m.in. nacjonalizację części gospodarki, reformę rolną, interwencjonizm gospodarczy czy uniezależnienie w sferze polityki zagranicznej. W 1980 roku junta
zezwoliła na wolne wybory. Peru podzielone jest na 25 regionów i prowincję Lima. Peru jest państwem wieloetnicznym. Indianie stanowią 45% mieszkańców
kraju, metysi, a więc potomkowie białych i Indian 37%, natomiast biali 15%. 1,6% mieszkańców kraju stanowią Afro-Peruwiańczycy resztę natomiast Azjaci
(Chińczycy oraz Japończycy).
Z populacją wynoszącą około 28 milionów ludzi Peru jest czwartym najludniejszym państwem Ameryki Południowej. Przewiduje się, że w 2050 roku populacja kraju
wyniesie około 42 miliony osób. Około 72,6% obywateli Peru mieszkało w miastach, a pozostałe 27,4% na terenach wiejskich. Główne miasta, z których każde ma
ponad 200 tys. mieszkańców, to Lima (żyje w niej co czwarty obywatel Peru), Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Iquitos, Chimbote, Cuzco i Huancayo. Średnia
długość życia wynosi dla mężczyzn 62 lata, a dla kobiet 66.



PERU

Peru leży na terenie dwóch jednostek tektonicznych: młode góry fałdowe Andy i przedgórskie zapadlisko na skraju prekambryjskiej platformy
południowoamerykańskiej. Północna część peruwiańskich Andów zalicza się do Andów Północnych, a pasma leżące na południe do Andów Środkowych,
charakteryzują się płaskowyżami, pokrytymi osadami lawowymi. Skały Andów zawierają różne złoża mineralne: rud żelaza, miedzi i cynku. Miejscami
występuje także złoto. Regiony leżące na wschód od pasa Andów budują skały osadowe, które wypełniają przedgórskie zapadlisko. Podłoże zapadliska
stanowią skały krystaliczne. W regionie tym występują złoża ropy naftowej. Peru, a zwłaszcza region Costa i Andy, leży w obszarze sejsmicznym, występują
tam trzęsienia ziemi.
Na obszarze Peru wyróżnia się 3 duże regiony fizycznogeograficzne, są to: Costa, która obejmuje wybrzeże Peru, Sierra, obejmują pasma Andów
i Amazonia zwana Montanią i Selvą. Costa obejmuje wąski pas lądu między Oceanem Spokojnym i Kordylierą Zachodnią Andów Peruwiańskich. Najdalej na
północ wyłania się pasmo Cerros de la Brea, które osiąga do 1140 m n.p.m. Dalej na południe rozciąga się równina, gdzie znajduje się pustynia Sechura. W
środkowej części Costa - tarasy morskie. Nizinny pas nadbrzeżny Costa szeroki jest od kilku do 150 km. Południowa część wybrzeża to obszary górzyste.
Najwyższy szczyt – Criterón wznosi się na 1725 m n.p.m. Sierra - równolegle do wybrzeża ciągną się pasma Andów: Kordyliera Zachodnia z najwyższym
szczytem Peru — Huascarán (6 768 m n.p.m.), Kordyliera Środkowa i Kordyliera Wschodnia. Łańcuchy Kordylierów rozdzielają głębokie, podłużne doliny rzek
(Marañón, Huallaga) oraz wysokie płaskowyże ponad którymi wznoszą się czynne i wygasłe wulkany. Przy granicy z Boliwią leży płaskowyż Altiplano z
tektonicznym jeziorem Titicaca. Zachodnia część Altiplano rozcięta jest głębokimi dolinami rzeki Apurimac. Pasma Andów Peruwiańskich są trudno dostępnym
obszarem górskim, większość przełęczy leży na wysokości rzędu 4 800–5 300 m n.p.m. Amazonia obejmuje faliste, przedgórskie równiny u wschodniego
podnóża Andów (Montania) i zachodnią część Niziny Amazonki (Selva). Region tej zajmuje ponad 60% powierzchni kraju. Przedgórza Andów opadają w
kierunku wschodnim od 1500 do 500 m n.p.m. i określane są nazwą – Selva Alta. Nizina Amazonki ma równinny charakter i określana jest jako Selva Baja.
Najwięcej obszarów nizinnych leży w północnej części Peru, w dolnych biegach rzek Marañon i Ukajali, które tworzą Amazonkę. Amazonka, najdłuższa rzeka
świata płynie przez Peru i Brazylię oraz częściowo, jako rzeka graniczna, przez Kolumbię. Źródła Amazonki znajdują się w peruwiańskich Andach na wysokości
5170 m n.p.m. Według jednej z propozycji wypływa ze stoków góry Quehuisha małym potokiem o nazwie Apacheta.



PERU

Na większości obszaru Peru występuje klimat równikowy: wybitnie wilgotny w Amazonii i suchy górski w Andach. Na wybrzeżu klimat zwrotnikowy suchy, na
co wpływ ma zimny Prąd Peruwiański. Zróżnicowanie klimatyczne ma wpływ na średnie opady i temperaturę w ciągu roku: w Amazonii przez cały rok średnio
około 24-32 �C, mała amplituda temperatur, wysokie opady; na wybrzeżu 15-30 �C, skrajnie sucho.
Szata roślinna jest zróżnicowana i dobrze zachowana, około 54% powierzchni Peru zajmują lasy. W Amazonii rosną wilgotne lasy równikowe, zwane selva.
Porastają one tereny do wysokości 500–700 m n.p.m. W lasach tych rosną cenne gatunki drzew do których należą
należą: mahoniowce, polisandry, kauczukowce i puchowce. Na wysokości od 500 do 1000 m n.p.m. rosną równikowe lasy górskie z
charakterystycznych drzewem chinowym, oraz z drzewiastą paprocią. Na wschodnich stokach Andów do wysokości około 3000 m n.p.m. rosną deszczowe
lasy górskie zwane lasami mglistymi. W lasach tych przeważają drzewa iglaste, występują także liściaste, oraz bambus. Powyżej granicy lasu i na rozległych
płaskowyżach do wysokości 4 500–4 700 m n.p.m.) występują wysokogórskie formacje trawiaste.
Świat zwierząt należy do większości krainy gujańsko-brazylijskiej, zaś fauna wysokogórska należy do krainy chilijsko-patagońskiej. Region Costa jest
zamieszkiwany przez ptaki morskie, które żyją w koloniach. Charakterystycznymi gatunkami są kormorany peruwiańskie i pelikany amerykańskie. W górach
Andów żyje kondor, zaś lasy równikowe Amazonia obfituje w wiele różnych gatunków ptaków, jak papugi, tukany czy kolibry. Z ssaków charakterystyczny
zwierzęciem jest lama żyjąca w Andach, która jest wykorzystywana jako zwierzę juczne. Na wybrzeżu liczne są gady, zaś w lasach tropikalny spotkać można
rzadko występującego jaguara, oraz gryzonia – aguti i kapibarę. Liczne są owady, głównie mrówki, i jadowite pająki z rodziny ptaszników. W Peru ochroną
objęto 14,6% (2006) powierzchni kraju.
Lima – stolica i największe miasto Peru, położone nad Oceanem Spokojnym. Miasto o powierzchni 894 km² zamieszkuje około 11mln mieszkańców, co daje
gęstość zaludnienia 12 500 os./km². Miasto leży nad rzeką Rímac, położone na równinie nadbrzeżnej u podnóża Kordyliery Nadbrzeżnej (Andy). Lima pomimo
wielokrotnych zniszczeń posiada szereg zabytków, m.in. katedrę z XVI wieku, zespół pałacu prezydenckiego oraz kościół i klasztor św. Franciszka. Zespół
urbanistyczny starego miasta został w roku 1988 wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
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PRZELOT   

KL1362 14AUG Warszawa Amsterdam 0600 0800
KL 743   14AUG Amsterdam Lima             1235 1805

LA2063  16AUG  Lima Cusco  1615 1735

LA2074  23AUG  Cusco Lima            1524  1656
KL 744   23AUG  Lima Amsterdam  1955  1520 + 1
KL1369  24AUG  Paryż Warszawa   2020  2210



Hotel Casa Andina Premium Miraflores 4**** Lima 

14/15/16.08.2019
Luksusowy hotel Casa Andina Premium Miraflores położony jest w eleganckiej dzielnicy
Miraflores, dwie przecznice od Parku Kennedy’ego oraz w odległości 60 minut jazdy od
międzynarodowego lotniska Jorge Chávez.

Wszystkie 148 klimatyzowanych pokoi wyposażonych zostało w gustowne meble, telewizor z
płaskim ekranem i dostępem do kanałów telewizji kablowej oraz biurko. Charakter wnętrzom
nadają ciemne drewniane belki u sufitów oraz białe dodatki jak narzuty na łóżka. Wszystkie pokoje
posiadają w pełni wyposażone łazienki, niektóre pokoje wyposażone są w wannę z hydromasażem.
Z bezpłatnego, bezprzewodowego dostępu do Internetu można korzystać we wszystkich
pomieszczeniach i pokojach.

W obiekcie Casa Andina Premium Miraflores serwowane są śniadania w formie bufetu z
sezonowymi owocami. Goście mogą delektować się regionalnymi daniami szefa kuchni Javiera
Morante. W restauracji znajduje się duży, wykonany na zamówienie fresk, który zdobi salę.
Hotelowa kawiarnia serwuje lekkie przekąski i lokalne smakołyki.

Goście hotelowi mogą poćwiczyć na siłowni, zarezerwować masaż, zrelaksować się w saunie lub na
basenie z podgrzewana woda i wodospadem. W hotelowym sklepie z pamiątkami można nabyć
lokalne pamiątki. Hotel oferuje kolekcję peruwiańskich dzieł sztuki oraz antyki kolonialne.



Hotel  Casa Andina Private Collection  4****  Sacred Valley 

16 - 21.08.2019

Casa Andina Private Collection to wyjątkowy hotel mieszczący się w Sacred
Valley, około godziny jazdy z Cusco.

Jest to luksusowa, górska willa z panoramicznymi widokami na Andy.
Obiekt oferuje 85 pokoi i apartamentów z okien których rozciągają się piękne
widoki na Sacred Valley. Wszystkie pokoje wyposażone są w klimatyzację,
wygodne łóżka, telewizor z płaskim ekranem, biurko, zestaw do parzenia kawy i
herbaty oraz balkon lub słoneczną część wypoczynkową a także łazienkę.

Hotelowa restauracja Alma serwuje śniadania w formie bufetu oraz smaczne
dania kuchni peruwiańskiej oraz międzynarodowej.

Hotel posiada Spa z pełnym zakresem usług oraz planetarium, skąd można
obserwować niebo na półkuli południowej.



Hotel  Novotel   4****   Cusco 

21/22/23.08.2019

Hotel Novotel Cusco mieści się w XVI-wiecznym budynku, zaledwie pięć przecznic od
świątyni Koricancha a zaledwie trzy przecznice dzielą go od Plaza De Armas i Katedry w
Cusco.

Obiekt oferuje nowoczesne, elegancko urządzone pokoje w pastelowych, jasnych
barwach.
Wszystkie pokoje w hotelu Cusco Novotel wyposażone są w szerokie łóżka, biurko,
minibar oraz łazienkę. Niektóre pokoje wyposażone są w telewizor z płaskim ekranem.
Goście mogą delektować się daniami kuchni lokalnej i międzynarodowej w restauracji La
Cave lub na ogrzewanym patio z efektownym szklanym sufitem. Bar oferuje szeroki
wybór napojów i przekąsek.

Hotel oferuje bezpłatne WiFi oraz całodobową recepcję i punkt informacji turystycznej.



I DZIEŃ – 14.08.2019 środa 

Program:
I Dzień
Godz. 18.05 - Przylot do Limy
- Transfer do hotelu (około 1h)
- Zakwaterowanie w hotelu Casa Andina Premium Miraflores
- Kolacja w restauracji La Vista
- Spacer – „Lima by night”
- Nocleg w hotelu (Lima ) 

W drodze do centrum Limy warto zobaczyć niesamowite historyczne miejsce Huaca Pucllana, które ma ponad 1500
lat. Huaca Pucllana była lokalną świątynią bóstwa opiekuńczego, świętym miejscem, w którego centrum znajdowała
się wielka piramida gliniasta. Był to ważny ośrodek ceremonialny i administracyjny, przyczynił się do rozwoju Limy
oraz kultury społeczeństwa, które rozwinęło się na peruwiańskim Wybrzeżu Centralnym w latach 200 n.e - 700 n.e.

Lima – stolica i największe miasto Peru, położone nad Oceanem Spokojnym, 12 km na wschód od portu Callao. Miasto
o powierzchni 894 km² zamieszkuje około 11mln mieszkańców, co daje gęstość zaludnienia 12 500 os./km². Miasto
leży nad rzeką Rímac, położone na równinie nadbrzeżnej u podnóża Kordyliery Nadbrzeżnej (Andy). Pierwotnie Ciudad
de los Reyes, czyli „Miasto Królów”. Założone w 1535 przez Francisco Pizarro, ponieważ do dalszego podboju Inków
potrzebował solidniejszego zaplecza niż obozowisko. Od 1535 stolica wicekrólestwa Peru, a od 1821 republiki Peru.
Miasto wielokrotnie niszczone przez trzęsienia ziemi. Obecnie miasto jest głównym ośrodkiem przemysłowym,
handlowym, finansowym, kulturalnym i naukowym kraju. Klimat Limy, mimo jej położenia w strefie tropikalnej, jest
dość łagodny. Jest to klimat subtropikalny pustynny, jednak dzięki specyficznemu mikroklimatowi charakteryzuje się
także dużą wilgotnością przez cały rok. Średnie temperatury dzienne to od 12 do 19 �C zimą i od 19 do 29 �C latem.



II DZIEŃ – 15.08.2019   czwartek 

Program:
II Dzień
- Śniadanie w restauracji hotelowej
- Zwiedzanie Limy ( 3h)
- Lunch w restauracji Casa Aljaga
- Przejazd w kierunku Chilca (około 1h)

- Sandboarding na piaskowych wydmach
- Powrót do hotelu 
- Kolacja w restauracji Maido
- Nocleg w hotelu (Lima ) 

Lima pomimo wielokrotnych zniszczeń posiada szereg zabytków. Centralny plac miasta to Plaza de Armas,
najstarsza część miasta. Na środku placu znajduje się fontanna z 1650 roku wykonana z brązu. Wokół placu położone

są następujące zabytki: Katedra zbudowana na zlecenie Francisca Pizarra w 1535 roku, Pałac
Arcybiskupa zbudowany w 1924 roku w stylu kolonialnym, Pałac Gubernatora, barokowy budynek od 1937 siedziba

prezydenta Peru oraz Kościół św. Dominika zbudowany w XVI wieku, Kościół i Klasztor św. Franciszka – kompleks

budynków w skład których wchodzą: kościół, klasztor i kaplice – pierwszy kościół został zbudowany z drewna i gliny
w 1557 roku a także Kościół św. Piotra, zbudowany w stylu wczesno-kolonialnym w 1636 roku. Zespół urbanistyczny

starego miasta został w roku 1988 wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W stolicy Peru znajduje się

najstarszy na kontynencie uniwersytet (zał. w 1551 r.) , Biblioteka Narodowa, muzea, parki.

Chilca to małe miasteczko oddalone od Limy około 65 km. Słynie z produkcji wina figowego i pysznych 

rzemieślniczych lodów oraz rozległej, piaszczystej pustyni przybrzeżnej z wysokimi wydmami, jednej z piękniejszych 
w Peru. Jest to idealne miejsce do sandboarding i sandskiing oraz off-road.



III DZIEŃ – 16.08.2019   piątek 

Program:
III Dzień
- Śniadanie w restauracji hotelowej / Wykwaterowanie
- Podniebna przygoda – lot paralotnią nad Limą
- Lunch w restauracji Costazul Seafood
- Transfer na lotnisko krajowe
Godz. 16.15 wylot z Limy
Godz. 17.35 Przylot do Cusco
- Transfer do hotelu (około 1h35)
- Zakwaterowanie w hotelu Casa Andina Private Collection
- Kolacja w restauracji w hotelu
- Nocleg w hotelu (Sacred Valley) 

Lot paralotnią nad Limą (dla chętnych) – Lot paralotnią to niezapomniane przeżycie. Start z parku Parque de Amor nad
brzegiem morza w Miraflores. Przelot paralotnią z instruktorem odbywa się bardzo spokojnie. Przez około 10 minut z „lotu
ptaka” możemy podziwiać widoki na Limę i morze. Film z kamerki dostaje się później na karcie pamięci.

Cuzco lub Cusco – miasto położone w południowej części Peru na wysokości 3326 m n.p.m. Obecnie stolica regionu Cuzco,
liczba mieszkańców wynosi około 275 tys. Miasto zostało założone przez pierwszego władcę Inków Manco Capaca w XII
wieku. W 1533 r. zdobyte przez oddziały Francisco Pizarro. Podczas powstania Manco Inki w 1536 r. miasto zostało
spalone. Hiszpanie w tym samym miejscu zbudowali swoje miasto. Kilkakrotnie nawiedzane przez silne trzęsienia ziemi (w
1650, 1950 i 1986 r.). W czasach Imperium Inków w Cuzco znajdowała się stolica państwa. Największy rozkwit miał miejsce
w drugiej połowie XV wieku. Z czasów inkaskich zachowały się pozostałości różnych zabudowań.



IV DZIEŃ – 17.08.2019  sobota 

Program:
IV Dzień
- Śniadanie w restauracji hotelowej
- Transfer do wioski Chinchero (0h40)
- Wizyta w Chinchero Village
- Lunch w restauracji Iskay Cottage
- Przejazd do Piuary Lake (0h10)
- spływ kajakami po jeziorze
- Transfer do hotelu (0h50)
- Zakwaterowanie / Kolacja w restauracji w hotelu
- Nocleg w hotelu (Sacred Valley ) 

Niedaleko od Cusco znajduje się Chinchero Village, mała wioska z pięknym widokiem na Sacred Valley. Domy z
cegły wypalanej w słońcu, wąskie brukowane uliczki i ludzie w tradycyjnych strojach sprawiają, że jest to urocze
miejsce. Odwiedzimy kościół zbudowany na fundamentach pałacu Inków, zobaczymy kobiety tkające ręcznie wełnę
a na lokalnym targu będzie można kupić regionalną pamiątkę.

Ta trasa spływu kajakami została stworzona z myślą o osobach szukających wyjątkowych wrażeń. Spływ po Piuray
Lake to wyjątkowa okazja, aby cieszyć się pięknymi widokami i przyjaznymi warunkami klimatycznymi. Zaczynamy
od odprawy, a następnie wykonujemy ćwiczenia rozgrzewkowe. Spływy kajakowe odbywają się na spokojnych
wodach, które pozwalają każdej osobie cieszyć się z tej przygody.



V DZIEŃ – 18.08.2019  niedziela 

Program:
V Dzień
- Śniadanie w restauracji hotelowej

- Przejazd w kierunku Ollantaytambo archaelogical site (0h40)

- Transfer w kierunku rzeki Urubamba (0h30) 

- Wodne szaleństwo na rzece Urubamba
- Lunch w restauracji El Huacatay
- Przejazd w kierunku Maras nad Saliny (0h20)

- Transfer do Moray archaelogical site (0h20)

- Przejazd  do hotelu / Kolacja w restauracji Ayasqa
- Nocleg w hotelu (Sacred Valley) 

Ollantaytambo archaelogical site - nie można nie zatrzymać się w tym miejscu, na dawnym szlaku Inków. To miasto

było królewskim państwem cesarza Pachacuti w czasach Imperium Inków, a podczas podboju Peru przez Hiszpanię

służył jako twierdza dla Manco Inca Yupanqui, przywódcy oporu Inków. Wodne szaleństwo na rzece Urubamba –
niezapomniana przygoda ! Urubamba to rzeka w Peru, jedna ze źródłowych rzek Amazonki. Jej długość wynosi 725

km, źródła w Andach Środkowych. Występują na niej liczne progi i wodospady co jest wykorzystywane do raftingu.

Saliny położone są około 5 km od miasta Maras. Jest to kompleks 5000 czworokątnych salin, na stromych zboczach

doliny Urubamby. Nietypowa lokalizacja salin czyni z nich ważną atrakcję turystyczną regionu. Pierwsze saliny w tym

miejscu zostały wybudowane w początkowym okresie rozwoju Imperium Inków. Produkcja soli jest kontynuowana

do czasów obecnych. Moray stanowisko archeologiczne - ten duży kompleks ruin Inków, położony około 50 km od

Cusco, obejmuje kilkanaście olbrzymich kolistych zagłębień, które być może były wykorzystywane do badania

wpływu warunków klimatycznych na zbiory. Głębokość wgłębień tworzy różnicę temperatur do 15 � C między górą a

dołem i ukazuje wyrafinowany system nawadniania za czasów Inków.



VI DZIEŃ – 19.08.2019   poniedziałek 

Program:
VI Dzień
- Śniadanie w restauracji hotelowej

I Opcja

- Przejazd w kierunku Huaypo Lake (0h35)

- Jazda na rowerze /konna po Sacred Valley /Lunch w restauracji w Huayoccari Hacienda
- Kolacja w restauracji w hotelu

- Nocleg w hotelu ( Sacred Valley)

II Opcja

- Przejazd w kierunku góry Vinicunca / całodniowy trekking/ lunch-box

- Transfer do hotelu

- Kolacja w restauracji w hotelu

- Nocleg w hotelu ( Sacred Valley) 

Wycieczka rowerowa po zapierającej dech w piersiach scenerii okolic jeziora Huaypo i Świętej Doliny. Naturalne

piękno Andów zagwarantuje Ci niezapomniane chwile, piękne krajobrazy, starożytne szlaki, pola i małe wioski,

gdzie wydaje się, że czas się zatrzymał. Przeżyjesz przygodę podczas przejażdżki konnej na typowych

peruwiańskich koniach Mestizo, mocnej rasie koni dostosowanej do życia w Andach. Twoja podróż poprowadzi cię

przez cudowne krajobrazy, które obejmują górskie szczyty pasma górskiego Vilcabamba okalającego Świętą

Dolinę. Napotkasz na swojej trasie hodowców bydła i farmerów, co pozwoli Ci lepiej zrozumieć andyjski styl życia

tej części peruwiańskich wyżyn. Góra siedmiu kolorów w Peru, inaczej Tęczowa Góra czy Vinicunca to miejsce,

które zachwyca. Trekking na wysokości 5000m jest wyczerpujący ale daje niezapomniane przezycia.



VII DZIEŃ – 20.08.2019   wtorek

Program:
VII Dzień
- Śniadanie w restauracji hotelowej

- Przejazd w kierunku Pachar (0h45)

- Zip-line Sacred Valley – niezapomniana przygoda!
- Lunch w Skylodge Adventure Suites
- Transfer do hotelu

- Kolacja w restauracji w hotelu

- Nocleg w hotelu ( Sacred Valley) 

Zip-line Sacred Valley daje ludziom w każdym wieku możliwość „przelotu” nad tą magiczną doliną, w

bezpieczny i przyjemny sposób. Linia zip ma 7 linii , długości od 150mt do 700mt, w sumie 2800mt. 30-40

minutową wędrówką, przez ferrata, dotrzesz do pierwszej linii. Każda linia różni się od drugiej, zaczniesz od

łatwej i krótkiej, co pozwoli ci na nabranie wprawy w zippowaniu. Po lunchu w restauracji umieszczonej w
szklanej kapsule przyczepionej do skały – dalszy ciąg przygody, zjazd po linie w dól, marsz do bazy. Wyprawa

może zostać urozmaicona noclegiem w szklanej kapsule przymocowanej do skały. Aby spać w Skylodge,

trzeba wspiąć się na skałę via ferrata lub przez ziplines. Skylodge Natura Vive składa się z trzech

ekskluzywnych kapsułkowych apartamentów o łącznej pojemności 8 osób. Pionowo wiszące przezroczyste

kapsuły mieszczą się na szczycie 1200-metrowej góry z widokiem na Świętą Dolinę. Kapsuły wykonane są z

aluminium i odpornego na warunki pogodowe poliwęglanu, każdy apartament ma cztery łóżka, jadalnię i

łazienkę. Jedna noc w tym miejscu spełni twoje marzenia – nocleg w gnieździe kondora ! Pakiety obejmują

śniadanie i wyśmienitą kolację z winem a imponujące widoki pozostaną w pamięci na długo.



VIII DZIEŃ – 21.08.2019  środa 

Program:
VIII Dzień
- Śniadanie w restauracji hotelowej / Wykwaterowanie
- Transfer na Dworzec Kolejowy Poroy (1h)
- Przejazd pociągiem Vistadome
- Wizyta w Machu Picchu
- Lunch w restauracji Toto’s House
- Transfer do hotelu / Zakwaterowanie w hotelu Novotel
- Kolacja / Nocleg w hotelu (Cusco) 

Vistadome to idealny pociąg dla tych, którzy chcą być w kontakcie ze środowiskiem i docenić wspaniałą podróż do
Machu Picchu. Wagony w pociągu mają duże, panoramiczne okna, przez które można podziwiać niezrównanie
malownicze widoki i jest okazja do robienia wspaniałych zdjęć, mamy poczucie obcowania z krajobrazem Peru.
Z dworca kolejowego w Poroy, na pokładzie pociągu Vistadome rozpoczniesz jedną z najbardziej spektakularnych
podróży na świecie w kierunku Machu Picchu. Machu Picchu to najlepiej zachowane miasto Inków, w odległości 112 km
od Cusco. Położone jest na wysokości 2090–2400 m n.p.m., na przełęczy pomiędzy Huayna Picchu i Machu Picchu
w Andach Peruwiańskich. Poniżej płynie rzeka Urubamba. Miasto zbudowano w II połowie XV wieku podczas panowania
jednego z najwybitniejszych władców Pachacuti Inca Yupanqui. Pełniło wówczas funkcję głównego centrum
ceremonialnego, ale także gospodarczego i obronnego. Zamieszkiwali je kapłani, przedstawiciele inkaskiej arystokracji,
żołnierze oraz opiekunowie tutejszych świątyń. Miasto składało się z dwóch części. W Górnej, zwanej hanman,
znajdowały się: Świątynia Słońca, Grobowiec Królewski, Pałac Królewski oraz Intihuatana, największa inkaska świętość. W
Dolnej mieściły się domy mieszkalne kryte strzechą oraz warsztaty produkcyjne. Na stromych zboczach otaczających
miasto znajdowały się tarasy uprawne oddzielone od siebie pionowymi ścianami z kamienia. Miejsce to ma magiczną
energię, nie do opisania dla tych, którzy nie odwiedzili tej strony.



IX DZIEŃ – 22.08.2019  czwartek   

Program:
IX Dzień
- Śniadanie w restauracji hotelowej
- Przejazd do wioski Pisac (0h50)
- Wizyta na targu / Powrót do Cusco

- Lunch w restauracji Kion
- Zwiedzanie Cusco (3h)
- Kolacja w restauracji Inca Grill
- Nocleg w hotelu (Cusco)

Cusco – miasto położone w południowej części Peru na wysokości 3326 m n.p.m. Miasto zostało założone przez pierwszego
władcę Inków Manco Capaca w XII wieku i było stolicą Państwa. W 1533 r. W centralnej części miasta wytyczony został plac
przez który przepływała rzeka Huatanay. Na placu wzniesiono Pałac Inków (na jego murach założono klasztor św. Katarzyny)
oraz pałac Huayna Capaca. Dominującą budowlą była świątynia Słońca. Na jej ruinach powstał klasztor dominikanów. Do
świątyni należały kapliczki poświęcone bóstwom: Księżycowi, Wenus, Piorunowi oraz Gwiazdom. Świątynia Słońca miała
jedną ze ścian pokrytą złotymi płytkami, wewnątrz znajdował się słoneczny dysk odnaleziony przez Hiszpanów w 1571 roku.
W ruinach pałacu należącego do Inki Roca znajduje się dwunastokątny kamień idealnie wpasowany w mur. Kamień ten
stanowi atrakcję turystyczną i jest przykładem mistrzostwa. Wioska Pisac jest dobrze znana z dużego targu w każdą
niedzielę, wtorek i czwartek, co przyciąga ogromną rzeszę turystów z pobliskiego Cusco. Całe miasto na ten czas jest
przekształcone w uliczny targ, na którym można znaleźć wszelkiego rodzaju wyroby rękodzielnicze, antyki i odzież z wełny
alpaki oraz lokalne owoce, warzywa, a nawet mięsa różnych gatunków.



X DZIEŃ - 23.08.2019  piątek 

Program:

X Dzień
- Śniadanie w restauracji hotelowej / Wykwaterowanie
- Wizyta na San Pedro Market
- Lunch w restauracji Incanto
- Transfer na lotnisko
Godz. 15.24 Wylot z Cusco via Amsterdam
Godz. 22.10 Przylot do Warszawy  (24.08.2019 sobota)

San Pedro Market - Jednym z najlepszych sposobów na poznanie kraju jest
poznanie jego kuchni. Jest to tradycyjny peruwiański targ w ogromnej hali
targowej, gdzie możesz nabyć wszystkie spożywcze produkty, świeże, prosto od ich
wytwórców.
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