Peru Boliwia Chile 22 dni. Wyjazd: 5 kwietnia, 31
lipca, 7 sierpnia
Dzie? 1: Wyjazd z miejsca pobytu do Limy.
Lot z miejsca pobytu do Limy. Na lotnisku czeka? b?dzie na Nas ekipa przywitalna.Transfer do hotelu. W
zale?no?ci od godziny przyjazdu, zwiedzanie nowoczesnej Limy, mi?dzy innymi: Park Kennedego, Calle de la
Pizza, (mo?liwo?? posi?ku na trasie).
Dzie? 2: Lima- City Tour – Paracas
?niadanie w hotelu. Dzi? zwiedzimy Lim? - stolic? kraju. Poznamy Lim? kolonialn? (UNESCO) i Lim? nowoczesn?,
zobaczymy: plac San Martin, Plaza Mayor (plac g?ówny), pa?ac rz?dowy, ratusz, katedr? ze szcz?tkami cia?a
Francisco Pizarry, katakumby San Francisco, Park de la Muralla, a nast?pnie wyruszymy na po?udnie kraju do
miasta Paracas (autostrada Panameryka). Zatrzymamy si? na obiad, na pla?y : zjemy typowe danie
(wegetaria?skie lub mi?sne). Po drodze do Paracas istnieje mo?liwo?? zakupienia na rynku owoców i napojów.
Przyjazd do hotelu w Paracas. Czas wolny na odpoczynek lub spacer po miejscowo?ci.
Wy?ywienie w cenie: ?niadanie, obiad.
Odleg?o??: 285 km
Dzie? 3: Paracas –Wyspy Ballestas – Nazca
Po ?niadaniu zwiedzimy wyspy Ballestas (?odzi?). Po drodze miniemy zatok?, zobaczymy Port San Martín,
zbocza piaszczystych stoków, tajemniczy kandelabr (stoj?cy ?wiecznik) oraz lwy i ptaki morskie w ich naturalnym
?rodowisku, jednym z najpi?kniejszych krajobrazów peruwia?skiego wybrze?a. W po?udnie b?dziemy
kontynuowa? nasz? wycieczk? a? do miasta Nazca. Po drodze b?dziemy mieli mo?liwo?? odwiedzenia winiarni i
oazy Huacachina.Przelot awionetk? nad liniami na p?askowy?u Nazca (lista UNESCO), w przypadku braku
czasu, lot odb?dzie si? dnia nast?pnego,
Wy?ywienie w cenie: ?niadanie.
Odleg?o??: 200 km.
Dzie? 4: Nazca- Arequipa.
Po locie nad liniami Nazca (w przypadku, gdy lot nie odby? si? dnia poprzedniego) opuszczamy miasto. Linie
Nazca i geoglify (rysunki, figury lub wzory na ziemi sporych rozmiarów) znajduj? si? na li?cie ?wiatowego
dziedzictwa UNESCO. Najbardziej reprezentatywne s? rysunki zwierz?t: ptaki 25 i 275 metrów d?ugo?ci (kondory,
czapla, ?uraw, pelikan, mewa, papuga inne), ma?pa, paj?k, ?limak, wieloryb (27 metrów), pies z d?ugimi nogami i
ogonem, dwie lamy, itp. W kategorii gadów mo?na zobaczy? jaszczurk?, któr? troch? uci?to w celu budowy
Panameryka?skiej autostrady, iguan? i w??a. Wiele z rysunków tworzy spirale. Po locie b?dziemy kontynuowa?
nasz? drog? w kierunku miasta Arequipa. Przyjazd i zakwaterowanie w hotelu.Uwaga: Wskazane jest, aby zje??
?niadanie po locie. W przypadku z?ych warunków atmosferycznych mo?e si? zdarzy?, ?e loty zostan? odwo?ane.
Wy?ywienie w cenie: ?niadanie.
Odleg?o??: 543 km
Dzie? 5: Arequipa - City Tour.
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?niadanie w hotelu. Arequipa, po?o?ona jest na wysoko?ci 2325 metrów nad poziomem morza i jest drugim
najwi?kszym miastem w Peru, po Limie. Miasto otaczaj? 2 góry i wulkan: Pichu Pichu ,Chachani i wulkan Misti
.Nazwa miasta pochodzi z j?zyka Keczua, Arequipa - Ari = Tu i Quepay = Pozosta? (tu pozosta?). Miasto zosta?o
za?o?one w 1540, pokazuje ono fascynuj?c? kolonialn? przesz?o??, g?ówne budynki s? zbudowane z bia?ej
ska?y (tzw. Sillar) pochodzenia wulkanicznego. Zabytkowe centrum Arequipy, nazywane tak?e "Bia?ym miastem",
zosta?o uznane za ?wiatowe Dziedzictwo UNESCO w 2000 roku. Dzi? odb?dziemy wycieczk? po mie?cie i
zwiedzimy: katedr?, labirynt klasztoru ?wi?tej Katarzyny, muzeum archeologiczne, ko?ció? de la Compania i
kru?ganki, Casona Tristán del Pozo, plac San Francisco i plac g?ówny.
Wy?ywienie w cenie: ?niadanie.
Dzie? 6: Arequipa - Chivay.

Wcze?nie rano, wyruszymy w niesamowit? podró? (ok. 4 godz.) naszym autobusem turystycznym w kierunku
Kanionu Colca (najg??bszy na ?wiecie 3400 m) . Po drodze miniemy, Pampa Cañahuas , Narodowy Rezerwat
Aguada Blanca, siedlisko wikunii i alpaki. Najwy?szy punkt drogi wynosi 4900 m. Zobaczymy równie?
prekolumbijskie tarasy, nadal uprawiane przez rodzimych mieszka?ców Collaguas. Colca jest odpowiednim
miejscem do uprawiania sportów ekstremalnych. Nocleg w hotelu w miasteczku Chivay.
Wy?ywienie w cenie: ?niadanie, obiad.
Odleg?o??: 160 km.
Dzie? 7: Colca - Cruz del Condor- Arequipa.

Bardzo wcze?nie rano wyruszamy do Cruz del Condor (Krzy? Kondorów). Z miejsca tego roztacza si?
najpi?kniejszy widok na kanion. Obserwowanie kr???cych nad kanionem królewskich kondorów. Podczas powrotu
odwiedzimy wie? Yanque, Coporaque, Achoma i Maca. B?dzie to dobra okazja, aby pozna? ?ycie mieszka?ców,
które niewiele si? zmieni?o od czasów panowania Inków. Czas na obiad w formie bufetu. Po obiedzie wracamy do
Arequipy.
Wy?ywienie w cenie: ?niadanie, obiad.
Dzie? 8: Arequipa - Cusco.
Wczesnym rankiem lot do Cusco. Po zakwaterowaniu si? w hotelu, zjemy obiad, po po?udniu zwiedzimy miasto,
mi?dzy innymi: katedr?, Plaza Mayor (Rynek G?ówny), Coricancha (kolonialny ko?ció? zbudowany w ?wi?tyni
Inków), s?ynny kamie? z 12 zakr?tami i pobliskie ruiny Sacsayhuaman.
Dzie? 9: Cusco - Valle Sagrado (?wi?ta dolina Inków).
Zaczynamy wycieczk? do ?wi?tej Doliny Inków, gdzie b?dziemy mieli okazj?zobaczy? typowe tarasy Inków i wsie,
takie jak Pisac (kolorowe rynki india?skie), Calca, Yucay, Urubamba. Obiad. W godzinach popo?udniowych,
zwiedzanie Ollantaytambo, ogromnego kompleksu Inkaskiego, który pe?ni funkcje administracyjne, rolnicze i
religijne. Zobaczymy wspania?e skalne ?ciany, ?wi?tynie i pa?ace. Przejazd do hotelu. Nocleg w dolinie Cusco.
Dzie? 10: Cusco - Wiñaywayna - Aguas Calientes - Szlak Inków - 2 dni
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Przejazd do 104km. Rozpocz?cie spaceru w klimacie subtropikalnym. Zwiedzanie miejsca archeologicznego
Chachabamba (2.150 m), po oko?o 3 godzinach marszu dotarcie do Winaywayna, imponuj?cego kompleksu
z?o?onego z centrum agrokultury z licznymi tarasy, sektora religijnego, sektora miejskiego. Nast?pnie pójdziemy
do Intipunku, "La Puerta del Sol- Drzwi S?o?ca", panoramicznego widoku na majestatyczny "Machu Picchu". Od
Intipunku zejdziemy do Machu Picchu, aby z?apa? autobus do Aguas Calientes. Nocleg.
Dzie? 11: Aguas Calientes - Machu Picchu - Cusco. Szlak Inków 2 dni.
Wczesne rano jedziemy autobusem do Machu Picchu, aby cieszy? si? wschodem s?o?ca w tym magicznym
miejscu, oraz spokojem zaginionego miasta Inków. Wycieczka z przewodnikiem (ok. 2 ½ godziny), czas wolny na:
spacer lub marsz na gór? "Huaynapicchu" z widokiem na Machu Picchu, doliny i góry, które go otaczaj?, lub
odwiedziny ?wi?tyni Ksi??yca i imponuj?cego mostu Inków. W godzinach popo?udniowych wracamy autobusem
do Aguas Calientes, sk?d wrócimy do Cusco poci?giem, transfer do hotelu.
Dzie? 12: Cusco rekreacyjnie:
Czas wolny. Mo?liwo?? poznania ?ycia w Cusco. Dzie? po?wi?cony na odpoczynek lub zakupy.
Dzie? 13: Cusco - Puno.
Rano, po ?niadaniu wyruszamy autobusem turystycznym do Puno. Podczas tej trasy zobaczymy ró?ne miejsca,
takie jak Andahuaylillas (s?ynny ko?ció?, znany bardziej, jako Kaplica Syksty?ska Ameryk), Raqchi
(spektakularne budynki zbudowane z gliny), "La Raya" gdzie mo?na zobaczy? stada wigonia i lamy, oraz
kompleks archeologiczny Pucara, Puno.
Dzie? 14: Jezioro Titicaca (Uros - Taquile).
Wcze?nie rano, udamy si? w niezapomnian? wycieczk? typow? ?ódk? po jeziorze Titicaca (15 pasa?erów na
?odzi), b?dziemy podziwia? wspania?e widoki jeziora znanego tak?e, jako "najwy?ej po?o?one jezioro ?eglugowe
na ?wiecie." Odwiedzimy jedn? z p?ywaj?cych wysp Uros , gdzie mieszka?cy nadal praktykuj? swoj? tradycyjn?
kultur?. Potem pop?yniemy na wysp? Taquile, gdzie zjemy obiad i spotkamy si? z osobami zamieszkuj?cymi
wysp?.
Dzie? 15: Puno - Copacabana - La Paz.
Po ?niadaniu udamy si? do terminalu, aby z?apa? autobus turystyczny, którym pojedziemy do miasta La Paz Boliwia. Dojedziemy do granicy Boliwii, po?egnamy si? z Peru. Po drodze zwiedzimy Copacaban? (pi?kne miasto
po?o?one nad jeziorem Titicaca, na wysoko?ci 3841 m) Po przejechaniu 155 km. docieramy do miasta La Paz.
Kolacja i nocleg w La Paz.
Dzie? 16: La Paz – Valle de La Luna (opcjonalnie Downhill*).
Wycieczka do Doliny Ksi??ycowej, zbudowanej z czerwonych ska?. Wizyta rynku czarownic w celu zrobienia
zakupów. Opcjonalna wycieczka rowerowa do Coroico, ca?odniowa podró? z 4700m do 1300 m n.p.m. (Jazda na
rowerze jest bezpieczniejsza).* Downhill- jedna z ekstremalnych odmian kolarstwa górskiego, polegaj?ca na
indywidualnym zje?dzie rowerem na czas po stromych, naturalnych stokach).
Dzie? 17: La Paz - Uyuni.
Z La Paz udajemy si? do Uyuni. Podró? trwa oko?o 11 godzin, po drodze zatrzymujemy si?, aby zje?? i zrobi?
kilka zdj??. Przyjazd do Uyuni, odpoczynek do nast?pnego dnia. Je?eli nie b?dzie poci?gu, z?apiemy autobus
nocny.
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Z Oruro do Uyuni

Miasto wyjazdu
Oruro

Ekpres
Wtorek i pi?tek
Miasto docelowe Odjazd
Uyuni
15:30

Wara Wara

Przyjazd
22:20

Niedziela i ?roda
Odjazd
Przyjazd
19:00
02:20+

Dzie? 18: Salar de Uyuni - Chuivica.
Oko?o 10 rano wyjazd. Samochodami 4x4 wyruszamy do Salar de Uyuni, gdzie sp?dzimy wi?kszo?? dnia. Salar
de Uyuni jest to solnisko, pozosta?o?? po wyschni?tym s?onym jeziorze w po?udniowo-zachodniej Boliwii na
obszarze p?askowy?u Altiplano w Andach. Solnisko jest d?ugie na 160 km i szerokie na 135 km, co czyni je
najwi?kszym na ?wiecie . W Colchani na pó?noc od jeziora, b?dziemy obserwowa? wydobywanie soli, a nast?pnie
zobaczymy hotel, ca?kowicie wykonany z soli. Nast?pnie wizyta Inkahuasi (Wyspa Rybaków), wysp? s?yn?c? z
kaktusów. Zjemy na ?wie?ym powietrzu, po czym udamy si? do naszego miejsca zakwaterowania w Chuivica, po
drugiej stronie solniska. Podstawowe zakwaterowanie.
Noc w pensjonacie / lokalny hotelik.
Wy?ywienie: Pe?ne
Dzie? 19: Chuivica - Laguna Colorada.
Kontynuujemy nasz? podró? podziwiaj?c: wspania?? panoram? Altiplano, Bosque de Piedra (kamienny las),
czynny wulkan Ollagüe, oraz laguny gdzie zobaczymy flamingi i inne dzikie zwierz?ta. Nocleg w pobli?u Laguna
Colorada, na 4.300 m. Podstawowe zakwaterowanie.
Noc w domku / kamping.
Wy?ywienie: Pe?ne
Dzie? 20: Laguna Colorada - San Pedro de Atacama.
Dzisiaj udamy si? do San Pedro de Atacama w Chile. Przed przekroczeniem chilijskiej granicy zwiedzimy gejzery
„Sol de la Mañana " na 5.000 m wysoko?ci, gor?ce ?ród?a oraz laguny. Przed posi?kiem dojedziemy do San
Pedro de Atacama, oazy po?rodku najbardziej suchej pustyni na ?wiecie.
Nocleg w miejscowym hotelu.
Wy?ywienie: ?niadanie.
Dzie? 21: San Pedro de Atacama – Tatio – (Valle de la Luna - Dolina Ksi??ycowa).
Dzi? zobaczymy gejzery Tatio. Po?o?one s? w Andach, oko?o 99 km od San Pedro de Atacama, na 4320 m
n.p.m. Para wodna unosi si? na powierzchni, przez szczeliny w skorupie ziemskiej, osi?gaj?c temperatur? 85 ° C.
O ?wicie, z temperaturami poni?ej zera, mo?na zobaczy? imponuj?ce i wspania?e zjawisko gwa?townego
przep?ywu pary, która wznosi si? na 10 metrów wysoko?ci. Po wizycie gejzerów powrót do hotelu,
wykwaterowanie i podró? do Doliny Ksi??ycowej. Na drodze z San Pedro do Calamy, zatrzymamy si?, aby zrobi?
zdj?cia solnym górom. W Dolinie Ksi??ycowej zobaczymy solne pos?gi "Las Tres Marias", kopalnie soli, oraz
zachód s?o?ca z ogromnej wydmy.
Nocleg w miejscowym hotelu.
Wy?ywienie: ?niadanie.
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Dzie? 22: San Pedro de Atacama - Calama - Santiago – Rodzime miasto.
Wyruszamy wczesnym rankiem. Lot z Calamy (100 km) do miasta Santiago de Chile. Mi?dzynarodowe lotypowrót do kraju.
Wy?ywienie: ?niadanie
Cena obejmuje:

Lot Lima- Arequipa
Hotele***
Wy?ywienie: ?niadania, czasami obiad
Wizyt? z przewodnikiem w Arequipie i Cusco
Przewodnika od Puno do San Perdo Chile
Bilety wst?pu
Transport zawarty w programie: turystyczny poci?g do Aguas Calientes, autobus turystyczny z Puno do
Cusco.
Prywatne transfery do: hotelu, na stacje autobusowe, lotniska itp.
24 godzina infolinia / nag?e przypadki
Cena nie obejmuje:
Mi?dzynarodowych lotów
Wycieczek opcjonalnych
Podatków na lotnisku ( 5USD) - loty krajowe
Wydatków osobistych
Lotu Calama- Santiago
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