Program trekkingowy do Peru
File: 0117-4
DZIEN 1, Lima
Przylot do Limy wieczorem. Powitanie na lotnisku na ziemii Inków i innych narodów
andyjskich, transfer do hotelu. Zakwaterowanie, odpoczynek po podróży. Nocleg.
DZIEN 2, Lima- Arequipa
Po śniadaniu, zwiedzanie Limy - Miasta Królów,
założonego przez Francisco Pizarro na brzegu rzeki
Rimac. Centrum miasta, czyli Lima kolonialna: Plaza de
Armas, gdzie znajduje się m.in. Pałac Prezydencki,
Katedra, Pałac Arcybiskupi, które zostały odnowione
przez
polskiego
architekta
Ryszarda
Jaxa
Małachowskiego. Dworzec Kolei Transandyjskiej
współprojektu inż. Ernesta Malinowskiego; Kościół i
Klasztor Franciszkanów, w którym poza licznymi
relikwiami i malowidłami znajduje się pierwszy limeński cmentarz, zwiedzanie katakumb.
Obiad. Wycieczka do Muzeum Larco Herrera , którego budynek pochodzi z czasow
kolonialnych i jest otoczony pięknymi ogrodami (zwycięzca konkursu na najpiękniejszy
ogród w Peru w 2009). W Muzeum znajdziemy bogata kolekcje wyrobów ze złota,
ceramikę oraz przepiękne materiały z czasow preinkaskich.Największy zbiór stanowią
wyroby gancarskie (ok. 35,000 sztuk). Przejazd na lotnisko i przelot do Arequipy,
zakwaterowanie w hotelu i nocleg.
DZIEN 3, Arequipa
Sniadanie. Rafting o zróżnicowanych stopniach trudności
(I,II,III i IV) na rzece Chili. Początek ma miejsce w Charcani,
odcinek na jakim odbywa się spływ ma długość około 8 km.
Czas wolny na samodzielny spacer po Białym Mieście,
wybudowanym
z
białego
tufu
wulkanicznego
pochodzącego z wybuchu wulkanu Chachani. Założenie
Arequipy datuje się na XVI w. i do dnia dzisiejszego, miasto
zachowało klasyczną formę z czasów kolonii hiszpańskiej. Obecnie jest drugim co do
wielkości miastem Peru. Nocleg.
DZIEN 4, Arequipa - Colca
Wczesna pobudka , o godzinie 03:00 nad ranem przejazd do kanionu Colca, przejazd trwa
około 4 godziny do miejscowości Chivay (głównego miasta doliny), tu zatrzymamy się na
około 10 minut. Dalej kontynuujemy podróż do Cabanaconde (dwie i pół godziny), skąd
rozpoczynamy wędrówkę i rozpoczynamy zejście do kanionu Colca, zajmie nam to około
trzy i pół godziny. Podczas trekkingu będziemy mogli onserwować zróżnicowaną
roślinność andyjską i tropikalną a także formacje geologiczne kanionu Colca.
Będąc na dnie przechodzimy przez most San Juan de Chuccho, aby dotrzeć do
miejscowości o tej samej nazwie, gdzie spędzimy noc w domach gościnnych (podstawowe
zakwaterowanie). (obiad i kolacja)
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DZIEN 5, Colca
Śniadanie. Rozpoczynamy wspinaczkę, przejdziemy
około 300 metrów aby dostać się do wioski najpierw
Cosnihua i potem Malata gdzie będziemy obserwować
sposób życia lokalnych mieszkańców, tu nie ma
dostępu do transportu. Potem zejście w kierunku
Sanagalle (oaza) miejsca pełnego roslinnosci
andyjskiej zmieszanej z tropikalną, kąpiel w basenach
znajdujących się w tym pięknym miejscu
(temperatura wody 18°C), obiad i nocleg w schronisku, nocleg. (obiad i kolacja)
DZIEN 6, Colca-Puno

O godzinie 04:30 a.m. rozpoczynamy wspinaczkę, droga
jest dość stroma i kręta, po 3 godzinach bedziemy mieć
satysfakcję z przebytego szlaku.
Śniadanie będziemy degustować w lokalnej restauracji,
dalej przejazd do Krzyża Kondora skąd możemy
podziwiać surowe piękno najgłębszego kanionu na
świecie po raz pierwszy zdobytego przez polska ekipę
kajakarzy w 1981roku. Stąd możemy zobaczyc kondora królewskiego ptaka Andów, w porannym locie przed
wyruszeniem na poszukiwanie pokarmu.
Po południu przejazd autobusem turystycznym do Puno leżącego nad jeziorem Titicaca,
najwyżej położonym jeziorem żeglownym na świecie (3,850 m npm). Zakwaterowanie w
hostalu i nocleg.
DZIEN 7, Puno: jezioro Titicaca
Śniadanie. Wycieczka na pływające wyspy ludu Uros,
który podtrzymuje tradycje dawnego zaginionego
plemienia, które przed wiekami ucieklo na jezioro by
odizolować się od zwaśnionych lokalnych plemion.
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.
Wycieczka na wyspę Amantani położoną 35 km od
Puno, której mieszkańcy dedykują swój czas hodowli zwierząt i wyrobom tekstylnym. Tak
samo jak na wyspie Taquile, mieszkańcy do dziś dnia zachowują podstawowe
paradygmaty swiatopogladu świata andyjskiego. Mówimy tu na przykład o organizacji
społecznej opartej na prawie niesymetrycznej wzajemności, które zastępuje prawo
własności prywatnej wprowadzone przez Hiszpanow. Notorycznie jest również pod tym
względem zachowany kult dualistycznej pary dwóch podstawowych energii: kobiecej i
męskiej. Również jak na Taquile, na tej wyspie wyjątkowo mówi się w języku keczua gdy
w okolicach jeziora przeważa język ajmara. Nocleg w gościnie u lokalnych mieszkańców
wyspy.
DZIEN 8, Puno-Cusco
Sniadanie. Wycieczka na stała wyspę Taquile, której mieszkańcy do dziś dnia zachowują
podstawowe paradygmaty światopoglądu świata andyjskiego, jak na przykład organizacja

2

oparta na prawie niesymetrycznej wzajemności, które zastępuje prawo własności
prywatnej wprowadzone przez Hiszpanow. Wyspa jest zamieszkała przez 6 rodzin
społecznych (Ayllu, składające się z 300/400 członków) . Ustawodawstwo peruwiańskie
określa je mianem Comunidad. Ciekawostki: ciekawe jest to że przędzeniem i tkaniem
zajmują się wyłącznie mężczyźni i w regionie gdzie przeważa język aymara, mieszkańcy
Taquile mowia po keczua. Obiad. Powrót do miasta Puno. Nocny przejazd do Cusco
autobusem kursowym.
DZIEN 9, Cusco
Dojazd do historycznej stolicy Państwa Inków
Tahuantinsuyo - Cusco „Pępek Świata”, leżącego na
wysokości 3.400 m n.p.m. Zakwaterowanie w hotelu, czas
na aklimatyzację.
Czas wolny na samodzielne zwiedzanie centrum miasta.
Nocleg.

DZIEN 10, Cusco
Sniadanie. Dzien wolny na przygotowanie sie na trekkingu, nocleg.
DZIEN 11, Cusco - Lares - Huacawasi
Śniadanie, przejazd w kierunku Doliny Świętej , przemieszczamy się do prowincji Calca
(2,940 m. n.p.m) i na tym odcinku zmienimy kierunek przejazdu na Paso de Hufca (4,400
m. n.pm.), dalej zjazd przez miasteczko Lares (3,250 m.n.p.m) az do źródeł wod
termicznych .
Tu jest czas na relaks przy w gorących źródłach w temperaturze wody 28 , 34 ºC. Obiad.
Po obiedzie zaczynamy marsz do Huacawasi (3,600 m.n.p.m), tu zostajemy na noc. (czas
przejazdu 5 godzin, czas marszu 4 godz.)
DZIEN 12, Huacawasi – Sipsay - Patacancha
Tu najtrudniejszy dzień przed nami.
Śniadanie. Trekking w kierunku przełęczy Sipsay (4,400 m.n.p.m) zajmie nam około 4
godzin przemarszu. Po drodze będziemy mieli okazje obserwować zycie tamtejszych
mieszkańców, ich domy oraz prace na roli. Dalej zjazd do miasteczka Patacancha (3,650
m.n.p.m) rozbicie obozu, nocleg.
DZIEN 13, Patacancha – Ollantaytambo – Aguas Calientes
Śniadanie. Kontynuujemy nasza trasę, po drodze przejdziemy sie po miasteczku Willoq
(3,400 m.n.p.m), Pumamarca (3,200 m.n.p.m), dalej przez Dolinę Patacancha zapoznamy
sie z tradycjami dawnych Inków. Po kilku godzinach dochodzimy do miejscowości
Ollantaytambo. Postój na odpoczynek, dalsza trasę wykonujemy pociągiem w kierunku
Aguas Calientes (2,050 m.n.p.m), nocleg.
DZIEN 14, Aguas Calientes – Machu Picchu - Cusco
Śniadanie. Wcześnie rano przesiądziemy się do małych
autobusów, aby krętą droga wśród bujnej tropikalnej
roślinności dotrzeć do ruin tzw. „Zaginionego Miasta
Inków”. Miasto Machu Picchu, którego nazwa w języku
keczua oznacza Stara Góra, zostało odkryte dopiero w
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1911 roku przez amerykańskiego historyka Hirama Binghama. Kronikarze hiszpańscy ani
słowem nie wspominają o słynnych ruinach. Prawdopodobnie miasto to zostało
opuszczone jeszcze przed najazdem Hiszpanów i dzięki temu uchowało się przed ich
niszczycielska siłą. Po zwiedzaniu poszczególnych sektorów, świątyń, dzielnic
mieszkalnych, kamieniołomu oraz zegara 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 oraz rzekę Urubamba, która
opływa kamienne Miasto, wijąc się w głębokim, 400-metrowym kanionie.
Fakultatywnie: wspinaczka na bratni dualistycznie szczyt Huayna Picchu (Młoda Góra),
skąd rozpościera się wspaniały widok na Machu Picchu (wstep ok. 15 USD, nalezy
zarezerwowac w momencie potwierdzenia udzialu w wycieczce, limit dzienny 400 osob).
Powrót pociągiem do Cusco
DZIEN 15, Cusco – Lima - out
Sniadanie. Przejazd na lotnisko i przelot do Limy, i wylot
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