Program wyprawy do Peru
File: 0117-2
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- Chiclayo
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 dworzec autobusowy i (19:30) przejazd
autobusem kursowym Cruz del Sur do Chiclayo. (Nocleg w autobusie).
DZIEN 3, Chiclayo

08:50 Dojazd do Chiclayo (box lunch w autobusie).
Miasto znajduje sie w departamencie Lambayeque na
północnej części Peru; jest jednym z najważniejszych
miast w Peru, które nie zostało założone przez
hiszpańskich konkwistadorów, oficjalnie uznane jako
prowincja przez bohatera narodowego Jose Leonardo
Ortiza i podpisane dekretem z 18 kwietnia 1935 r.
Powitanie na dworcu autobusowym i przejazd do
hotelu, odpoczynek i w godzinach popołudniowych
zwiedzanie Pimentel i plaży. Nocleg.
DZIEN 4, Chiclayo- Chachapoyas
Śniadanie. Zwiedzanie Museo Tumbas Reales de Sipán,
(Muzeum grobów królewskich), gdzie można zobaczyć
m.in. replikę grobowca Señor de Sipán (III – V wiek), z
zachowaną ceramiką z epoki. Przejazd do kompleksu
archeologicznego de Túcume o Valle de las Pirámides
(40 min. od Chiclayo). Nocny przejazd do Chachapoyas
(21:00).
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DZIEN 5, Chachapoyas

07:00 Dojazd do Chachapoyas ok. 06:00, powitanie,
zakwaterowanie w hotelu, śniadanie.
Całodzienna wycieczka do Leymebamba. Dojazd do
miejscowości Hierbabuena. Trekking około godziny
i dalej dojazd do Leymebamba. Zwiedzanie
nietypowego muzeum gdzie można obejrzeć mumie
(240 sztuk). Zwiedzanie warsztatu ceramicznego i
powrót do Chachapoyas. Nocleg.

DZIEN 6, Chachapoyas - Chiclayo
Śniadanie. Całodzienna wycieczka do Kuelap.
Zwiedzanie Ruin Macro (kompleks mieszkaniowy
przedinkaski), przejazd w kierunku Kuelap, po drodze
przejeżdżamy przez miasteczka takie jak Tingo, Nuevo
Tingo, Choctamal, Longuita i Maria. Dojazd do Kuelap
(VIII p.n.e) i zwiedzanie obiektu zbudowanego według
tej samej motywacji geopolitycznej przez naród
Chachapoyas jak Machu Picchu przez Inków. Znajduje
się na wysokości 3000 m n.p.m. Ludność Andów
potrzebowała produktów z głębokiej dżungli, takich
jak coca, owoce czy kolorowe pióra ptaków zbierane przez plemiona indiańskie,
mieszkające w buszu. Tu można zobaczyć mury wnoszące się na 60 metrów wysokości. Po
południu zwiedzanie warsztatu tkackiego w Maria. Powrót do hotelu. Nocny przejazd
powrotny do Chiclayo (20:00).
DZIEN 7, Chiclayo - Lima - Cusco
06:00 Dojazd do Chiclayo, powitanie, day use w hotelu ze sniadaniem. Przejazd na lotnisko
i przelot do historycznej stolicy Państwa Inków Tahuantinsuyo - Cusco „Pępek Świata”,
leżącego na wysokości 3.400 m n.p.m. Po przylocie zakwaterowanie w hotelu, czas na
aklimatyzację. Nocleg.
DZIEN 8, Cusco: City tour
Śniadanie. Czas wolny na samodzielny spacer po
centrum miasta oraz do pobliskiej dzielnicy San Blas,
spacer po dawnych ulicach takich jak Hatunrumiyoc,
gdzie w świetnie zakonserwowanym murze pałacu
rzekomego szóstego Inki - Inka Roca znajduje się
słynny dwunastokątny kamień.
14:00 City tour. Naszą wędrówkę po Cusco
rozpoczynamy 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; jego majestatyczne
rozwiązanie architektoniczne zostalo wykorzystane w celach militarnych w okresie
upadku państwa Inków. Na terenach Sacsayhuaman, odbywa się coroczne święto zwane
Inti Raymi, które jest jedną z wielu manifestacji wynikającej z procesu synkretyzmu
kultury hiszpańskiej i inkaskiej. Inti Raymi odbywa się w dniu 24 czerwca (dzień
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katolickiego świętego Jana), z udziałem aktorów i setek statystów ubranych w stroje
stylizowane na te z czasów świetności Państwa Inków. 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 wiąże się z kąpielą. Woda tryska z
nieskazitelnie czystego źródła do dziś niezlokalizowanego. Nocleg.
DZIEN 9, Machu Picchu
Wczesna pobudka. Po śniadaniu udajemy się na dworzec
kolejowy i jedziemy pociągiem turystycznym
„Expedition”, aż do Aguas Calientes. Zaobserwujemy
drastyczna zmianę klimatu i roślinności pomiędzy
górami a tak zwaną wysoką dżunglą. 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” światu w 1911 roku przez amerykańskiego historyka poszukiwacza
przygód Hirama Binghama dzięki publikacji w prestiżowym National Geografic.
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 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 oraz rzekę
Urubamba, która opływa kamienne Miasto, wijąc się w głębokim, 400-metrowym
kanionie.
Powrót pociągiem do Cusco, nocleg.
DZIEN 10, Cusco – Lima - Out
Sniadanie. Przejazd na lotnisko i przelot do Limy, i wylot
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