PROGRAM WYPRAWY DO PERU I BOLIWII
Opcja z Coroico i Wyspa Słońca
DZIEN 1,
Przylot do Limy wieczorem, powitanie na lotnisku, transfer do hotelu, odpoczynek po podróży. Kolacja
w hotelu. Nocleg.
DZIEN 2,
Po śniadaniu, zwiedzanie Limy - Miasta Królów,
założonego przez hiszpańskiego konkwistadora Francisco
Pizarro na brzegu rzeki Rimac. Centrum miasta: 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.
Wycieczka do Muzeum Złota, będącego prywatną kolekcja
zmarłego peruwiańskiego kolekcjonera - Miguela Mujica
Gallo. W muzeum eksponowane są wspaniałe okazy wyrobów ze złota, srebra, ceramiki z czasów
preinkaskich i inkaskich. Obiad. Przejazd autobusem prywatnym do Paracas. Zakwaterowanie w hotelu.
Kolacja i nocleg.
DZIEN 3,
Wycieczka na Wyspy Ballestas, z łodzi będziemy mogli
podziwiać figurę świecznika (Candelabr) wyrzeźbioną na
pobliskim wzgórzu, następnie opływamy wyspy zamieszkałe
przez różnorodną faunę. Będziemy obserwować stada lwów
morskich, pingwiny Humboldta, kilka gatunków kormoranów,
pelikany i wiele innego ptactwa. Dzięki dużej populacji ptaków
wyspy te są cennym źródłem guano, czyli odchodów ptasich, które
są jednym z najlepszych nawozów naturalnych.
Wycieczka do Narodowy Rezerwatu Paracas. Obiad.
Po południu przejazd autobusem prywatnym do Nasca, po drodze
zwiedzanie oazy Huacachina - niewielkiej miejscowości
wypoczynkowej, leżącej wśród wydm. Relaks w cieniu palm nad małym jeziorkiem otoczonym stromymi
wydmami. Przyjazd do Nazca, zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
DZIEN 4,
Wczesna pobudkę. Śniadanie. Fakultatywnie: przelot awionetką nad
liniami Nazca (lot odbywa się w zależności od warunków pogodowych)gigantycznymi wzorami geometrycznymi i rysunkami zwierząt wyrytymi
na płaskowyżu. Istnieje wiele teorii na temat powstania tych linii.
Autorytetem w kwestii historii kultur peruwianskich jest Pani Maria
Rostworowski, według której najbardziej prawdopodobną wersją jest ta,
że zostały one wyryte na cześć boga Con (latająca postać boga
uważanego za twórcę wszechświata).
Wycieczka na cmentarzysko Chauchilla. Jego historia sięga późnego
okresu kultury Nasca, czyli około 1200 lat temu. W głębi pustyni, ok. 30 kilometrów od miasta,
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przedkolumbijscy mieszkańcy tych terenów pozostawili dziesiątki grobowców. Choć juz dawno zniknęły
z nich cenne ozdoby, głównie za sprawa złodziei, to nadal wspaniale zachowane mumie wywierają duże
wrażenie na odwiedzających to miejsce turystach.
Przejazd do Arequipy słynną autostradą Panamericana, która ciągnie się niemal nieprzerwanie przez
obie Ameryki, od Ziemi Ognistej po Alaskę. Nieco monotonny krajobraz nadbrzeżnej pustyni
urozmaicają tętniące życiem zielone doliny nawadniane woda spływającą z gór oraz ciekawe formacje
skalne i strome klify wpadające do oceanu. Na obiad zatrzymamy się w dawnym porcie inkaskim, Puerto
Inca. Możliwość orzeźwiającej kąpieli w oceanie i zwiedzania ruin. Wieczorem dojazd do Arequipy.
Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.
DZIEN 5,
Śniadanie. Arequipy- miasto na wysokości 2,378 m n.p.m w otoczeniu gór
Cordillera Volcanica, spośród których wyróżnia się idealny stożek wulkanu
El Misti (5.835 m n.p.m.) oraz potężny masyw wulkanu Chanchani
(6.075m.n.p.m.). Mieszkańcy Arequipy nazywają ją „Białym Miastem”,
gdyż została wybudowana 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.
City tour: zwiedzanie Plaza de Armas z Katedra, w której na szczególną
uwagę zasługują monumentalne organy wykonane w Belgii oraz ołtarz
wyrzeźbiony przez francuskiego artystę w 1879 r. Zwiedzanie 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. Obiad. Czas wolny na samodzielny spacer. Kolacja, nocleg.
DZIEN 6,
Śniadanie. Wycieczka do Kanionu Colca znajdującego się w odległości około 200 km na północnyzachód od Arequipy. Droga prowadzi przez tereny Rezerwatu Narodowego Salinas i Aguada Blanca,
który został założony w celu ochrony dziko żyjących vicuñii - najszlachetniejszego gatunku
wielbłądowatych. Zobaczymy również hodowlę drugiego co do ważności handlowej gatunku tych
zwierząt - alpakę i wiele gatunków ptactwa. Przejedziemy przez krater wygasłego wulkanu Chuchra.
Najwyższy punkt na tej trasie znajduje się na wysokości 4800 m npm. Rozrzedzone powietrze i chłód
może dawać się we znaki, lecz warto się chwile zatrzymać, gdyż roztaczają się stamtąd wspaniałe widoki
na okolice i otaczające wulkany. Box Lunch.
Dojeżdżamy do kanionu Colca w okolicy miejscowości Chivay. Po drugiej stronie góruje wulkan Mismi,
z którego lodospadów rodzi się potężna rzeka Amazonka. Zakwaterowanie w hotelu. Możliwość kąpieli
w gorących źródłach. Kolacja. Nocleg.
DZIEN 7,
Wczesna pobudka. Jest to wysiłek, którego nagrodą może być zobaczenie
kondora - królewskiego ptaka Andów, w porannym locie przed
wyruszeniem na poszukiwanie pokarmu. W tym celu, po śniadaniu
wyjeżdżamy do punktu widokowego Cruz del Condor, skąd możemy
również podziwiać surowe piękno najgłębszego kanionu na świecie po
raz pierwszy zdobytego przez polska ekipę kajakarzy w 1981roku.
Przejazd do Puno, miasta położonego nad najwyżej leżącym jeziorem
żeglownym na świecie Titicaca (3,850 m npm). Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.
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DZIEN 8,
Śniadanie. Wycieczka na pływające wyspy ludu Uros, którzy nadal
podtrzymują tradycje swych przodków, którzy przed wiekami uciekli 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.
Wyjazd do Boliwii. Przekroczenie granicy peruwiańsko - boliwijskiej w
Kasani, zmiana czasu na boliwijski. Dojazd do Copacabana i wizyta w
Kościele Maryjnym - miejscu kultu i pielgrzymek. Zakwaterowanie w
hotelu. Obiad. Nocleg.
DZIEN 9,
Śniadanie. Rejs na Wyspę Słońca. Obiad. Przejazd do La Paz,
położonego na stoku Kordyliery Królewskiej, pomiędzy szczytami
Chacaltaya (najwyżej położonym na świecie torze narciarskim) i
imponującym Illimani. Zakwaterowanie w hotelu.
Spacerem, zwiedzamy administracyjną stolicę Boliwii (Wysokie
Peru). Blisko hotelu znajdują się uliczki, na których dominuje handel
uliczny. Zwiedzanie „targu czarownic”. Nocleg.
DZIEN 10,
Śniadanie. Wycieczka do Coroico to miejsce, gdzie znajdziemy wyciszenie jak i możliwość obcowania z
naturą. Zwiedzanie doliny rzeki Yolosa, będącej szlakiem Inków zwanym Kori Wayku, m.in.
podpatrzymy dziką przyrodę, udamy się do starej kopalni złota, a przede wszystkim zapoznamy się z
kulturą Inków i ich metodologią myślenia, której ślady napotkamy podczas przeprawy przez to dzikie
miejsce. Możliwość zwiedzania mistycznego wodospadu Perolani, widocznego z drogi Mururata.
Wodospad ten jest bardzo trudno dostępny i osławiony mistycznymi legendami jakożby był to przyczółek
diabła. W okolicy znajduje się także bardzo wąski kanion zwany "Bramami Piekieł" Supay Punku,
którego przejście jest niebywałą przygoda. Przedzieranie się przez rzekę i jej tereny zostanie nam jednak
wynagrodzone pięknymi krystalicznie czystymi lagunami, wodospadami i dzika przyrodą. Obiad.
Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
DZIEN 11,
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie okolicy. Obiad. Powrót do La Paz. Kolacja Show.
Nocleg
DZIEN 12,
Śniadanie. Przejazd powrotnym do Puno po drodze wycieczka do ruin siedziby jednej
z najstarszych kultur amerykańskich – Tiahuanaco. Znajduję się tam trzy świątynie
oraz słynna monolityczna Brama Słońca z podobizna legendarnego boga Wiracochy.
Wyjazd do Peru. Przekroczenie granicy boliwijsko-peruwiańskiej w Desaguadero i
zmiana czasu na peruwiański (jedna godzina do tyl). Zakwaterowanie w hotelu,
kolacja i nocleg.
DZIEN 13,
(O godz. 07:30) Po śniadaniu przejazd do Cusco. W drodze zwiedzanie ważnych miejsc historycznych
takich jak Pucara i Raqchi (Świątynia Boga Wiracocha). Typowy obiad - bufet w miejscowości Sicuani.
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. Postój w miasteczku Andahuaylillas, gdzie znajduje się
piękny kościółek z XVI wieku.
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Po południu dojazd do historycznej stolicy Państwa Inków Tahuantinsuyo - Cusco (w języku keczua
Qosqo oznacza pępek świata). Nocleg.

DZIEN 14,
Po śniadaniu wycieczka do Świętej Doliny Inków niepowtarzalnej, pełnej urokliwych krajobrazów doliny, leżącej
nad rzeką Wilkamaju (Święta Rzeka) obecnie zwaną Urubamba.
Wybierzemy się z wizytą do ruin obiektu archeologicznego Pisac
w pobliżu miasteczka o tej samej nazwie. Na południowowschodnim zboczu góry znajdują się uprawne tarasy, nad którymi
wiją się trudne do przebycia ścieżki, tunele wyryte w skale, mury
i place. Odwiedzimy ludowe targowisko w Pisac, gdzie do tej
pory odbywa się handel wymienny. Obiad w restauracji.
Kontynuujemy przejazd
świętą doliną, aż do miasteczka
Ollantaytambo, wybudowanego na bazie inkaskich murów,
dzięki czemu jest jednym z najlepszych przykładów układu urbanistycznego z czasów Inków. Nad
miasteczkiem znajdują się imponujące ruiny o tej samej nazwie. Poznamy różne style budownictwa, od
prostych wykorzystywanych przy budowie tarasów rolniczych i konstrukcyjnych do zaawansowanych
przeznaczonych tylko do budowy świątyń. Az trudno uwierzyć w jaki sposób radzili sobie z ręczną
obróbką wielkich monolitów. W czasach Inków było to ważne miejsce pod względem strategicznym,
administracyjnym, a także rolniczym. Wiąże się z nim niejedna legenda.
Zakwaterowanie w hotelu w dolinie. Nocleg.
DZIEN 15,
Wczesna pobudka. Po śniadaniu udajemy się na dworzec kolejowy i jedziemy pociągiem turystycznym
„Backpacker”, aż do Aguas Calientes. Zaobserwujemy drastyczna zmianę klimatu i roślinności
pomiędzy górami, a tak zwaną wysoką dżunglą. Zakwaterowanie w hotelu. Obiad. Czas wolny na kapieli
przy gorących źródłach. Nocleg.
DZIEN 16,
Śniadanie. 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 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. Obiad. Powrót pociągiem do Cusco. Nocleg
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DZIEN 17,
Śniadanie. 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, administracyjny jak również militarny. Na
terenach Sacsayhuaman, odbywa się coroczne święto tak zwane Inti
Raymi, które jest jedną z wielu manifestacji wynikającej z
synkretyzmu kultury hiszpańskiej i inkaskiej. Inti Raymi odbywa się
w dniu 24 czerwca (dzień 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 też „Łaźnią Inki”, gdzie tryska nieskazitelnie czyste źródło.
Powrót do miasta Cusco. 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 szóstego Inki - Inka Roca znajduje się słynny szesnastokątny kamień.
Obiad. Przejazd na lotnisko i przelot do Limy. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja Show. Nocleg,
DZIEN 18,
Śniadanie. Czas wolny na ostatnie zakupy. Pożegnalny obiad. Przejazd na lotnisku i wylot.
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