
Program Jižní Amerika v kostce 5+1
17.7. - 2.8.2023, 17 dní

Den 1 (po 17.7.): Přílet do Limy , Peru. ZDE ZAČÁTEK OFICIÁLNÍHO
PROGRAMU.

Den 2 (út 18.7.): Ranní přelet z Limy do Cuzca . Přejezd do Posvátného údolí
Inků a ubytování v jediné zachovalé vesničce z doby Inků – Ollantaytambo.
Návštěva solných jezírek z dob Inků: Salineras a prohlídka okolních památek.

Den 3-5 (st 19.7. - pá 21.7.): Přejezd vlakem úchvatnou krajinou hlubokého
nepřístupného kaňonu podél řeky Urubamba k Machu Picchu. Prohlídka
záhadného inckého města Machu Picchu. Návštěva městečka Pisac. Návrat do
Cuzco , kde strávíme dva dny prohlídkou jednoho z nejkrásnějších měst v Jižní
Americe, hlavního města Incké říše a jeho okolí. Chrám Coricancha (chrám Slunce),
hlavní náměstí Plaza de Armas, náměstíčko San Blas a okolní uličky. Trhy s
tradičním indiánským zboží. Pevnost Saksayhuamán a mnohem více. Navečer odlet
do Limy.

Den 6-9 (so 22.7. - út 25.7.): Ranní let z Limy do La Paz, hlavního správního
města Bolívie. Prohlídka hlavních památek a zajímavostí – kostel a náměstí Sv.
Františka, typické tržiště i čarodějnický trh Mercado de las Brujas , Mercado de
Artesanía (možnost nákupu suvenýrů). Teleférico (jízda kabinkovou lanovkou nad
městem).

Ranní odjezd na letiště a odlet do Uyuni. 3 denní přejezd solné poušti Uyuni a
okolí soukromým terénním vozidlem. Hřbitov vlaků, solná poušť Uyuni, ostrov Inca
Huasí s obřími kaktusy. Noc v jednoduchém hotýlku ze soli. Další den kaňon Sora,
poušť Chuguana s výhledy na vyhaslé sopky, vysokohorská jezera, poušť Siloli a
“kamenný strom”. Laguna Colorada – jezero s červenou barvou, plameňáci, NP
Avaroa. Gejzíry “Sol de maňana” a bahenní sopky. Noc poblíž termálních lázní
uprostřed Altiplana. Poslední den poušť Dali, Laguna Verde, sopka Licancabur a
zde přechod hranic do Chile a příjezd do San Pedro de Atacama (kolem poledne).

Den 10-11 (st 26.7. - čt 27.7.): San Pedro de Atacama – městečko uprostřed
nejsušší pouště na světě Atacama. Po příjezdu odpočinek a pro zájemce
ochutnávka chilských vín a nasátí chilské atmosféry. Komentované pozorování noční



oblohy – díky absenci světelného znečištění vůbec jedno z nejlepších na celém
světě!

Výlet za jedinečnými přírodními scenériemi do okolí: gejzíry El Tatio (nejvýše
položené gejzírové pole na světě, počtem gejzírů třetí největší na světě), fascinující
skalní útvary Valle de la Luna, Valle de la Muerte a dalšími.

Den 12-13 (pá 28.7. - so 29.7.): Celodenní přejezd autobusem do Salta v
Argentině. Krásná cesta přes hory, ačkoliv po předchozí cestě přes solnou poušť
Uyuni a Altiplano už budeme namlsaní. Salta – muzeum MAAM, jedny z
nejzachovalejších andských mumií. Prohlídka města. Ochutnávka Argentiny (třeba
doslovně? – steak, víno:-)). Odjezd na letiště a odlet do Puerto Iguazú.

Den 14-15 (ne 30.7. - po 31.7.): Prohlídka vodopádů Iguazú, z obou stran,
argentinské i brazilské. Zájemci mohou také nakouknout pár kroků do Paraguaye.

Den 16-17 (út 1.8. - st 2.8.): Přelet do Rio de Janeiro, jednoho z nejkrásnějších
měst na světě. Cukrová homole Pao de Acucar, socha Ježíše Krista – Cristo
Redendor. Veselý závěr celé cesty: pláže Ipanema a Copacabana – s typickým
brazilským koktejlem caipirinha! Transfer na letiště a odlet do Evropy. KONEC
PROGRAMU.

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ NA ZÁVĚR (individuálně)
Tropický ráj na ostrově Ilha Grande jen tři hodiny od Rio de Janeiro. Je to oáza
klidu, kde kromě jiného nesmí jezdit auta. Ubytujeme se v přístavním městečku Vila
do Abraão. Na ostrově se nachází jedna z nejkrásnějších pláží Brazílie, pláž Lopes
Mendez. Plavba lodí do modré a zelené laguny, zastávka na 3 plážích a výšlap k
vodopádu přes deštný prales.

CENA:
1. mezinárodní lety

den 1: přílet do Lima
den 17: odlet z Rio de Janeiro

orientační cena zpáteční letenky:
z Prahy 35.000 Kč
z Vídně 36.000 Kč

2. Cena zájezdu (ve skupině max. 9 osob)
96 900 Kč/os.


