PROGRAM

Peru 11 dní (+ Amazonie)
předběžný termín: 5.-19.7.2019 (přílet 20.7.)
verze 10.1.2019

Den 1: Přílet do Limy

, setkání na letišti, ubytování. Podle času příletu

možná večerní procházka nad oceánem. Noc u letiště v Limě.
Den 2: Přelet do Arequipa

- "bílého města". Prohlídka jednoho z

nejkrásnějších měst v Peru pod sopkou El Mistí. Dle preferencí prohlídka
kláštěra Santa Catalina. Katedrála. Kostely. Vyhlídky. Návštěva typické
peruánské tržnice s ochutnávkou místních dobrot a džusů. Prohlídka
muzea, kde se dozvíte vše o zpracování vlny z alpak a vikuní. Noc v
Arequipě
Den 3: Odjezd do údolí Colca po jedné z nejvyšších jihoamerických silnice
(nejvyšší bod cesty 4880 m n.m.!). Cesta vede přes přírodní rezervaci
Salinas-Aguada Blanca, možnost pozorování divokých vikuní a alpak.
Vyhlídky na aktivní šestitisícové sopky. Ubytování. Návštěva termálních
lázní, muzea. Lehká procházka krásnou krajinou k předinckým památkám.
Jedna noc v údolí Colca

Den 4: Údolí Colca. Vystoupení tradičních tanců v jedné z vesniček.
Prohlídka koloniálních kostelíků a vesniček. Ohromující výhledy do okolí
a jednoho z nejhlubších kaňonů světa. Možnost pozorování kondorů.
Pro zájemce lehká turistika po hraně kaňonu a mezi políčky v údolí Colca
do jedné místní vesničky. Odpoledne přejezd přes Altiplano k jezeru
Titicaca do města Puno. Dvě noci v Puno.
Den 5: Výlet lodí k jedné z největších turistických atrakcí v Peru plovoucím ostrovům Uros. Plavba na ostrov Taquile - krátká procházka,
místní kultura, tradiční zvyky, typický oběd na ostrově. Krásné vyhlídky na
jezero Titicaca.
Den 6: Celodenní přejezd do města Cusco

komfortním turistickým

autobusem. Po cestě návštěva zajímavých předinckých a inckých památek
včetně chrámu Virakoči - inckého boha-stvořitele a úžasného kostela ve
vesničce Andahuaylillas. První seznámení se z Cuzcem. Jedna noc v
Cuzco.
Den 7: Přejezd do Posvátného údolí Inků, po cestě návštěva incké
zemědělské laboratoře Moray, stále používaných solných políček
Salineras z doby Inků a dalších památek po cestě.
Prohlídka jediného zachovalého města z doby Inků - Ollantaytambo.
Večer přejezd vlakem pod Machu Picchu. Dvě noci ve vesničce pod Machu
Picchu.

Den 8: Od svítání nezapomenutelná prohlídka inckého města Machu
Picchu

. Času bude dost a zájemci mohou navštívit jednu z hor nad

komplexem: Wayna Picchu nebo Machu Picchu Montaňa. Pokud se
nezmění pravidla, tak na Machu Picchu můžeme zůstat až do pozdního
odpoledne.
Den 9-10: Přejezd vlakem údolím řeky Vilcanota zpět do Ollantaytambo.
Pomalý přesun do Cuzco a po cestě pokračování v prohlídce Posvátného
údolí Inků: městečko Pisac (v případě zájmu i stejnojmenné zříceniny) a
mnohem více.
Prohlídka města Cusco a okolí - Chrám Slunce, Incké muzeum, původní
uličky, indiánské trhy. Prohlídka památek dalších v blízkém okolí Cuzco,
především ohromující pevnost Sacsayhuamán.
Dvě noci v Cuzco

bez prodloužení:
Den 11:  Rozloučení s Cuzcem a odlet přes Limu do Evropy.

Prodloužení o návštěvu Amazonie + Lima:
Den 11-14: odlet z Cuzco do Puerto Maldonado. Amazonie 4 dny / 3 noci
(varianta:

jednoduché

ubytování u rodiny u řeky Tambopata ve

stejnojmenné přírodní rezervaci) viz. další příloha
Den 15: Odlet z Puerto Maldonado do Limy

Lima. Prohlídka Limy

(dříve nejdůležitější město v Jižní Americe).

Památková zóna, katakomby, prezidentský palác, střídání stráží. Večer
odlet zpět do Evropy.
CENA
1. základní program:
40.880 Kč
2. prodloužení Amazonie + Lima s českým průvodcem (vč. letenek):
+ 15.500 Kč (při počtu min. 5 osob)
3. letenka do Limy:
Ideální let s KLM Praha - Lima s jedním krátkým přestupem v Amsterdamu
kolem 32.000 Kč.
Při odletu odjinud nebo komplikovanějších letech možnost úspory, aktuálně
(stav k 10.1.) let z Prahy přes USA a zpět přes Kanadu, cena 23.000 Kč.

V ceně jsou všechny vstupy, přesuny, vnitrostátní letenka, český průvodce,
pohodlné ubytování, apod., další detaily k zájezdu platí dle:
http://www.dojizniameriky.cz/poznavaci-zajezdy/jizni-amerika/peru/peru-10-dni-to-nejlep
si-v-male-skupince.html

