
 
PROGRAM ZÁJEZDU DO PERU P20Y - 15.9. - 3.10.2020 (19 dní) 

Den 1 (út 15.9.): Přílet do Limy.  ZDE ZAČÁTEK OFICIÁLNÍHO PROGRAMU. 

Vyzvednutí na letišti, odjezd na hotel. 

1x noc Lima 

 
Den 2 (st 16.9.): Ica - exkurze v tradičních výrobnách pálenky pisco a vína,              

ochutnávky, oáza Huacachina. Večer přejezd do Nazca.  

2x noc Nazca 
 
Den 3 (čt 17.9.): Výlet buginou skrze poušť Atacama k pobřeží Pacifiku. Zblízka             

pozorování stovek lachtanů, tučňáků, při štěstí i andských kondorů! Autentické          

téměř neturistické místo. 

 

Den 4 (pá 18.9.): Fakultativně možnost přeletu nad světově známými obrazci na            
planině Nazca (asi 100 USD). Exkurze po archeologických památkách v okolí.           

Noční přejezd komfortním autobusem do Arequipa . 

 
Den 5 (so 19.9.): Arequipa . Odpoledne prohlídka jednoho z nejkrásnějších měst v             

Peru pod sopkou El Mistí. Fakultativně prohlídka kláštera Santa Catalina (vstup           

asi 270 Kč). Návštěva trhu, ochutnávka místních dobrot a džusů. 

1x noc Arequipa 
 
Den 6 (ne 20.9.): Odjezd na venkov. Přejezd horami do městečka Yanque (3400 m              

n.m.) v národním parku Colca - druhý nejhlubší kaňon světa. 

3x noc Colca 
 
Den 7-8 (po 21.9. - út 22.9.): Možnost návštěvy termálních lázní. Lehký pěší výlet              

po okolí - předincké město, tradiční venkovská krajina, plodina quinua. Návštěva           



místního muzea. Výlet v údolí Colca, krásné vesničky a výhledy. V případě dobrých             

podmínek pozorování kondorů v jejich přirozeném prostředí. Lehká turistika. 

 
Den 9 (st 23.9.): Rozloučení s údolím Colca. Přesun přes Altiplano do města Puno              

na břehu jezera Titicaca v nadmořské výšce 3850 metrů. Zastávka u pohřebních            

věží Sillustani předinckých civilizací na břehu jezera Umaya. 

1x noc Puno 
 
Den 10 (čt 24.9.): Vyplutí na jezero Titicaca přes plovoucí rákosové ostrovy Uros             

na tradiční ostrov Amantaní. Skromné ubytování v místní rodině, prohlídka ostrova           

a posvátných míst. Nádherné výhledy na jezero a zasněžené bolivijské hory.           

Stravování v místní rodině. 

1x noc Amantaní 

 
Den 11 (pá 25.9.): Ráno odplutí na další zajímavý ostrov na jezeře Titicaca:             

Taquile. Plavba zpět do Puno. 

1x noc Puno 
 
Den 12 (so 26.9.): Přesun do Cuzco komfortním autobusem. Cestou návštěva            

památek: La Raya - nejvyšší bod cesty (4335 metrů nad mořem) - vyhlídka,             

Andahuaylilas - krásný kostel, Raqchi - incký chrám Wiracocha. Oběd zdarma! 

1x noc Cuzco 
 

Den 13 (ne 27.9.): Cuzco - prohlídka jednoho z nejkrásnějších měst v Jižní              

Americe, hlavního města Incké říše. Chrám Coricancha (chrám Slunce), hlavní          

náměstí Plaza de Armas, náměstíčko San Blas a okolní uličky. Trhy s tradičním             

indiánským zboží. Přejezd do Posvátného údolí Inků. Salineras - solné doly. Lehká            

pěší turistika. 

1x noc v jediné zachovalé incké vesničce - Ollantaytambo 

 
Den 14 (po 28.9.): Nádherný přejezd přes Abra Málaga (4320 m.n.m) do vesničky             

Santa María (1170 m n.m.) - kávové plantáže, koková políčka. Cestou obvykle            

zastávky na nenavštěvovaných inckých vykopávkách a na vyhlídkách. Závěrečný         



adrenalinový přejezd nad ohromným kaňonem do Santa Teresa. Koupání v          

nejhezčích termálních lázních v Peru. Pochod pralesem podél řeky Urubamba k           

Machu Picchu , kdo nezvládne možnost jet vlakem. 

2x noc Aguas Calientes (pod Machu Picchu).  

 
Den 15 (út 29.9.): Celodenní návštěva záhadného inckého města Machu Picchu           

objeveného v roce 1911. Večer fakultativně možnost návštěvy termálních lázní,           

masáže, apod. až pod Machu Picchu . 

 
Den 16 (st 30.9.): Cesta vlakem úchvatnou krajinou hlubokého nepřístupného          

kaňonu podél řeky Urubamba. Cestou do Cuzca možnost ochutnat morče v tradiční            

vesničce Lamay, případná návštěva města Pisac. Odpoledne volný program v          

hlavním městě Incké říše. Nákupy, apod. 

2x noc Cuzco 

 
Den 17 (čt 1.10.): Cesta k Duhové hoře - Rainbow mountain, následný výšlap na              

vrchol, sestup zpět a návrat do města Cuzco. Odpoledne volný program.  

 

Den 18 (pá 2.10.): Návštěva pevnosti Sacsayhuaman a případných dalších památek           

v okolí města Cuzco. Večer odlet z Cuzca do Limy. 

1x noc Lima 

 

Den 18 (ne 3.10.): Prohlídka Limy (dříve nejdůležitější město v Jižní Americe),             

památková zóna, katakomby, prezidentský palác, střídání stráží. San Cristobal -          

vyhlídka na město. Možnost návštěvy čtvrti Barranco, ev. koupání v moři. Odlet do             
Evropy, konec programu. 

 


