ŚLADEM PUMY: PERU I BOLIWIA

Kraj: Boliwia, Peru
Liczba dni: 21
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/39/
Trzytygodniowa wyprawa do Peru i Boliwii, podczas której zobaczysz słynne Machu Picchu, inne inkaskie ruiny oraz
boliwijskie La Paz. Ale nie tylko! Poznasz stołeczną Limę, malownicze Cuzco i piękną Arequipę. Zejdziesz na
dwudniowy trekking do Kanionu Colca, odwiedzisz słynne trzcinowe wyspy Uros na jeziorze Titicaca, wzbijesz się w
przestworza, aby podziwiać tajemnicze linie Nazca. Zobaczysz, jak żyją ludzie w odległej Boliwii, wjedziesz na
Chacaltayę (5 300 m n.p.m.), pokonasz rowerem „Drogę Śmierci”.

PROGRAM WYPRAWY:
WAŻNE: - ZASADY WJAZDU DO PERU I BOLIWII
PERU:
1. Wypełnienie deklaracji zdrowotnej i lokalizacyjnej http://e-notiﬁcacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/ nie wcześniej
niż 72h przed przylotem do Peru
2. Przedstawienie certyﬁkatu szczepień (osoby powyżej 40 r.ż. - 3 dawkami) lub negatywnego wyniku testu
PCR wykonanego nie wcześniej niż 48h przed wylotem do Peru

BOLIWIA:
1. Wypełnienie formularza
lokalizacyjnego https://www.dgac.gob.bo/wp-content/uploads/2020/09/Form_Salud_International_EN.pdf
2. Przedstawienie certyﬁkatu szczepień lub negatywnego wyniku testu PCR wykonanego nie wcześniej 72h przed
wylotem do Boliwii lub testu antygenowego wykonanego nie wcześniej niż 48h przed wylotem.

Pandemia nie jest przeszkodą w planowaniu wypraw. Zdarza się jednak, że przeszkadza w realizacji niektórych
planów. Zapewniamy, że trzymamy rękę na pulsie i na bieżąco sprawdzamy zasady wjazdu, czasy otwarcia atrakcji
i miejsc, które zamierzamy odwiedzić. Jednocześnie liczymy na Waszą wyrozumiałość, jeśli cokolwiek nie pójdzie
zgodnie z planem. Czasami jest to zupełnie niezależne od nas, mimo najszczerszych chęci.

1 DZIEŃ - WYLOT DO PERU
Wylot z Warszawy i przylot do Limy. Wieczorny spacer po kliﬁe w dzielnicy Miraﬂores.

Jeśli chcesz wylecieć z innego portu lotniczego w Europie, skontaktuj się z nami!

2 DZIEŃ - LIMA: PLAZA DE ARMAS, PAŁAC BISKUPI, KATAKUMBY
Zwiedzamy historyczne centrum Limy, m.in. katedrę z grobem Pizarra na Plaza de Armas, pałac prezydencki i pałac
biskupi. Chętni mogą odwiedzić katakumby w Kościele Św. Franciszka (koszt ok. 5 USD). Po południu przejazd do
www.kiribaticlub.pl
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Paracas.

3 DZIEŃ - ISLAS BALLESTAS - KANDELABR Z PARACAS - WYDMY ICA
Wycieczka łodzią na Islas Ballestas, zwane peruwiańskimi Galapagos. Wyspy pełne są fauny morskiej, licznych
ptaków i, w zależności od pory roku, lwów morskich i pingwinów. Po drodze zobaczymy też tajemniczy kandelabr
pozostawiony przez dawne cywilizacje.

Po południu przejazd do Ica, gdzie chętni mogą oddać się szaleństwom na wydmach - przejechać się buggy i
zjechać na desce (koszt ok. 20 USD). Po kąpieli w basenie przejazd do Nazca.

4 DZIEŃ - NAZCA: CEMENTERIO DE CHAUCHILLA, GEOGLIFY, CAHUACHI
Zwiedzamy słynny Cementerio de Chauchilla - stare grobowce ludów Nazca. Po drodze będziemy podziwiać
tajemnicze geoglify z punktów widokowych i obalimy niejeden mit dotyczący ich powstania. Dla chętnych opcja
wykupienia lotu małym samolotem nad płaskowyżem Nazca i obserwacji rysunków z lotu ptaka (koszt ok. 120
USD).

Odbijemy też na chwilę, aby zobaczyć prawdziwą perełkę - prekolumbijską osadę Cahuachi, czyli największy
ośrodek kultury Nazca. Następnie przejazd wygodnym, nocnym autobusem do Arequipy.

5 DZIEŃ - AREQUIPA: TARG SAN CAMILO, KLASZTOR SANTA CATALINA
Zwiedzamy tzw. "Białe Miasto". Rozpoczniemy aklimatyzację od wysokości ok. 2 300 m n.p.m. Wybierzemy się na
targ San Camilo, gdzie można spróbować świeżych soków owocowych. Posileni lokalnym śniadaniem udamy się na
spacer, podczas którego odwiedzimy m.in. klasztor św. Katarzyny (Santa Catalina) z jego pięknymi wnętrzami.
Kolację zjemy w restauracji serwującej „cuy chactado”, czyli lokalne danie ze świnki morskiej.

6 DZIEŃ - KANION COLCA: TREKKING I OBSERWACJA KONDORÓW
Wcześnie rano wyjeżdżamy na wycieczkę do Kanionu Colca - jednego z najgłębszych na świecie kanionów
ciągnącego się na długości ok. 100 km. Trekking w towarzystwie kondorów to kilkugodzinne zejście piaszczystą i
kamienistą ścieżką prowadzącą po zboczach. Po dotarciu na dno kanionu czeka nas zasłużony odpoczynek i kąpiele
w basenie. Trekking nie jest trudny technicznie, ale wymaga dobrej kondycji ﬁzycznej.

Osobom, które nie wezmą udziału w trekkingu proponujemy pobyt w hotelu Colca Lodge. To inspirowany
preinkaskimi tradycjami 4* obiekt otoczony zachwycającymi górskimi pejzażami. Na terenie lodge możemy
skorzystać z kąpieli w gorących źródłach położonych nad brzegiem rzeki Colca. Obowiązuje dopłata w wysokości
160 USD/os. za nocleg w pokoju 1-os. lub 90 USD/os. za nocleg w pokoju 2-os. Chęć zamiany trekkingu na nocleg w
Colca Lodge należy zgłosić przy zapisie.

7 DZIEŃ - KANION COLCA: TREKKING - CHIVAY
Nad ranem czeka nas 3-4-godzinne podejście kamienistym szlakiem do wyjścia z kanionu. Na trasie będziemy
mogli podziwiać wschód słońca. Jeżeli poczujemy, że nie zdołamy wejść o własnych siłach - możemy wynająć muła,
na którym wjedziemy na górę.

Po wyjściu z kanionu udamy się na relaksującą kąpiel w gorących źródłach w Chivay. Po południu przejazd do Puno
- miasta nad brzegiem jeziora Titicaca (3 812 m n.p.m.). Popijając herbatę z koki zwalczymy dolegliwości związane
z soroche - chorobą wysokościową.

www.kiribaticlub.pl
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8 DZIEŃ - JEZIORO TITICACA: WYSPY UROS, WYSPA TAQUILE
Rano wycieczka na pływające trzcinowe wyspy Uros. Niegdyś były zamieszkiwane przez indiańskie plemię Aymara,
dzisiaj służą jako skansen.

Następnie popłyniemy motorówką na wyspę Taquile, gdzie do dziś pielęgnuje się dawne tradycje. Mieszkańcy
podadzą nam pstrąga i pyszną zupę z quinoa. Dzień relaksu i reﬂeksji na najwyżej położonym jeziorze żeglownym
na świecie.

9 DZIEŃ - COPACABANA - LA PAZ: KOŚCIÓŁ ŚW. FRANCISZKA, TARG CZAROWNIKÓW
Przejazd prywatnym busem malowniczą trasą do La Paz w Boliwii. Po drodze zatrzymamy się w Copacabanie boliwijskim miasteczku ze wspaniałą katedrą. Po południu czas na zwiedzanie La Paz - jednego z najwyżej
położonych miast na świecie z kościołem Św. Franciszka i Targiem Czarowników.

10 DZIEŃ - DOLINA KSIĘŻYCOWA - STOK NARCIARSKI CHACALTAYA
Wyjazd na najwyżej położony stok narciarski świata - Chacaltaya, którego dolna stacja leży na wysokości 5 300 m
n.p.m. Spacerem przejdziemy na jej szczyt 5 400 - 5 450 m n.p.m.

Odwiedzimy także Księżycową Dolinę, gdzie znajdują się liczne wąwozy i inne formy erozyjne. Powrót do La Paz.

11 DZIEŃ - ZJAZD ROWEROWY DROGĄ ŚMIERCI
Dla chętnych wyjazd na pełen wrażeń downhill - zjazd na górskich rowerach z przełęczy na wysokości 4 800 m
n.p.m. na 1 800 m n.p.m. (koszt ok. 100 USD). Trasa zjazdu prowadzi górską, zawieszoną na stromych zboczach
drogą, z której rozciągają się przepiękne widoki. Po zjeździe odpoczywamy w hotelu z basenem w małej
miejscowości położonej na skraju górnych pięter dżungli.

Osoby, które nie zdecydują się na zjazd rowerem, mogą pokonać trasę w samochodzie towarzyszącym
rowerzystom (koszt ok. 50 USD).

12 DZIEŃ - LA PAZ
Odpoczynek i zwiedzanie atrakcji La Paz. Dla chętnych wycieczka do Tiahuanaco - ruin kultury andyjskiej (koszt ok.
50 USD).

13 DZIEŃ - LA PAZ - CUZCO
Całodzienny przejazd prywatnym busem do Cuzco w Peru.

14 DZIEŃ - CUZCO: SACSAYHUAMAN, KOLONIALNE KOŚCIOŁY, ŚWIĄTYNIA SŁOŃCA
Zwiedzanie Cuzco - starożytnej stolicy imperium Inków nazywanej również Pępkiem Świata. Zobaczymy m.in.
katedrę z obrazem Ostatniej Wieczerzy ze świnką morską na talerzu, kościół Sagrada Familia, liczne kolonialne
kościoły i ruiny twierdzy Inków Sacsayhuaman - słynną Świątynię Słońca Coricancha odkrytą po trzęsieniu ziemi.

OPCJA DLA CHĘTNYCH: Trekking do Machu Picchu - Inca Trail (koszt ok. 590 USD/os.). Trekking rozpoczyna się
15 dnia wyprawy. Dzień 16 i 17 to dalszy ciąg trekkingu, a dzień 18 to wejście i zwiedzanie Machu Picchu, a
następnie powrót pociągiem do Cuzco. Rezerwacji należy dokonywać w biurze Kiribati Club z kilkumiesięcznym
wyprzedzeniem. Za każdym razem indywidualnie potwierdzamy dostępność miejsc.
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15 DZIEŃ - ŚWIĘTA DOLINA INKÓW: PISAC - MORAY - SOLANKI MARAS - OLLANTAYTAMBO AGUAS CALIENTES
Wycieczka busem do Świętej Doliny Inków. Zaczniemy od zwiedzania twierdzy Inków w Pisac, gdzie pójdziemy na
krótki spacer do ruin położonych na stromych stokach górskich, zobaczymy tarasy uprawne Inków i zrobimy zakupy
na lokalnym targu. Następnie przejedziemy do Moray, gdzie znajdują się koncentryczne tarasy Inkaskie. Ponoć
niektórzy przyjeżdżają tutaj, by czerpać energię z kosmosu!

Dalej zobaczymy Salineras de Maras - malowniczo położone solanki, z których od dawnych czasów czerpie się sól.
Następnie udamy się do Ollantaytambo, gdzie po wejściu na wysoką twierdzę będziemy wypatrywać ukrytego w
skałach wizerunku boga Wirakoczy. Wieczornym pociągiem pojedziemy do miejscowości Aguas Calientes - obecnie
znanej jako Machu Picchu Pueblo.

16 DZIEŃ - MACHU PICCHU
Wcześnie rano wyjście do ruin Machu Picchu - tajemniczego miasta Inków, ukrytego wysoko w górach i otoczonego
skalnymi urwiskami. Zobaczymy wschód słońca nad ruinami miasta. Chętni zdobywają szczyt Wayna Picchu (Młodą
Górę), skąd roztacza się piękny widok na ruiny miasteczka i okoliczne szczyty.

Po południu powrót pociągiem do Ollantaytambo i dalej busem do Cuzco. Czas wolny na zakup pamiątek czy masaż
gorącymi kamieniami.

17 DZIEŃ - CUZCO
Wcześnie rano powrót pociągiem i autobusem do Cuzco. Czas na samodzielną eksplorację miasta - możecie
odwiedzić targ rzemiosła lub targ San Pedro, wybrać się na spacer do dzielnicy artystów San Blas i wyżej - na punkt
widokowy, a przede wszystkim poczuć niezwykłą atmosferę tego wspaniałego miejsca.

18 DZIEŃ - CUZCO - KOLOROWE GÓRY
Dalszy ciąg odpoczynku w mieście. Dla chętnych atrakcje: rafting (koszt ok. 60 USD), wycieczka konna po
okolicznych ruinach dawnych twierdz inkaskich (koszt ok. 50 USD), jednodniowy trekking do Kolorowych Gór (koszt
ok. 65 USD) lub zakupy i odpoczynek.

19 DZIEŃ - LIMA - MIRAFLORES
Rano przejazd na lotnisko i wylot do Limy. Czas na odpoczynek lub zwiedzanie dzielnic nadmorskich: ekskluzywnej
Miraﬂores, kolonialnej Barranco i rybackiej Chorillos. Dla chętnych wieczorne wyjście do rozrywkowej części
Miraﬂores, gdzie można m.in. potańczyć salsę.

20-21 DZIEŃ - POWRÓT DO POLSKI
Wylot z Limy i przylot do Polski.

TERMINY I CENY:
TERMIN

CENA

09.09 - 29.09 2022

9390.00 PLN + 2490.00 USD

01.10 - 21.10 2022

9390.00 PLN + 2490.00 USD

11.11 - 01.12 2022

9390.00 PLN + 2490.00 USD

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT:
bilety lotnicze główne Warszawa - Lima - Warszawa
www.kiribaticlub.pl
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bilety lotnicze wewnętrzne Cuzco - Lima
transfery z/na lotniska w Peru i Boliwii
prywatny bus Lima - Paracas - Ica - Nazca, Arequipa - Kanion Colca - Puno, Puno - La Paz, La Paz Cuzco, Ollantaytambo - Cuzco
nocny autobus Nazca - Arequipa
pociąg Ollantaytambo - Machu Picchu - Ollantaytambo
ZAKWATEROWANIE:
18 noclegów w hotelach (pokoje 2-os. z łazienkami)
1 nocleg w chatkach na dnie Kanionu Colca (pokoje 4-6 os.)
WYŻYWIENIE:
śniadania w hotelach
2 śniadania, 2 lunche, 1 kolacja na trekkingu w Kanionie Colca
1 obiad na rejsie na wyspy Uros i Taquile
LOKALNY PRZEWODNIK:
płaskowyż Nazca
trekking w Kanionie Colca
Dolina Księżycowa i Chacaltaya
Święta Dolina i Machu Picchu
WYCIECZKI:
rejs na Islas Ballestas
rejs na wyspy Uros i Taquile
BILETY WSTĘPU:
Machu Picchu
POZOSTAŁE:
opieka pilota Kiribati Club
ubezpieczenie podróżne Signal Iduna KL 100 000 EUR (w tym następstwa chorób przewlekłych), OC
50 000 EUR, NNW 15 000 PLN, bagaż 2 000 PLN
zestaw podróżnika Kiribati Club

CENA NIE OBEJMUJE:
biletów wstępu do miejsc wymienionych w programie: ok. 180 USD
przejazdów lokalnych (taxi, autobus), opłat dworcowych i promowych ok. 40 USD/os.
wyżywienia poza śniadaniami w hotelach i na wycieczkach: ok. 20 USD/os. dziennie
opcjonalnych dopłat (pobyt w Colca Lodge zamiast trekkingu w Kanionie Colca, wynajęcie muła w
Kanionie Colca)
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy: 26
PLN/os.
atrakcji dla chętnych

www.kiribaticlub.pl

Kiribati Club

Strona 5 z 5

