
PERU W PIGULCE  
 

Dzień 1: Przylot do Limy i transfer do hotelu. 

 

Dzień 2: Zwiedzanie Limy. Zaczynamy od zabytkowego centrum pełnego imponującej architektury 

kolonialnej, które od 1991 roku jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Po południu będziemy 

zwiedzać pozostałości archeologiczne miasta w kompleksie Huaca Pucllana lub Mateo Salado (w 

zależności od godziny i dnia otwarcia), a także nadmorską dzielnicę artystów - Barranco. (Ś, O). 

 

  
 

Dzień 3: Transfer na lotnisko i przelot do Cusco - dawnej stolicy Inków. Cusco też jest umieszczone 
na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO ze względu na swoją unikalną architekturę - mieszanka 
ogromnych głazów inkaskich z delikatnymi balkonami kolonialnymi i dachówkami z gliny. W tym 
pięknym mieście będziemy zwiedzać pozostałości inkaskie jak Sacsayhuaman, kolonialna katedra 
(największa na kontynencie), Świątynia Słońca, Koricancha i Muzeum Liści Koki. Obiad i czas wolny, 
aby odkrywać samemu to niesamowite miasto. (Ś, O). 
 

  
 
Dzień 4: Dziś zwiedzamy najciekawsze miejsca w okolicy Świętej Doliny Inków. Zaczynamy od 

zabytkowej wsi Chinchero, gdzie będziemy mogli uczyć się od tutejszych kobiet sztuki tkania 

przedkolumbijskimi technikami. Dalej zobaczymy tarasy solne w miejscowości Maras i laboratorium 

rolne Inków w kompleksie archeologicznym Moray. Po południu pojedziemy do inkaskiego miasta-

twierdzy Ollantaytambo. Tu będzie obiad i zwiedzanie lokalnych ruin oraz miasteczka. Nocleg w 

Ollantaytambo. (Ś, O). 

 



  
 

Dzień 5: Dziś zwiedzamy jeden z 7 cudów świata - Machu Picchu. Inkaskie sanktuarium wzniesione 

wśród zielonych gór to bez wątpienia unikalne miejsce na świecie. Żeby tam dotrzeć trzeba wcześnie 

rano jechać pociągiem w kierunku miasteczka Aguas Calientes. Stamtąd dalej jedziemy autobusem, 

który nas zostawi przy wejściu do ruin. Po zwiedzaniu czas wolny na obiad i powrót na stację kolejową 

w Aguas Calientes i pociągiem wracamy do Ollantaytambo skąd nasz prywatny transport zabierze nas 

do Cusco na nocleg. (Ś). 

 

  
Dzień 6: Można wybrać między: wolny dzień na rekonesans, odpoczynek i ostatnie zakupy w Cusco lub 

fakultatywna wycieczka do Rainbow Mountain Vinicunca - całodniowa wyprawa na najwyższy punkt 

naszego programu (5,000 m. n.p.m.) Cena fakultatywnej wycieczki będzie zależała od ilości 

uczestników. Nocleg w Cusco. (Ś). 

 

     
 
Dzień 7: Transfer na lotnisko i przelot do Puerto Maldonado w peruwiańskiej Amazonii. Tu będzie na 
nas czekał miejscowy przewodnik, który nas przewiezie z miasta do portu nad rzeką Tambopata 
gdzie wsiadamy do łodzi motorowej i będziemy płynąć przez dwie i pół godziny w głąb dżungli do 
serca rezerwatu Tambopata. Obiad w postaci box lunch na łodzi. Po kolacji powitalnej ruszamy do 
dżungli w poszukiwaniu nocnych zwierząt. Nocleg w schronisku. (S, O, K). 



   

          
 

 
Dzień 8: Dziś zrobimy wyprawę w głąb dżungli w poszukiwaniu zwierząt oraz będziemy rozpoznawać 
tutejszą roślinność. Następnie dojdziemy do jeziora gdzie wsiadamy do łodzi na wiosła i będziemy 
obserwować ptaki i małpy na brzegu. Obiad w postaci box lunch. Powrót do schroniska i wieczorem 
ponownie wsiadamy do łodzi żeby obserwować kajmany i inne zwierzęta nocne nad brzegiem rzeki. 
Kolacja i nocleg w schronisku. (S, O, K). 
 

   
 
Dzień 9: Dziś ruszamy przed świtem i płyniemy dwie godziny w górę rzeki do Colpa el Chuncho. 
Colpa to gliniana ściana gdzie ary i papugi przylatują codziennie rano jeść glinę, która pomaga im w 
trawieniu. Kolorowy spektakl pełen hałasu i kolorów nikt nie zapomni do końca życia. Śniadanie przy 
papugach i powrót do schroniska na obiad. Po południu możliwość wędkowania piranii w tutejszym 
jeziorku. Kolacja i nocleg w schronisku. (S, O, K). 
 

  
 
Dzień 10: Śniadanie w schronisku.  Podróż powrotna łodzią motorową do portu w Puerto Maldonado. 
Transfer na lotnisko i odlot do Limy. Na lotnisku w Limie oczekiwanie na lot do Europy. 
 



 
 

Cena za uczestnictwo w tym programie: US$  za osobę. 
 
Minimalna liczba uczestników , maksymalna liczba uczestników 
 
Cena Obejmuje: 
Zakwaterowanie w hotelach 3*** ze śniadaniem w pokoju dwu lub trzyosobowym w przypadku 
nieparzystej liczby uczestników. Dopłata za jedynkę na całą trasę US$340. 
Zakwaterowanie w schronisko w dżungli 
Przeloty na trasie Lima – Cusco, Cusco – Puerto Maldonado i Puerto Maldonado - Lima. 
Prywatny transport dla całej grupy. 
Opiekę polskiego pilota na całej trasie. 
Obsługę lokalnych przewodników. 
Pociąg, autobus i wejściówki na Machu Picchu. 
Wejściówki do wszystkich wymienionych miejsc. 
Wyżywienie: Śniadanie w hotelach, 3 obiady w Limie i w Cusco, pełne wyżywienie w schronisku. 
 
Cena nie obejmuje: 
Przelot z Europy 
Ubezpieczenie zdrowotne w razie wypadku lub nagłych zachorowań lub wypadków. 
Fakultatywne wycieczki: 
Góra Tęczowa (Vinincunca) cenę ustali się w zależności od ilości uczestników  
(2-3 osoby US$160 od osoby,  4-5 osób US$130 od osoby,  6-7 osób US$100 od osoby, 8-10 osób 
US$80 od osoby, od 11 w góry US 60 od osoby) 
Miejsca i wyżywienie niewymienione w programie 
Zwyczajne napiwki (bagażowych, kelnerów, kierowców, lokalnych przewodników). 
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