
 

PROGRAM PERU DLA AKTYWNYCH 

01.10 – 18.10 2023 

 

Dzień 1 (01.10): Przylot do Limy i transfer do hotelu. 

Dzień 2 (02.10): Zwiedzanie Limy. Zaczynamy od zabytkowego centrum pełnego 
imponującej architektury kolonialnej, uznawane od 1991 roku za Obiekt Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Po południu będziemy zwiedzać pozostałości archeologiczne miasta 
w kompleksie Huaca Pucllana lub Mateo Salado (w zależności od godziny i dnia otwarcia) 
oraz nadmorską dzielnicę artystów - Barranco (Ś). 

 

Dzień 3 (03.10): Transfer na lotnisko i przelot do Arequipa. Zwiedzanie kolonialnego centrum 
historycznego w drugim największym miecie Peru. W trakcie naszego zwiedzania wejdziemy 
do klasztoru Świętej Katarzyny, który był domem i zarazem więzieniem dla dziewcząt od XVI 
do końca XIX wieku. Odwiedzimy też muzeum Santuarios Andinos gdzie znajduje się ciało 
zlodowaconej dziewczyny Juanita z czasów Inków. Po zwiedzaniu obiad na mieście i czas 
wolny na spacer, zakupy i aklimatyzację. (Ś). 

  

Dzień 4 (04.10): Rano zwiedzanie tutejszych kamieniołomów, gdzie wydobywa się 
wulkaniczny kamień nazywany sillar, który nadaje charakterystyczny biały kolor lokalnej 



architekturze. Po południu pojedziemy na północ przez góry w kierunku doliny Colca do 
miasteczka Chivay i po drodze przejedziemy przez Park Narodowy Salinas Aguada Blanca 
gdzie będziemy mieli okazję zobaczyć w swoim naturalnym środowisku południowo-
amerykańskie zwierzęta z rodziny wielbłądów - lamy, alpaki i wigonie. Obiad na trasie do 
Chivay, a wieczorem możliwość skorzystania z gorącej kąpieli w lokalnych wodach 
termalnych. (Ś, O). 

  

Dzień 5 (05.10): Wcześnie rano ruszamy w kierunku Kanionu Colca, po drodze niesamowite 
widoki na pola tarasowe uprawiane przez lokalnych potomków indian Collaguas i Cabanas. 
Dojazd do punktu widokowego Krzyż Kondora (Cruz del Cóndor) gdzie przy odrobinie 
szczęścia będziemy mogli oglądać największego latającego ptaka na świecie, jakim jest 
kondor. Następnie zaczynamy przejazd przez Płaskowyż Wysokogórski w kierunku miasta 
Puno nad samym brzegiem jeziora Titicaca. Kolacja w Puno. (Ś). 

  

Dzień 6 (06.10): Dziś spędzamy dzień na najwyższym żeglownym jeziorze świata (3,810 m. 
n.p.m.) Rano zwiedzamy pływające wyspy Uros, gdzie dowiemy się o ich ciekawym życiu na 
wodzie i po południu płyniemy do oddalonej naturalnej wyspy Taquile, gdzie poznamy 
całkiem inny sposób życia i kulturę mieszkańców na tym samym jeziorze. Wieczorem kolacja 
u lokalnych mieszkańców, którzy będą nas gościć w swoich domach na środku jeziora 
Titicaca. (Ś, K). 



  

Dzień 7 (07.10): Po śniadaniu pożegnamy się z naszymi gospodarzami i popłyniemy do 

małego portu Capachica nad jeziorem Titicaca, gdzie będzie na nas czekał nasz prywatny 

transport, którym jedziemy w kierunku regionu Cusco. Po drodze zatrzymujemy się na obiad 

i zwiedzanie inkaskiego centrum administracyjnego Raqchi. Po południu dojazd do 

kolonialnego miasteczka Checacupe gdzie będziemy nocować w starym domu dawnej 

hacjendy. (Ś, O). 

  

Dzień 8 (08.10): Wyprawa w kierunku Rainbow Mountain (góra Vinincunca), która będzie 
najwyższym punktem w naszym programie (ponad 5,000 m.n.p.m.) Przejazd do wysokości 
4,700 metrów, a dalej pojedziemy pod górę motorami. Sesja zdjęciowa i zjazd malowniczą 
drogą na obiad. Po obiedzie przejazd wzdłuż Świętej Doliny Inków i rzeki Urubamba do 
miasteczka Pisac, gdzie będziemy mogli spędzić trochę czasu na tutejszym słynnym targu. 
Dalszy przejazd do Ollantaytambo na nocleg (Ś, O). 

  

Dzień 9 (09.10): Dziś rozpoczynamy wielką przygodę - 3 dniowy trekking przez słynny Inka 
Trail, 45 kilometrowa droga między Andami żeby dojść do magicznego Machu Picchu. Nasza 
ekipa odbiera nas z hotelu w Ollantaytambo i jedziemy przez około pół godziny do miejsca 
startu trekkingu na wysokości 2,700 m.n.p.m. Przekraczamy rzekę Urubamba i zaczynamy 
lekkim marszem pod górę, a po drodze będziemy zwiedzać unikalne ruiny Llactapata.            



Po 12 kilometrach marszu docieramy do pierwszego pola namiotowego na wysokości 3,000 
m.n.p.m. Pełne wyżywienie w trakcie trekkingu (S, O, K). 

  

 Dzień 10 (10.10): Dziś będziemy mieli prawdziwe wyzwanie - wspinaczka do przełęczy na 
wysokości 4,200 m.n.p.m. Przejdziemy przez lasy wysokogórskie i z odrobiną szczęścia 
może nam się uda zobaczyć różne odmiany kolibrów i kolorowych ptaków. Zejście na 
wysokość 3,550m n.p.m. i kolejna wspinaczka na 4,000 m n.p.m. i ponowne zejście do pola 
namiotowego na wysokości 3,800 m n.p.m. po 16 kilometrach ostrego trekkingu (Ś, O, K). 

  

Dzień 11 (11.10): Dziś będziemy chodzić kolejne 16 kilometrów, żeby dojść do miejscowości 
Aguas Calientes. W dzisiejszym trekkingu będziemy schodzić z gór w kierunku wysokiej 
dżungli, czyli zielony górski las deszczowy. Po południu przejdziemy przez punkt kontrolny 
przed wejściem do ruin przy słynnej Bramie Słońca (Inti Punku). Zejdziemy do platformy 
przed ruinami na sesje zdjęciową z Machu Picchu. Schodzimy do przystanku autobusowego 
skąd pojedziemy do miasteczka Aguas Calientes. Zakwaterowanie w wygodnym hotelu z 
gorącą wodą i miękkimi poduszkami. Kolacja w miasteczku i póżniej głęboki sen. (Ś, O, K). 

  



Dzień 12 (12.10): Po śniadaniu wsiadamy do autobusu w kierunku ruin Machu Picchu. Tu 
będziemy mogli się nacieszyć niesamowitym urokiem inkaskiego miasta. Po zwiedzaniu 
powrót autobusem do Aguas Calientes. Przerwa na obiad i wsiadamy do pociągu w kierunku 
miasteczka Santa Teresa. Zrelaksowanie się w tutejszych gorących źródłach, kolacja i nocleg 
w lokalnym schronisku (Ś,K).  

   

 Dzień 13 (13.10): Po śniadaniu możliwość opcjonalnej wycieczki zipline (zjazd na linie) nad 
wysoką dżunglą amazońską (35USD od osoby). Po opcjonalnej wycieczce przejazd w głąb 
dżungli do miasteczka Quillabamba na wysokości tylko 1,000 m n.p.m gdzie jest idealny 
klimat do plantacji owoców tropikalnych jak kakao, kawa i słynne liście koki. Zwiedzanie 
lokalnych plantacji i możliwość kąpieli w lokalnych wodospadach (Ś). 

  

Dzień 14 (14.10): Dziś będziemy mieli trekking w głąb wysokiej dżungli. Wcześnie rano 
jedziemy naszym samochodem z przewodnikiem przez około 1 godzinę, żeby rozpocząć 3 
godzinny trekking na mało znany kanion Torontoy. Jest to niesamowita formacja geologiczna, 
gdzie rzeka przepływa przez kanion o długości 150 metrów i 10 metrów szerokości między 
ścianami 60 metrów wysokości gdzie można poczuć siłę wody i energię dżungli. Po 
ponownym powrotnym trekkingu wsiadamy do samochodu i wracamy do Quillabamba na 
ostatnią ciepłą noc w dżungli (Ś). 



  

Dzień 15 (15.10): Przejazd w kierunku Cusco - stolicy regionu i państwa inkaskiego. Przejazd 
malownicza drogą. Z dżungli wspinamy się ponownie w kierunku gór na przełęcz na 
wysokości 4,330 m n.p.m. Stąd zaczynamy zjazd w kierunku Świętej Doliny Inków gdzie 
zatrzymujemy się na obiad. Zanim dojedziemy do Cusco będziemy zwiedzać unikalne tarasy 
solne Maras i kompleks archeologiczny Sacsayhuaman - z tego punktu mamy unikalny widok 
na stolicę inkaską. Zjazd do miasta i zakwaterowanie w hotelu (Ś, O). 

  

Dzień 16 (16.10): Zwiedzanie dawnej stolicy Inków – Cusco. To miasto też jest umieszczone 
na liście Światowego Dziedzictwa Unesco ze względu na swoją unikalną architekturę – 
kombinacja ogromnych głazów inkaskich z delikatnymi balkonami kolonialnymi i dachówkami 
glinianymi. Zwiedzanie najciekawszych budynków i placów. Po południu czas wolny (Ś). 

  

Dzień 17 (17.10): Dzień relaksu i zapoznania się z lokalną kulturą. Na zakończenie programu 
będziemy zwiedzać wspólnotę na wysokich częściach Cusco gdzie będziemy mogli 
uczestniczyć w ich codziennym życiu pomagając w pracach na polu, gotując razem z nimi, a 
także poznamy miejscowej techniki tkania. W drodze to tego pięknego miejsca będziemy 
zwiedzać jedną z nowych atrakcji tego regionu - park tematyczny z rzeźbami Apukunaq 
Tianan  (Dom Bogów). Powrót do Cusco na nocleg (Ś, O). 



  

Dzień 18 (18.10) Rano czas wolny. W odpowiednim czasie transfer na lotnisko i odlot do 
Limy na połączenie do Europy. Koniec Programu (Ś). 

 

 

 

Cena za uczestnictwo w programie USD 2,850  (grupa od 8 do 10 osób) 

 

Cena zawiera: 

Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych lub małżeńskich w hotelach 

3*** ze śniadaniem 

Przeloty krajowe: Lima – Arequipa, Cusco – Lima 

Prywatny transport lądowy 

Prywatna łódź na jeziorze Titicaca 

Opieka polskiego pilota (Marek Zakrzewski Fernandez) 

Obsługa lokalnych przewodników gdzie będzie potrzebna 

Cała logistyka Inka Trail i Machu Picchu (tylko trzeba brać swój śpiwór) 

Wejściówki do wszystkich wymienionych miejsc i atrakcji 

Wyżywienie: Śniadanie w hotelach, pełne wyżywienie w czasie trekkingu + 

5 obiadów i 3 kolacje. 

 

Cena nie zawiera: 

Przeloty międzykontynentalne, ubezpieczenie, wycieczka opcjonalna (zipline) napiwki 
(kierowców, lokalnych przewodników, tragarze, bagażowych), wyżywienie i atrakcje 
niewymienione w programie. 

 



Rezerwacja i sposób płatności: 

 

Przelew na konto bankowe peruwiańskiego operatora turystycznego Adventurous Travel. 

Biuro zarejestrowane w peruwiańskim Ministerstwie Turystyki i Handlu Zagranicznego od 
2017 roku. 

 

BANK INFORMATION: 

Account owner: ADVENTUROUS TRAVEL 

Name of the bank: Banco Internacional del Perú - INTERBANK 

Swift Code : BINPPEPL 

Account number : 2003003441625 

Bank address: Av. Carlos Villaran 140, Lima 13, Perú.  

My address in Lima: Jirón Tacna 993 San Miguel - Lima, Perú 

ZIP CODE: LIMA 15086 

 

W celu rezerwacji miejsca w wyprawie należy zdeponować 20% ceny wyprawy(USD 570) 
maksymalnie 90 dni przed rozpoczęciem wyprawy (1 lipca 2023). 

Druga wpłata - 60% ceny wyprawy (USD 1,710) należy dokonać maksymalnie 60 dni przed 
rozpoczęciem (1 sierpnia 2023). 

Pasażer pokrywa koszty dokonania przelewu. 

Po każdej wypłacie pasażer dostaje pokwitowanie od biura, jako potwierdzenie przelewu. 

Pozostałe 20% wpłaty (USD 570) należy dokonać w gotówce pierwszego dnia po przylocie 
do Peru (1 października). 

 

Proszę brać pod uwagę, że grupa składa się z maksymalnie 10 osób. Kiedy wszystkie 
miejsca zostaną zarezerwowane grupa zostaje zamknięta. 

 

 


