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PERU - BOLIWIA z Amazoni ą/ 22 dni  
 

     

 

Główne atrakcje:  
• Cuzco – stolica Imperium Inków  
• Machu Picchu – zapierający dech w piersiach cud świata  
• Święta Dolina Urubamby – główny region państwa Inków 
• Jezioro Titicaca i pływające Wyspy Uros  
• La Paz - najwyżej położona stolica na świecie 
• Egzotyczna Dolina Yungas 
• Iquitos, dżungla i rejs Amazonką 
• Kanion Colca – najgłębszy na świecie Kanion 
• Kolonialne miasto Arequipa  
• Tajemnicze linie Nazca – prehistoryczne dzieło kultury Nazca 
• Wyspy Ballestas – „Małe Galapagos” 

 

PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie (ewentualnie na lotnisku innego miasta w Polsce) dwie godziny przed 
odlotem. Szczegółowa informacja o zbiórce i godzinie odlotu jest podana w programie, który otrzymuje 
każdy uczestnik wycieczki. Wylot z przesiadkami do Limy. Nocleg w hotelu w Limie. 
 
Dzień 2 
Spacer po kolonialnej części Limy: Plaza de Armas i katedra, klasztor Franciszkanów. Po południu 
wyjazd z Limy w kierunku Pisco. Nocleg w hotelu w Pisco. 
 
Dzień 3 
Około dwugodzinny rejs przez zimny ocean na Wyspy Ballestas, obserwacja ssaków morskich i 
wielkich kolonii głuptaków, czasem przebywają też tu pingwiny, które ustanawiają w tym miejscu swój 
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rekord w podróżach na północ. Archipelag Ballestas nazywany jest „Małym Galapagos”. Po południu 
wyjazd w kierunku Nazca wzdłuż wybrzeża Pacyfiku. Nocleg w Nazca. 
 
Dzień 4 
Przelot małymi samolotami nad liniami Nazca (dodatkowo płatne ok. 80 USD). Po emocjach 
związanych z lotem wycieczka do pobliskich niesamowitych zabytków kultury Nazca – dawne 
cmentarzyska ze świetnie zachowanymi mumiami. Długi przejazd do starego, kolonialnego miasta 
Arequipa, leżącego u stóp czynnego wulkanu El Misti. Dojazd późno wieczorem i nocleg w hotelu w 
Arequipie. 
 
Dzień 5 
Spacer po zabytkowym centrum Arequipy i zwiedzanie tego, chyba najpiękniejszego miasta 
kolonialnego Peru. Następnie przejazd przez góry (po drodze przekroczenie przełęczy o wysokości 
4900 m n.p.m.). Podróż do Chivay, miejscowości położonej nieopodal kanionu Colca uchodzącego za 
najgłębszy na świecie (trwa spór w tej sprawie). W czasie wolnym możliwość zażycia gorących kąpieli 
w basenach napełnianych termalną wodą. Nocleg w Chivay. 
 
Dzień 6 
Rano kontynuowanie wycieczki do tzw. Cruz del Condor, punktu widokowego nad górnym odcinkiem 
kanionu Colca. Szansa na obserwację szybujących kondorów. Przejazd do miasta Puno nad jeziorem 
Titicaca na wysokość 3838 m n.p.m. Nocleg w hotelu w Puno. 
 
Dzień 7 
Żelazny punkt programu wszystkich wycieczek – pływające wyspy Uros. Wyspy zamieszkane są przez 
potomków Indian Uros, którzy chroniąc się przed Inkami, wybudowali świat z trzciny. Zwiedzanie 
trzcinowych domów, osobiste wypróbowanie trzcinowej łodzi. Wyjazd z Puno do granicy boliwijskiej i jej 
przekroczenie. Zwiedzanie Copacabana, malowniczo położonej miejscowości nad jeziorem Titicaca. 
Będąca miejscem kultu katedra ze słynną figurą Matki Boskiej. Nocleg w hotelu w Copacabana. 
 
Dzień 8 
Rejs na Isla del Sol, Wyspę Słońca. To właśnie stąd pochodził legendarny założyciel Imperium Inków, 
Manco Capac. Spacer po wyspie, okazja do ostatnich zdjęć lazurowego jeziora i widniejącego w oddali 
ośnieżonego pasma Cordiliera Real. Wyjazd do La Paz, najwyżej położonej stolicy świata (choć 
właściwie konstytucyjną stolicą Boliwii pozostaje wciąż Sucre). Spacer wolnym krokiem po centrum 
miasta położonym na wysokości 3600-3700 m n.p.m. i kolejne degustacje mate de coca (herbaty z liści 
koki), która pozwala szybciej przyzwyczaić się do niskiej zawartości tlenu w powietrzu. Nocleg w hotelu 
w centrum La Paz. 
 
Dzień 9 
Wycieczka do Doliny Yungas. Wyjazd w kierunku gór Cordiliera Real. Przejazd przez wysoką przełęcz 
La Cumbre z zapierającymi dech w piersiach widokami na pokryte wiecznym śniegiem i lodowcami 
wierzchołki. Karkołomny zjazd prawie 1800 m w dół do tropikalnej i ciepłej doliny (dla chętnych 
możliwość zjazdu na rowerze górskim). Okazja do dotlenienia się, relaksu i czerpania przyjemności z 
obecności tropikalnej roślinności. Nocleg w pobliżu Coroico. Uwaga! W sytuacji, gdy stan drogi jest zły i 
biuro uzna, że podróż może być niebezpieczna, w dniach 9 i 10 będzie zorganizowany zastępczy 
program zwiedzania. 
 
Dzień 10 
Powrót do La Paz z licznymi postojami na fotografowanie. Po przyjeździe dalsze zwiedzanie La Paz: 
kolonialne budynki, barwne targowiska. Wyjazd do podmiejskiej Doliny Księżycowej. Nocleg w hotelu w 
La Paz. 
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Dzień 11 
Wyjazd wcześnie rano przez Altiplano, zimną i surową wyżynę do granicy peruwiańskiej. Po drodze 
postój przy słynnych, choć nie robiących na laikach wielkiego wrażenia preinkaskich ruinach cywilizacji 
Tiahuanaco. Miejsce znane jest z tzw. Bramy Słońca. Wieczorem dojazd do Puno i nocleg w hotelu. 
 
Dzień 12 
Całodzienny przejazd do Cuzco, dawnej stolicy imperium Inków, położonej na wysokości 3320 m 
n.p.m. Przejazd drogą z pięknymi, andyjskimi krajobrazami (przekroczenie przełęczy o wysokości 
ponad 4100 m n.p.m) i postój w jednym ze stanowisk archeologicznych (np. przy ruinach 
prekolumbijskiego miasta garncarzy). Nocleg w hotelu w Cuzco. 
 
Dzień 13 
Pobyt w Cuzco. Oglądanie kościoła San Blas, El Triunfo i klasztoru Św. Katarzyny oraz innych 
zabytków zbudowanych z materiałów inkaskich i na fundamentach Inków. Wizyta w górującej nad 
miastem inkaskiej twierdzy Sacsaywaman. Po południu czas na pobuszowanie po lokalach i sklepach z 
pamiątkami. Nocleg w hotelu w Cuzco. 
 
Dzień 14 
Wycieczka do Doliny Urubamby, niegdyś kwitnącego regionu państwa Inków, które było niemal 
spichlerzem imperium. Zwiedzanie imponujących ruin inkaskiego miasta i współczesnego Pisac ze 
słynnym targiem. Powrót do Cuzco na nocleg. 
 
Dzień 15 
Rano przejazd pociągiem do Machu Picchu – Mekki podróżników z całego świata. Po południu 
zwiedzanie ruin miasta Inków w pięknej scenerii pokrytych wieczną zielenią górach. Możliwość pobytu 
w Machu Picchu aż do jego zamknięcia. Wieczorem czas na relaks w basenie z termalną wodą (wstęp 
na baseny dodatkowo płatny). Nocleg w hotelu w urokliwej miejscowości Aguas Calientes. 
 
Dzień 16 
Rano możliwość ponownej eksploracji Machu Picchu przed przybyciem tłumów pociągami (dodatkowy 
wstęp do ruin płatny indywidualnie). Dla pozbawionych lęku wysokości wspinaczka na Wayna Picchu, 
górujący nad ruinami wierzchołek andyjski (w miarę możliwości uzyskania zezwolenia). Wczesnym 
popołudniem wyjazd pociągiem do Cuzco. Nocleg w hotelu w Cuzco. 
 
Dzień 17 
Przejazd na lotnisko, wylot do Limy. Zwiedzanie Muzeum Złota – poznanie głównych zagadnień 
związanych z cywilizacją prekolumbijską Peru. Dla osób kontynuujących wycieczkę przelot do Iquitos, 
stolicy peruwiańskiej Amazonii, gdzie wszyscy pożegnają się z chłodem Andów i limeńską mgłą. 
Wyjazd „na lekko”, ciepłe i niepotrzebne rzeczy można zostawić w hotelu. Położone nad Amazonką 
Iquitos nie ma ze światem połączenia drogowego, ani kolejowego. Poznawanie tego gorącego, 
tropikalnego miejsca: żelazny dom Eifla, dzielnica nadbrzeżna. Nocleg w hotelu w Iquitos. 
 
Dzień 18 
Dojazd do portu rzecznego, gdzie do dzisiaj znajduje się wrak słynnego statku z filmu Herzoga. 
Kilkugodzinny rejs motorowymi łodziami Amazonką i jej odnogą do bungalowów leśnych. Po przybyciu 
do bungalowów poznawanie z pomocą lokalnego przewodnika, bardzo bogatej przyrody. Wizyta w 
wiosce Indian Yagua, tubylcy choć widują turystów, wciąż sporo zachowali ze swojej kultury. Konkurs 
strzelania z dmuchawek indiańskich (bez zatrutych strzał) i handel wymienny z tubylcami. Po 
zapadnięciu zmroku, dla chętnych, nocny spacer pod kierunkiem indiańskiego przewodnika. Szansa 
spotkania się oko w oko z czarną wdową. Nocleg w bungalowach w dżungli. 
 
Dzień 19 
Wypłynięcie łodzią: poszukiwanie słodkowodnych delfinów i połów piranii (w razie sukcesu, szansa na 
późniejszą konsumpcję zdobyczy). Czas na wypoczynek w bungalowach, delektowanie się dobrą 
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kuchnią oraz drinkami. Dla chętnych krótka wycieczka piesza z przewodnikiem po dżungli i poznawanie 
właściwości niektórych roślin. Nocleg w bungalowach w dżungli. 
 
Dzień 20 
Po śniadaniu powrót łodzią do cywilizacji. Wylot do Limy, przejazd do hotelu i nocleg. 
 
Dzień 21 
Przejazd na lotnisko i wylot z Limy do Europy. 
 
Dzień 22 
Powrót do Polski. 
 
 
Termin:                 Cena:   Dopłata na miejscu:  
28.04 - 15.05 (19.05)* 2011 3230 USD  845 USD 
07.07 - 24.07 (28.05)* 2011 3644 USD  845 USD 
03.10 - 20.10 (24.10)* 2011 3230 USD  845 USD 
 
*DOPŁATA DO OPCJI AMAZONIA 569 USD   
 
Płatność w USD lub w PLN według kursu sprzedaży NBP z dnia ostatecznej dopłaty najpóźniej 35 dni 
przed wyjazdem. 
I rata wysokości 1000 PLN/os - płatne w momencie rezerwacji. 
 
Cena obejmuje:  bilety lotnicze, opłaty i podatki lotniskowe (poza indywidualnymi opłatami wylotowymi), 
wszelkie inne koszty transportu (minibusy, przejazdy między lotniskami i hotelami, rejsy morskie, 
rzeczne i jeziorne), śniadania w hotelach, pełne wyżywienie w „lodge” w dżungli, noclegi (pokoje 2 
osobowe): La Paz, Puno, Cuzco, Nazca, Lima – hotele i pensjonaty min. 3*, Amazonia – ośrodek 
turystyczny w dżungli, opłaty za wstępy do parków narodowych i obiektów wymienionych w programie, 
ubezpieczenie KL, NNW bagaż; opiekę polskiego pilota. 
 
Cena nie obejmuje:  napojów do posiłków, zwyczajowych napiwków, indywidualnych opłat wylotowych 
wg aktualnej stawki, lotu nad Liniami Nazca (ok. 80 USD/os), dopłaty do pok. 1-os. 
 
Uwagi:  maksymalna liczba uczestników: 16, szczegółowy program i uwagi praktyczne każdy uczestnik 
otrzymuje ok. 3 tyg. przed wyjazdem. Przebywanie na dużych wysokościach w Peru i Boliwii sprawia, 
że w wycieczce mogą uczestniczyć wyłącznie osoby o dobrym zdrowiu. W przypadku wątpliwości 
radzimy poradzić się swojego lekarza. W Boliwii okresowo może obowiązywać książeczka szczepień z 
aktualnym szczepieniem przeciw żółtej febrze. Wyżywienie poza wymienionym w programie organizuje 
dla chętnych na bieżąco pilot. W Amazonii zalecane jest stosowanie środków antymalarycznych po 
konsultacji z lekarzem. Należy posiadać paszport ważny minimum dziewięć miesięcy od daty wyjazdu z 
przynajmniej dwoma zupełnie wolnymi stronami oznaczonymi, jako strony na wizy. 
 
O wycieczce 
Jedna z ciekawszych wycieczek biura, oprócz miejsc słynnych odwiedzamy rejony mniej znane, choć 
też bardzo interesujące. Sporo mrożących krew w żyłach przejazdów, zdecydowanie odradzamy 
wycieczkę osobom bojącym się przepaści i górskich dróg. Na trasie przebywamy na dużych 
wysokościach nad poziomem morza, do których organizm zwykle przyzwyczaja się dzięki aklimatyzacji 
wynikającej z odpowiedniego zaplanowania wyjazdu. Wielka różnorodność klimatyczna:  
od wilgotnego tropiku Amazonii, do zimnych gór i płaskowyżów. 


