
Proponowany program wycieczki

PERU - BOLIWIA
ŚLADAMI INKÓW I HISZPAŃSKICH KONKWISTADORÓW

1 DZIEŃ (WYJAZD Z KRAJU)
 Wyjazd z Polski przez jeden z europejskich międzynarodowych portów lotniczych, 
 po przylocie do Peru transfer do hotelu, kolacja, nocleg. 

                               
2 DZIEŃ (LIMA – PARACAS – NAZCA)

 Śniadanie. Wyjazd do Paracas. Wycieczka motorówką na wyspy Ballestas, gdzie znajdują 
się kolonie lwów morskich i egzotycznych ptaków (m.in.: kormorany, pingwiny Humboldta,
pelikany i flamingi). Przejazd na płaskowyż Nazca. Podziwianie sławnych linii Nazca z 
wieży widokowej, z której można dojrzeć figury ręki i drzewa. Zakwaterowanie, kolacja. 
Nocleg w hotelu.
 

3 DZIEŃ (NAZCA – AREQUIPA)                                                                                                     
 Śniadanie. Fakultatywny lot awionetką nad tajemniczymi liniami Nazca (US$. 85-120) 

Wyjazd do Arequipy, przejazd Drogą Panamerykańską, malowniczą trasą ciągnącą się 
wzdłuż wybrzeża Pacyfiku, do miasta Arequipa. Obiad na trasie lub kolacja w hotelu.  
Zakwaterowanie w Arequipa, nocleg.

 
4 DZIEŃ (AREQUIPA – COLCA /  CHIVAY/  )

 Śniadanie 8.00. Przejazd doliną Colca, gdzie znajduje się najgłębszy na świecie kanion 
Colca (3.400 m), wyrzeźbiony na długości prawie 100 km przez wartką rzekę Río Colca 
(odkryty i zdobyty w 1981 r. przez polskich kajakarzy). Okoliczne, ośnieżone szczyty mają 
ponad 6.000 m n.p.m. wysokości. Po drodze wiele malowniczych wiosek peruwiańskich 
górali, stada pasących się lam i wikun. Dojazd do hotelu. Obiadokolacja w hotelu. Nocleg.

5 DZIEŃ (CHIVAY – JULIACA – PUNO)
 Śniadanie 6.30. Wcześnie rano wyjazd do punktu widokowego - Krzyż Kondorów, skąd 

widać kanion Colca w całej okazałości. Obserwacja lotu królewskich ptaków – kondorów. 
Przejazd przez Juliaca i dalej do Puno. Box lunch. Po drodze krótkie postoje w 
malowniczych indiańskich wioskach. Przyjazd do Puno, miasta leżącego na brzegu 
owianego legendami Inków, największego jeziora Ameryki Południowej - Titicaca. 
Zakwaterowanie. Kolacja. Nocleg.

6 DZIEŃ (PUNO – DESAGUARDERO – LA PAZ)
 Śniadanie 8.00. Przejazd do La Paz. Po drodze wizyta w wiosce Chucuito, znanej 

z posążków fallicznych umieszczonych w miejscowej świątyni oraz Pomata, gdzie znajduje 
się kościół Dominikanów z oknami z przezroczystego alabastru. Przekroczenie granicy 
peruwiańsko – boliwijskiej w Desaguadero. Po drodze zwiedzanie ruin Tiwanaku. Obiad. 
Zakwaterowanie. Nocleg.



7 DZIEŃ (LA PAZ)
 Śniadanie 8.30. Zwiedzanie La Paz – wysokogórskiej (ok. 4.000 m n.p.m.) stolicy Boliwii, 

położonej malowniczo na dnie szerokiego wąwozu. W programie m.in.: nowoczesne 
centrum, liczący ok. 300 lat kościół św. Franciszka, Targ Czarowników (z magicznymi 
rekwizytami, zaklinającymi choroby), malownicze uliczki handlowe, gdzie można kupić 
wykonane przez Indianki bajecznie kolorowe tkaniny, szale, chusty (poncho), wełniane 
torby. Przejazd do pobliskiej Valle de la Luna (Księżycowej Doliny), znanej z labiryntu 
utworzonych przez naturę wąwozów. Kolacja. Nocleg. 

8 DZIEŃ (LA PAZ – PUNO)
• Śniadanie. Przejazd w kierunku granicy – Kasani. Zwiedzanie Sanktuarium Maryjnego 

Copacabana. Przyjazd do Puno i wycieczka na wykonane z trzciny totora pływające wyspy 
Uros, na których do dnia dzisiejszego żyją Indianie. Kolacja i zakwaterowanie w Puno.

9 DZIEŃ   (PUNO – CUSCO)                                                                                                             
 Śniadanie. Przejazd do Cusco. Po drodze zwiedzanie cmentarzyska w miejscowości 

Sillustani. Znajdują się tam grobowe kurhany w kształcie wież, w których pierwotni 
mieszkańcy tych okolic, lud Collas, grzebali ważnych zmarłych. Zwiedzanie Świątyni Boga 
Słońca Wirakocha oraz w miejscowości Andahuaylillas kolonialnego kościoła. Kolacja i 
zakwaterowanie w hotelu w Cusco.

10  DZIEŃ (CUSCO – MACHU PICCHU – CUSCO)
 Śniadanie. Całodzienna wycieczka do Machu Picchu (które znalazło się na liście 7 nowych 

cudów świata). Zagubione miasto Inków zostało odkryte dopiero w 1911 r. Wspaniała 
skalna Świątynia Trzech Okien, Brama Słońca, Słoneczne Obserwatorium i wiele innych 
budowli leżących na setce tarasów wywiera niezapomniane wrażenie i daje wyobrażenie o 
bogatej kulturze inkaskiej. Powrót do Cuzco. Obiad w Aguas Calientes. Nocleg.

11 DZIEŃ (CUSCO – ŚWIĘTA DOLINA INKÓW – CUSCO)                                                      
 Śniadanie 7.00. Całodniowa wycieczka z obiadem buffet do Świętej Doliny Inków. 

Malownicza trasa wzdłuż rzeki Urubamby: tarasy inkaskie, spacer (2 godz.) do malowniczo 
położonej twierdzy inkaskiej – Pisac, rynek indiański i twierdza Ollantaytambo. Powrót do 
Cusco przez malowniczą wioskę w stylu kolonialnym – Chincheros. Nocleg.

12 DZIEŃ (CUSCO)          
 Śniadanie 8.00. Wycieczka (ok. 4 godz.) Zwiedzanie Cuzco, starożytnej stolicy imperium 

Inków. Zwiedzanie katedry, świątyni Słońca Qorikancha i pobliskich ruin: olbrzymiej 
fortecy Sacsahuáman, Qenqo, Puca-Pucara, Tambomachay. Czas wolny. Kolacja połączona 
z występami zespołu folklorystycznego. Nocleg.

13 DZIEŃ CUSCO – LIMA)
• Śniadanie. Przelot do Limy. Zwiedzanie Limy - starej, kolonialnej dzielnicy, m.in.: Plaza de 

Armas (gdzie w okazałym pałacu mieści się siedziba rządu), katedra, klasztor św. 
Franciszka, zwiedzanie Muzeum Narodowego. Pożegnalny obiad. Przejazd na lotnisko i 
odlot do kraju.

14 DZIEŃ 
 Przylot do kraju.

Uwaga !    Zastrzegamy możliwość zmiany kolejności realizacji poszczególnych punktów programu.



CENA: na zapytanie

CENA OBEJMUJE:
- bilet lotniczy Polska-Peru-Polska
- bilet lotniczy Cusco -Lima (wliczony podatek lotniskowy) 
- zakwaterowanie w hotelach 3*, pokoje 2-osobowe (dopłata do SGL US$ 410.00) 
- śniadania, obiady lub kolacje na całej trasie + box lunch wg programu 
- transport lądowy autokarem lub minibusem 
- transfery i transport turystyczny
- przejazd pociągiem do Machu Picchu 
- opłaty za miejscowych przewodników                                                                                                
- ubezpieczenie - KL (do 120.000 zł/os), NNW (do 20.000 zł/os), bagaż (do 1000 zł/os)

CENA NIE OBEJMUJE: 
- dojazdu do polskiego portu lotniczego na wylot i po powrocie
- biletów wstępu około US$ 200 – 220/os
- zwyczajowych napiwków (około US$.45-60 - w zależności od ilości osób)
- innych imprez fakultatywnych płatnych na miejscu (np przelot nad liniami Nazca ok 120 USD)  
- innych wydatków nie ujętych  w programie

ORGANIZATOR :

Biuro Podróży Polan Travel Bielsko-Biała

e-mail:     biuropodrozy@polan-travel.com.pl

tel 33 81 19 550   tel 502 351 876 

www.polan-travel.com.pl 

mailto:biuropodrozy@polan-travel.com.pl
http://www.polan-travel.com.pl/

