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16 dni
Wyspy Ballestas - najważniejszy na wybrzeżu Peru rezerwat ptactwa
i zwierząt morskich - podziwianie wylegujące się na skałach kormoranów,
sępów, pingwinów, lwów morskich i wielu innych gatunków zwierząt

Nazca - słynne linie Nazca - z wieży widokowej można dojrzeć figury ręki
i drzewa, dla chętnych przelot awionetkami nad liniami Nazca

Arequipa - Katedra, kościół Św. Ignacego, wyjątkowy Klasztor Św.
Katarzyny, spacer po mieście, czas wolny - możliwość zrobienia zakupów

Kanion Colca - uznawany za najgłębszy kanion na świecie - droga
prowadzi doliną Colca z przepięknymi widokami ośnieżonych w głębi And, tarasami i stadami
pasących się lam i wikunii

La Calera - łaźnie termalne - bogate w wapń, żelazo oraz cynk wody źródeł osiągają przy wypływie
spod ziemi temperaturę nawet 85 stop. C.

Krzyż Kondorów - punkt widokowy, skąd rozpościera się wspaniały widok na Kanion
Puno - miasteczko położone nad Jeziorem Titicaca (3800 m n.p.m.), po drodze krótkie postoje
w malowniczych indiańskich wioskach

Wioska Pomata - zwiedzanie kościoła Dominikanów z oknami z przezroczystego alabastru
Chucuito - ruiny preinkaskiej świątyni płodności Ziemi
Ruiny Tiwanaku - monumentalne budowle pochodzące z VI w. p.n.e. - Brama Słońca, 15-metrowa
piramida Acpana, Kalasaya i kościół wybudowany w 1612 z materiałów pochodzących z ruin

La Paz - przeprawa łodzią przez jezioro Titicaca
Copacabana - słynne Sanktuarium Maryjne
Pływające wyspy Uros - miejsce, gdzie od wieków żyją Indianie z plemienia Uru
Cuzco - zwiedzanie cmentarzyska Sillustani, gdzie w grobowych kurhanach w kształcie wież pierwotni
mieszkańcy tych okolic grzebali zmarłych, świątynia boga Wiracocha, Katedra, spacer po zabytkowych
uliczkach, Świątynia Słońca Korikancha i pobliskich ruin - Sacsahuaman, Kenko, Puca-Pucara,

Tambomachay

Andahuaylillas - przepiękny kolonialny kościół zwany Kaplicą Sykstyńską Andów
MACHU PICCHU – zaginione miasto Inków: zwiedzanie sektoru
miejskiego z elementami budynków miejskich oraz świątyni Słońca,

Intiwatana, świętych kamieni, świątyni z trzema oknami
i mauzoleum

Św. Dolina Inków - malownicza trasa wzdłuż rzeki Urubamby, tarasy
inkaskie, rynek indiański w Pisac i twierdza Ollantaytambo

Lima - zwiedzanie starej, kolonialnej części: Plaza de Armas, Katedra,
jezuicki kościół La Compania, klasztor Santa Catalina, Muzeum Złota

cena już od

8999 zł/os.

W cenie zapewniamy:
Przelot samolotem, transfery lokalnym busem, zakwaterowanie, wyżywienie,
ubezpieczenie, opiekę pilota, opiekę licencjonowanego lokalnego przewodnika

