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Peru
körutazás az inkák örökségei és az inkák utódai között 

2024. január 20-29.

inka romok, luxusvonatok, nádhajók, Világörökségi helyszínek …
… és egy életre szóló élmény az Andok hegyei között

1. nap, január 20. szombat: Indulás Budapestrõl, majd utazás repülõvel …
2. nap, január 21. vasárnap: … átszállással Peruba, Cuscoba, mely 3400 m tengerszint feletti magasságban fekszik, s melynek óvárosa az UNESCO Világörökségének része. Délután buszos, gyalogos városnézés, mely során érintjük a belvárosban a Nap templomát (Qorikancha), a katedrálist a csodálatos kápolnáival, barokk oltáraival, illetve a városszéli inka romokat, mint a Sacsayhuaman erõdjét és Kenko amfiteátrumát.
3. nap, január 22. hétfõ: Egész napos kirándulás az Inkák Szent Völgyébe. Látogatás Marasba, az inka idõk óta mûködõ, rendkívüli látványos, fehérteraszos sóbányához, majd a közeli, inkák által épített Moray kör alakú teraszaihoz, amelyek célja különbözõ mikroklímák kialakítása volt. Ebéd egy helyi étteremben, majd tovább utazás az inka birodalom alatt épült Ollantaytambo várhoz, s végül Pisac falu termelõi és kézmûves piacára.
4. nap, január 23. kedd: Egész napos kirándulás a Palcoyo szivárványhegyhez. 3 órás utazás Combapatába, majd kb. 45 perc – 1 óra túra, míg elérjük a Palcoyo-hegyet (4900 m), ahol élvezhetjük a gyönyörû kilátást, a környék szépségét. Visszafelé rövid megállás Checacupe-ban. Ebéd egy helyi étteremben, majd visszatérés Cuscóba.
5. nap, január 24. szerda: 06:35-kor transzfer Poroy vasútállomására, majd 07:35-kor indulás a Vistadome panoráma vonattal Aguas Calientes vasútállomására, ahová 10:52-kor érkezünk. Transzfer a 2430 m tengerszint feletti magasságban elterülõ Machu Picchuhoz, ami az UNESCO Világörökségének része, s amelyet romterület helyi idegenvezetõvel járunk be. Ebéd a Machu Picchu Sanctuary lodgeban, majd 17:23 visszaindulás vonattal, ill. érkezés 20:52 Poroyba, és ezt követõen a szállodába.
6. nap, január 25. csütörtök: 07:00-kor transzfer a vasútállomásra, 08:00-kor indulás, majd egész napos vonatozás Titicaca vonattal Punoba, 18:00 órai érkezéssel. Ebéd a vonaton.
7. nap, január 26. péntek: Egész napos program a Titicaca-tónál, melynek vízfelszíne 3812 m tengerszint feletti magasságban van, s amelyen hajóval kirándulunk az Uros- és Taquile-szigere. Uros közössége egy mesterséges szigeten él, s életük teljesen összeforrt a totora náddal, melybõl pl. a különleges formájú hajóikat is építik.  Taquilen élõ közösség tökéletes harmóniában él a környezetével, színes, hagyományos ruhákat viselnek, amelyeket maguk készítenek. Ebéd Taquilen, majd visszatérés Punoba.
8. nap, január 27. szombat: Reggel transzfer a Juliaca repülõtérre, s utazás Limaba. Délután városnézés a gyarmati és a modern Limában, amelynek történelmi belvárosa UNESCO Világörökségének része. A túra során érintjük kormányzati palotát, a városházát, a székesegyházat és a 17. századi Szent Ferenc-kolostorba. Este séta a San Isidro és Miraflores modern kerületekben, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a Csendes-óceánra.
9. nap, január 28. vasárnap: Egész napos szabadprogram Limában, vagy a repülõgép indulásának idõpontjától függõen lehetõség van akár egész napos programra, melyet késõbb tudunk egyeztetni. Este transzfer a repülõtérre, és indulás menetrendszerinti járattal, …
10 nap, január 29. hétfõ: … s átszállással érkezés Budapestre.

Ár: 1.349.000 Ft/fõ.

Az ár tartalmazza:

- az összes külföldi transzfert
- 7 éjszaka szállást reggelivel elsõ osztályú hotelban (legalább magyar 4*-os kategória) 2 fõ/szoba elhelyezéssel
- napi háromszori étkezést az utazás második napjának vacsorájától az elutazás napjának reggelijéig. 
- a vonatot Machu Picchuhoz oda vissza és a Titicaca-tóhoz
- a hajózást a Titicaca-tavon  
- az összes belépõt a programban szereplõ helyekre
- az összes engedély és adó díját, ami a programhoz szükséges
- a magyar nyelvû csoportvezetést

Az ár nem tartalmazza:

- a magyarországi reptéri transzfereket
- a fel nem sorolt étkezéseket
- a repülõjegyet Budapest-Quito, Guayaquil-Cusco, Puno-Lima, Lima-Budapest útvonalon
- az utasbiztosítást - kötelezõ
- útlemondási biztosítást - javasolt
- az italfogyasztást
- borravalókat
	
Az út minimum 6 fõ esetén indul.

Fontos: Az utazáshoz útlevél szükséges, de vízum nem!

Az útlevélnek a visszaút dátumától számított 6 hónapig érvényesnek kell lennie!

Az utazás ideje alatt mindenkinek rendelkeznie érvényes utasbiztosítással, melyet irodánknál meg lehet kötni!


A programhoz jó utat kívánva üdvözlettel:

                                                   					       Dr. Kopári László
Pécs, 2023. január 15.

