PERU - Cuzco a jeho malebné okolí
Poznávací, Svět s průvodci Periscope

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
Cesty do Peru voní eukalyptem, usměvavými Peruánci a vynikající gastronomií. Nechte si vyprávět neuvěřitelný příběh
o rozvoji a pádu Incké říše. V ceně je vstupné na Machu Picchu!
Pro první dotek s Jižní Amerikou doporučujeme oblast města Cuzco, které bývalo centrem rozvinuté Incké říše. Cuzco
samotné má nepopsatelnou atmosféru kombinující staré památky a barevnost tržišť a butiků. Navíc je nádherně rozloženo
pod věncem hor. Vydáme se i do krásného městečka Pisac a nakonec navštívíme bájné Machu Picchu. V roce 2019 strávíme
na cestách po jižním Peru o jeden den více, neboť též navštívíme plovoucí ostrovy na jezeru Titicaca.
Po zájezdu se jistě budete těšit na další cesty do rozmanitých koutů tohoto barevného kontinentu se srdečnými lidmi.

Termín

Dnů

Cena (Kč)

Nástupní místa

20. 11. - 30. 11. 2019

11

69 500

letiště Praha, odlet z Vídně na vyžádání

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenky z Prahy do Limy, Puna a zpět z Cuzca ve výši 38 000 Kč
dopravu z letišť na hotely a zpět (mikrobus nebo taxi), okružní jízdu v Limě, mikrobus po trase Cusco - Pisac Ollantaytambo - Cusco
9x ubytování v pensionech a hotelech ve dvoulůžkových pokojích (většinou s WC a sprchou na pokoji, jinde na patře)
7x snídani
jízdenky na mikrobus/autobus Puno - Cusco, vlak a půldenní vstupné na Machu Picchu
průvodce
cestovní pojištění České pojišťovny a pojištění proti úpadku CK.
CENA NEOBSAHUJE:
jinou dopravu (např. v Puno a okolí, ruiny Pisac apod.)
obědy a večeře (cca 15 - 20 USD/den)
vstupné do památek a místní průvodci (cca 200 USD = ekvivalent cca 4 500 Kč)
spropitné
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 8 000 Kč
příplatek (rozšířený vstup na Machu Picchu s možností výstupu na Huayna Picchu): 500 Kč
příplatek (rozšířený vstup na Machu Picchu s možností výstupu na Mountain MP ): 500 Kč
příplatek č.1 (letenka v business třídě, cca 30 000 Kč): Kč
příplatek č.2 (odlet z/do Vídně - bez průvodce): Kč
SLEVY:
2.5 % - děti a mládež do 25 let - nelze sčítat s dalšími slevami
2.5 % - osoby starší 65 let - nelze sčítat s dalšími slevami
POZNÁMKA:
záloha 60% (nutná pro pokrytí nákupu letenek), doplatek 3 měsíce předem (nutný nákup jízdenek na vlak a vstupenek na
Machu Picchu)
časová sleva 6% pouze do 8 měsíců před zájezdem
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 10
PROGRAM:
1. den: Ráno odlet z Prahy do Limy s přestupem, přílet večer místního času. Transfer na nocleh.
2. den: Seznámení se s reáliemi Peru v jeho hlavním městě. Lima - půldenní okružní jízda, prohlídka historického centra
hlavního města (UNESCO). Náměstí Plaza Mayor s prezidentským a arcibiskupským palácem, katedrála, koloniální balkóny
paláce Torre Tagle. Muzeum Larco se sbírkami keramiky, nástrojů a umění předinckých kultur. Odlet do města Juliaca nebo
Puno dle letových řádů odpoledne nebo 3. den ráno.
3. den: Navštívíme plovoucí ostrovy Uros na jezeru Titicaca a předinckého pohřebního místa Sillustani (tzv. chullpas).
Doprava tento den není v ceně.
4. den: Celodenní cesta autobusem/mikrobusem přes náhorní plošinu Altiplano se zastávkami. Po příjezdu do Cuzca
transfer na ubytování.
5. den: Prohlídka hlavního města bývalé Incké říše. Cuzco je právem na seznamu UNESCO. Toto krásné město umístěné
ve svazích pod horami dodnes oplývá umem lidových řemeslníků, výtvarníků a hudebníků. Ve městě se snoubí památky na
Inky s kulturou kolonistů. Navštívíme mj. kostely okolo náměstí Plaza de Armas, chrám Coricancha a pevnost
Sacsayhuaman vévodící Cuzcu (doprava není v ceně, lze vyjít za 40 minut pěšky nebo jet taxi).
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6. den: Dopoledne přejezd do malebného městečka Pisac. Navštívíme pestrobarevné tržiště a odpoledne blízkou inckou
pevnost (doprava není v ceně). Ubytování.
7. den: Posvátným údolím přejedeme do měst Urubamba a Ollantaytambo (další incká pevnost). Navečer odjezd
vlakem pod majestátnými Andami podél řeky Urubamby do Aguas Calientes (2 noci).
8. den: Brzy ráno, než přijedou davy turistů z Cuzca, si vyšlápneme nebo vyjedeme autobusem (není v ceně) na Machu
Picchu - vstupné je v ceně. Zdatnější mohou vyšplhat na vrchol Huayna Picchu nebo vrchol Machu Picchu Mountain,
odkud se nabízí nezapomenutelný pohled na obrovské rozvaliny tohoto záhadného města Inků. Oba výstupy jsou náročně
a je nutné je rezervovat v příplatku. Po návratu možnost relaxace v koupališti s teplými bazény.
9. den: Návrat vlakem do Ollantaytamba. Dále mikrobusem do zemědělské oblasti a na archeologický prostor s kruhovými
terasami v Moray. Odpoledne příjezd do Cuzca. Individuální volno.
10. den: Odlet do Limy a následně do Prahy (s přestupem, případně noclehem).
11. den: Přílet do Prahy.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Peru při turistických cestách do 90 dnů na
základě předložení cestovního dokladu - cestovní pas s platností nejméně 6 měsíců. Doporučuje se mít s sebou kopii
cestovního pasu pro případ ztráty. Vízum není potřeba. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem, bylo
vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. Za platnost cestovních dokladů a dodržení podmínek vstupu odpovídá
cestující. Objednatel zájezdu je povinen nahlásit do CK účast cizích státních příslušníků. Bližší informace o podmínkách
vstupu a pobytu naleznete na webech www.mzv.cz a www.mzv.sk.
Pro vstup do Peru není vyžadováno žádné očkování.

