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CIRCUIT PERU pe
urmele incasilor
Lima

Descriere CIRCUIT PERU pe urmele incasilor, Lima
SOLD OUT
ZIUA 1, 24.11.2022: Timișoara – Budapesta - Lima
Întâlnire cu însoțitorul de grup Casa Adam Muller Guttenbrun în jurul orei 00:00 si transfer la aeroportul
din Budapesta pentru zborul KLM 24NOV Budapesta 06:30 - Amsterdam 08:45; Amsterdam 12:35 - Lima
19:15 . Transfer privat și check-in si cina inclusa la Hotel Jose Antonio 4* sau similar în Lima.
ZIUA 2, 25.11.2022 – Lima
Dupa micul dejun pornim in turul orasului Lima , cunoscut si sub denumirea de Orasul Regilor. Lima
a fost fondata de Francisco Pizarro la 18 ianuarie1535, devenind una dintre bazele puterii spaniole din
Peru. Vizitam centrul istoric unde vom descoperi Plaza de Armas (piata centrala) construita in 1535,
Palacio de Gobierno care a fost construit in 1530 dar a fost distrus de mai multe ori de foc si dezastre
naturale si a fost refacut in 1937 și Primăria. Vizitam apoi cartierul modern Miraflores, centru bancar și
de afaceri al orașului.Vizitam Catedrala din Lima,construita în 1625 si reconstruita in 1940 după ce un
cutremur a lovit orașul.În spatele unei fațade relativ simple, vom gasi capele frumoase si splendide
sculpturi in lemn, precum scena în care cântă corul. Ne continuam vizita la Manastirea San Francisco
, avand ca principale puncte de atractie obiblioteca fabuloasa si catacombele folosite ca cimitir în
perioada colonială.
Luam masa de pranz la un restaurant local (pranz inclus).
Vizitam apoi Muzeul Larco Herrera, care expune peste 45 000 de piese din colectia privata a lui Rafael
Larco Herrera (1901-1966), tatal unuia dintre cei mai importanti arheologi din Peru.Fiul sau a fost cel care
a clasificat, selectat si construit aceasta expozitie care ofera o imagine de ansamblu excelenta a culturilor
pre-hispanice conform teoriei evolutioniste a culturilor antice din Peru.Muzeul mai detine o colectie
extraordinara de ceramica din diferite culturi pre-incase, tesaturi funerare de o frumusete extraordinara, o
varietate de obiecte si o sala cubijuterii de aur.
Cina nu este inclusa.
Ne intoarcem la Hotel Jose Antonio 4* sau similar în Lima.
ZIUA 3, 26.11.2022 – Lima, Paracas, Nazca
Luam micul dejun foarte devreme si apoi plecam in jurul orei 05:00 spre orasul port Paracas, pe
autostrada care merge de-a lungul coastei Pacificului.Daca vremea ne permite vom face o plimbare cu
barca spre insulele Ballestas, situate in Rezervatia Naturala Paracas.Aceste insule sunt populate de o
colonie de lei de mare si de multe specii de pasari (cum ar fi cormorani, sulaci, pescarusi, sterni, pelicani,
pinguini din Humboldt). In drum spre insule, în timp ce barca este inca aproape de coasta, vom admira
misteriosul Candelabru sau Trident gravat pe dealurile de nisip.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 23:23)

Se spune ca ar fi fost facut de aceiasi
oameni care au proiectat Liniile Nazca.
Plecam spre Ica, unde vom servi pranzul la un restaurant local (pranz inclus). Ne indreptam apoi spre
Nazca si optional va propunem un zbor panoramic deasupra celebrelor linii Nazca - durata 1 ora 35
minute (115$/pers). Aceste linii descriu nu numai figuri geometrice, ci si diferite animale și plante la scară
largă.Figurile animalelor ajung de la 15 la 300 de metri. Survolul se face cu o aeronavă ușoară de la Nazca
si se organizeaza daca conditiile meteo sunt favorabile.
Seara ne indreptam spre DM HOTELES NASCA 3* sau similar pentru cazare, cina nu este inclusa.
ZIUA 4, 27.11.2022: - Nazca, Arequipa
Dupa micul dejun plecam spre Arequipa. Astazi ne vom bucura de frumusetea si de diversitatea reliefului
din Peru. Ne vom bucura de frumusetea oazelor din zonele fertile ale raurilor care intrerup intinsele zone
desertice. Facem o pauza pentru servirea pranzului la un restaurant local (pranz inclus in pret), apoi ne
continuam drumul pe coasta salbatica a Pacificului pana la Arequipa al doilea oras din Peru, situat la 2350
de metri altitudine.
Cazare la EL CABILDO HOTEL 4* sau similar in Arequipa, cina nu este inclusa.
ZIUA 5, 28.11.2022 – Arequipa, Puno
Mic dejun. Pornim in turul orașului Arequipa numit si Ciudad Blanca datorita faptului ca este construit din
silar (roca vulcanica alba), Ne indreptam spre punctul de belvedere El Carmen, de unde vom avea o
priveliste splendida a orasului, a vulcanilor din jur si vom admira peisajul rural și terasele agricole. Ne
continuam apoi drumul spre cartierul tradițional Yanahuara, situat la 2 Km de centrul orașului unde vom
gasi una dintre cele mai semnificative biserici ale artei regionale, așa cum putem vedea pe fatada sa din
piatră cioplită. Vizita continua cu piaţa principala, considerata una dintre cele mai frumoase din tara.
In mijlocul pietei principale se afla o fantana din bronz cu o figura de inger sau soldat cu trompetă numită
„Tuturutu”. Catedrala (vizită panoramica), construita în secolul trecut a fost reconstruita după un incendiu
din 1844. Pe un colt al pietei principale se afla biserica La Compañia și manastirile sale, a caror construcție
a inceput in 1595. Pauza pentru servirea pranzului, pe care il vom primi la pachet (inclus in pret). Plecam
apoi cu mașina privata spre Puno.
Cazare la Hotel ROYAL INN PUNO 4* sau similar, cina nu este inclusa.
ZIUA 6, 29.11.2022 - Puno, Lacul Titicaca , Uros & Taquile
Dupa micul dejun plecam intr-o excursie cu barca pe Lacul Titicaca – cel mai inalt lac navigabil din
lume, lac de legenda din apele caruia a iesit cuplul Manco Capac si Mama Ocllo si au intemeiat Imperiul
Inca. Veti vizita insula plutitoare unde traiesc indienilor Uros, care uimesc prin stilul de viata, traditii si
costume.Ei locuiesc in casute mici din paie (stuf de totora – care este foarte rezistent) si traiesc din
pescuit si vanatoare. Mergem apoi spre Insula Taquile, situata la aproximativ 35 km de Puno, 540 de
trepte neregulate despart satul de debarcader, dar pentru vizitatori a fost amenajata o poteca care
inconjoara insula.Pe tot drumul, veti fi uimiti de peisajul incredibil, Lacul Titicaca arata ca un ocean
inconjurat de munti. Ne vom intalni cu locuitorii insulei si vom putea afla mai multe despre traditiile si
obiceiurile localnicilor. Vom servi un pranz traditional la un restaurant al comunitatii (inclus in pret), apoi
ne vom intoarce la Puno.
Cazare la Hotel ROYAL INN PUNO 4* sau similar, cina nu este inclusa.
ZIUA 7, 30.11.2022 - Puno , Sillustani, Raqchi, Andahuaylillas, Cusco
Dupa micul dejun plecam spre Cusco . Veti fi uimiti de peisajele minunate ale muntilor Anzi si ale Altiplano
din Anzii Cordilieri – cel mai mare platou alpin de pe pamant dupa cel al Tibetului. Vom trece prin cateva
pitoresti sate andine precum Urcos, San Pedro, Tinta, Sicuani. Cel mai înalt pas al călătoriei este
La Raya (altitudine: 4312 m) - limita dintre Altiplano si muntii Anzi. Vom avea ocazia sa ne oprim pentru
a face poze. Vizită la faimoasele Chullpas
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-turnuri funerare preinca din Sillustani. Acestea sunt niste turnuri circulare de peste 12 metri inaltime,
care au fost construite de catre Colla, vechii locuitori ai acestei regiuni. Au fost folosite ca morminte
funerare pentru nobili la 4 000 de metri deasupra nivelului marii. Acest sit arheologic este dominat de
muntii care înconjoară Lacul Umayo. Vom lua pranzul la un restaurant local (inclus in pret), apoi vom vizita
Raqchi unde vom admira ruinele antice Huari si frumosul templu Huiracocha iar ultima oprire va fi in
Andahuaylillas, unde se afla capela impresionanta cunoscuta sub numele de „micuta Sixtina”.
Vom ajunge apoi in Cusco, al cărui nume quechua înseamnă „buricul Pamantului”. Cusco este situat în
munții peruvieni (3400 m.s.n.m aproximativ) și a fost capitala Imperiului Inca sau Tawantinsuyo. Potrivit
legendei, orasul a fost fondat de Manco Cápac si Mama Ocllo după „nașterea” sa in Lacul Titicaca.
Cazare la Hotel XIMA CUSCO 4* sau similar in Cusco, cina nu este inclusa.
ZIUA 8, 01.12.2022 – Cusco, Pisac Market - Ollantaytambo – Valea Sacra a Incasilor
Micul dejun. Incepem aceasta zi cu o vizita la ruinele care inconjoara Cusco: Kenko, un centru religios cu
un amfiteatru semi circular, care are aproximativ douazeci de locuri de piatra si un idol in centru; Puca
Pucara: o constructie militara incasa, care consta din terase si scari; Tambomachay, numită și Baia
Incașului, datorita canalizarii si Sacsayhuaman: o fortareata ciclopica construita pentru a apara Cusco de
inamici sa si unde anual se organizeaza festivalul Inti Raymi. Apoi, vizitam piata indiana din Pisac: intregul
oras devine un targ, in principal duminica, oferind vizitatorilor un spectacol colorat și folcloric cu expozitiile
sale de fructe si legume la sol si pe standuri. Aveti ocazia de a cumpara obiecte de artizanat aduse din
toata regiunea: poncho, tesaturi si pulovere pe lana, bijuterii, antichitati si multe altele. Veti descoperi
traditia locala precum: trocul, practicat inca de indigeni. Aproape de piata, gasim un cuptor traditional de
brutărie „horno”. Vom lua pranzul la un restaurant local (inclus in pret) si apoi plecam spre Ollantaytambo
, unul dintre ultimele orase construite de incasi înainte de Conquista spaniola. O mare parte a lucrarii
ramane neterminata, pietrele abandonate au fost martorii muti ai bataliei dintre Manco al II-lea impotriva
invadatorilor.
Cazare la Mabey Urubamba 3* sau similar, cina nu este inclusa.
ZIUA 9, 02.12.2022 – Valea Sacra – Machu Picchu - Ollanta – Cusco
Mic dejun. Transfer la gara Ollantaytambo pentru a lua trenul catre Aguas Calientes; vom traversa
pitoreasca vale a raului Urubamba. Din Aguas Calientes vom urca spre Machu Picchu cu microbuze
turistice locale. Vom ajunge la altitudinea de 2400m pe un drum cu multe serpentine la capatul caruia vom
descoperi Machu Picchu - „Orașulpierdut al incașilor” ramas necunoscut pana in 1911, cand a fost
descoperit de Hiram Bingham (tur ghidat - cu ghid local). Dupa o importanta lucrare de defrișare a
arboretului, frumusetea surprinzătoare a sitului si constructia sa armonioasa, in osmoza cu muntele s-au
pus în valoare. Cetatea este, fara indoiala, unul
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cele

maiimportante

monumente

arhitectonice si arheologice ale planetei. Situat la 2400 de metri deasupra nivelului mării, Machu
Picchu este alcătuit din constructii de piatră care se intind pe un deal jos si ingust, delimitat de o stanca de
400 de metri. Ne intoarcem apoi la Aguas Calientes unde vom lua masa la un restaurant local (inclus in
pret).
Ne intoarcem apoi cu trenul la Ollantaytambo si apoi vom merge spre Cusco.
Cazare la Hotel XIMA CUSCO 4* sau similar, cina nu este inclusa.
ZIUA 10, 03.12.2022 – Cusco – Lima
Dupa micul de jun vizitam orasul Cusco – fosta capitala a Imperiului Incas.Vizitam Plaza de Armas Piața
unde, conform legendei, sulita de aur al lui Manco Capac a strapuns pământul indicandu-i unde se afla
„Buricul Pamantului” astfel incat acolo sa înfiinteze orașul.Ne continuam vizita pe strada Hatun Rumilloc
unde se afla celebra piatra cu 12 unghiuri perfect incastrata in zid.Strada si-a schimbat numele in strada
San Blas si a devenit una dintre cele mai pitoresti parti ale orasului.
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Vom vizita apoi Koricancha, un faimos templu dedicat Zeului Soare si apoi impresionanta Catedrala
catolica din Cusco, construita in secolul al XVI-lea in locul palatului incas al lui Wiracocha.
Servim pranzul la un restaurant local (inclus in pret).
Transfer la aeroport pentru imbarcarea pe zborul Companiei LATAM cu destinatia Lima - Cusco 16:45 Lima 18:10. Sosire pe aeroportul din Lima pentru imbarcarea pe zborul: 03DEC Lima 21:15 - Amsterdam
15:25 04DEC; Asterdam 21:15 - Budapesta 23:15 04DEC
ZIUA 11, 04.12.2022 – Transfer aeroport Budapesta – Timisoara.

Servicii incluse
• bilet avion KLM orar de zbor informativ, se poate modifica pana la plecare:
24NOV Budapesta 06:30 - Amsterdam 08:45; Amsterdam 12:35 - Lima 19:10
03DEC Lima 21:10 - Amsterdam 15:15 04DEC; Asterdam 21:05 - Budapesta 23:05 04DEC
• bilet avion Latam – 03DEC Cusco - Lima
• taxele de aeroport sunt informative si pot suferi modificări pana la plecare;
• un bagaj de cală de 23 de kg și un bagaj de mână de 8 kg/persoană;
•Transferuri aeroporturi-hoteluri-aeroporturi
• Transport cu autocare locale conform programului
• Cazare 9 nopti cu mic dejun la hoteluri de 3* si 4*:
- 2 nopti in Lima la Hotel Jose Antonio 4* sau similar
- 1 noapte in Nazca la DM Hoteles Nasca 3* sau similar
- 1 noapte in Arequipa la El Cabildo Hotel 4* sau similar
- 2 nopti in Puno la Hotel Royal Inn Puno 4* sau similar
- 2 nopti in Cusco la Hotel Xima Cusco 4* sau similar
- 1 noapte in Urubamba la Hotel Jose Antonio 4* sau similar
• 8 pranzuri la restaurante locale in zilele 2,3,4,6,7,8,9,10+1pranz la pachet in ziua 5
• 1 cina in prima seara la hotel
- Vizite la Qenco, Pucapucara, Tambomachay si Sacsayhuaman
• Transferuri si transport cu autocare omologate
• Tur de oras cu ghid local in Lima
• Tur de oras cu ghid local in Cusco
• Transport privat Lima – Paracas – Nazca – Arequipa
• Transport privat Arequipa / Puno / Cusco
• Bilet de tren dus-intors Ollantaytambo/Machu Picchu/Ollantaytambo in tren Expedition / Vistadome train
• Transfer privat Ollantaytambo - Cusco
• Excursie la Uros & Taquile in barci traditionale
• Excursie in Insulele Ballestas
• Excursie in Valea Sacra a Incasilor
• Excursie la Machu Picchu si Aquas Calientes
• Excursie pe Lacul Titicaca
• Excursie la siturile arheologice Sillustani, Pukara si Racchi
• Biletele de intrare la toate vizitele si excursiile din program

Servicii neincluse
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• Zbor panoramic deasupra Liniilor Nazca (in valoare de 130 USD/persoana)
• bacsis pentru sofer si ghidul local 50 USD/persoana
• asigurare storno/medicala
• transfer Timisoara – aeroport Budapesta – Timisoara aprox. 80Euro (se poate modifica in functie de
fluctuatia pretului la motorina)
• supliment SGL 350Euro;

Informatii utile
CONDITII DE PLATA:
• 10% la rezervare
• 20% pana la data de 31.07.2022
• 70% cu 60 de zile inainte de plecare
*Note: 1) Prețul este calculat pentru grup de minim 14 persoane; pentru un număr mai mic de persoane
se plateste un supliment de 135 euro.
2) Prețurile early-booking și ofertele speciale sunt valabile în limita locurilor disponibile.
In cazul indisponibilitatii unitatilor de cazare propuse, la momentul rezervarii, vom oferi alternative
similare.
Ordinea itinerariului se poate modifica in functie de conditiile meteorologice sau alte evenimente
neprevazute.
Conditii de intrare in Peru:
Intrarea in Republica Peru este permisa cu pașaportul valabil o perioada de minim 6 luni de la momentul
intrarii pe teritoriul acestui stat, insa este recomandat ca acesta sa aiba o valabilitate cat mai mare.Nu se
accepta pasapoarte temporare si nu este nevoie de viza.
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