
PERU



DZIEN 1.
Lima. Przylot do Limy wieczorem. Powitanie na lotnisku na 
ziemii Inków i  innych narodów andyjskich, transfer do hotelu. 
Zakwaterowanie, odpoczynek po podróży. Kolacja i nocleg. 

DZIEN 2.
Lima. Po śniadaniu, zwiedzanie Limy - Miasta Królów, założonego 
przez Francisco Pizarro na brzegu rzeki Rimac. Centrum 
miasta, czyli Lima kolonialna: Plaza de Armas, gdzie znajduje 
się m.in. Pałac Prezydencki, Katedra, Pałac Arcybiskupi, które 
zostały odnowione przez polskiego architekta Ryszarda Jaxa 
Małachowskiego. Dworzec Kolei Transandyjskiej współprojektu 
inż. Ernesta Malinowskiego; Kościół i  Klasztor Franciszkanów, 
w  którym poza licznymi relikwiami i  malowidłami znajduje się 
pierwszy limeński cmentarz, zwiedzanie katakumb. Obiad. 
Wycieczka do Muzeum Złota, będącego zbiorem przedmiotów 
pochodzących z plądrowanych grobowców. Kunszt w wykonaniu 
eksponowanych przedmiotów przeważnie ze złota, stanowi 
wartośc dodatkową oprócz walorów historycznych i  zawartej 
w nich informacji wieków minionych. Powrót do hotelu. Kolacja. 
Nocleg.

DZIEN 3.
Lima – Cusco-Dolina Inków. Po śniadaniu przelot do Cusco 
i  przejazd do Świętej Doliny Inków - niepowtarzalnej, pełnej 
urokliwych krajobrazów doliny, leżącej nad rzeką Willkamaju 
(Święta Rzeka) obecnie zwaną Urubamba. Wybierzemy się 
z  wizytą do ruin obiektu archeologicznego Pisac w  pobliżu 
miasteczka o  tej samej nazwie. Na południowo-wschodnim 
zboczu góry znajdują się uprawne tarasy, nad którymi wiją 
się trudne do przebycia ścieżki, tunele wyryte w  skale, mury 
i  place. Odwiedzimy ludowe targowisko w  Pisac, gdzie do tej 
pory odbywa się handel wymienny. Obiad. Kontynuujemy 
przejazd świętą doliną, aż do miasteczka Ollantaytambo, 
wybudowanego na bazie inkaskich murów, dzięki czemu jest 
jednym z  najlepszych przykładów układu urbanistycznego 
z  czasów Inków. Nad miasteczkiem znajdują się imponujące 
ruiny o tej samej nazwie. Poznamy różne style budownictwa, od 
prostych wykorzystywanych przy budowie tarasów rolniczych 
i  konstrukcyjnych do zaawansowanych przeznaczonych tylko 
do budowy świątyń. Jest trudno uwierzyć, że radzili sobie 
z  ręczną obróbką wielkich monolitów, gdzie każdy z  nich jest 
dziełem sztuki. Wartość zaginionej technologii niewątpliwie 
niezmiernie przewyższa wartością wywiedzionego złota 
do Hiszpanii. W  czasach Inków było to ważne miejsce pod 
względem strategicznym, administracyjnym, a przede wszystkim rolniczym jak o tym oświadczą tarasy doświadczalne, spichlerze 
i przedstawienia postaci Kaplana Andyjskiego na stoku wzgórza Pinkuylluna. Wiąże się z Ollantaytambo niejedna tajemnica nie 
rozwiązana. Kolacja i nocleg w dolinie.

DZIEN 4.
Machu Picchu. Wczesna pobudka. Po śniadaniu udajemy się na dworzec kolejowy i jedziemy pociągiem turystycznym „Expedition”, 
aż do Aguas Calientes. Zaobserwujemy drastyczna zmianę klimatu i roślinności pomiędzy górami a tak zwaną wysoką dżunglą. 
Przesiądziemy się do małych autobusów, aby krętą droga wśród bujnej tropikalnej roślinności dotrzeć do ruin tzw. „Zaginionego 
Miasta Inków”. Miasto Machu Picchu, którego nazwa w języku keczua oznacza Stara Góra, zostało „odkryte” światu w 1911 roku 
przez amerykańskiego historyka poszukiwacza przygód Hirama Binghama dzięki publikacji w prestiżowym National Geografic. 
Kronikarze hiszpańscy ani słowem nie wspominają o słynnych ruinach. Prawdopodobnie miasto to zostało opuszczone jeszcze 
przed najazdem Hiszpanów i  dzięki temu uchowało się przed ich niszczycielska siłą. Po zwiedzaniu poszczególnych sektorów, 
świątyń, dzielnic mieszkalnych, kamieniołomu oraz kalendarza słonecznego trzeba koniecznie wspiąć się po niezliczonych 
kamiennych stopniach, by przy samotnej chatce strażnika podziwiać ruiny w całej ich okazałości, łącznie z widokiem na Huayna 
Picchu oraz rzekę Urubamba, która opływa kamienne Miasto, wijąc się w  głębokim, 400-metrowym kanionie. Obiad. Powrót 
pociągiem do Ollantaytambo, kolacja i nocleg.
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DZIEN 5.
City tour. Sniadanie. Przejazd do miasta Cusco. Po obiedzie city 
tour. Naszą wędrówkę po Cusco rozpoczynamy od zwiedzania 
centrum miasta: Plaza de Armas, Katedry, Coricancha (Świątyni 
Słońca). Zgodnie z  charakterystyką kultur andyjskich, Inkowie 
stworzyli plan miasta Cusco w  kształcie pumy, którego 
głową jest imponujący obiekt Sacsayhuaman. Miejsce to, 
zgodnie z  charakterystyką ważnych budowli Inków było 
wielofunkcyjne, miało więc charakter religijny i administracyjny; 
jego majestatyczne rozwiązanie architektoniczne zostalo 
wykorzystane w celach militarnych w okresie upadku państwa 
Inków. Na terenach Sacsayhuaman, odbywa się coroczne święto 
zwane Inti Raymi, które jest jedną z wielu manifestacji wynikającej 
z  procesu synkretyzmu kultury hiszpańskiej i  inkaskiej. Inti 
Raymi odbywa się w  dniu 24 czerwca (dzień katolickiego 
świętego Jana), z udziałem aktorów i setek statystów ubranych 
w stroje stylizowane na te z czasów świetności Państwa Inków. 
Zwiedzimy również labirynt i  miejsce kultu Quenqo, obiekt 
militarny i  kontroli migracyjnej Puka – Pucara oraz świątynię 
poświęconą kultowi wody, Tambo Machay, zwaną niesłusznie 
„Łaźnią Inki” gdyż obrzędy związane z  kultem wody nie wiąże 
się z  kąpielą. Woda tryska z  nieskazitelnie czystego źródła do 
dziś niezlokalizowanego. Powrót do miasta, kolacja z folklorem 
i nocleg.

DZIEN 6.
Cuzco-Lima-Paracas. Po śniadaniu przelot do Limy i  przejazd do Paracas (ok. 4,5 h), zakwaterowanie hotelu z  basenem, obiad 
i kolacja. Nocleg.

DZIEN 7. 
Paracas. Sniadanie. Relaks w hotelu z basenem. Wycieczka na Wyspy Ballestas (małe Galapagos), z łodzi będziemy mogli podziwiać 
figurę świecznika (Candelabr) wyrzeźbioną na stoku pobliskiego wzgórza. Orientacja głównej osi świecznika (a raczej kaktusa) jest 
zgodna z konstelacja Krzyża Południa ,a prostokątna jego podstawa wykazuje wymiary będące krotnością tzw. metra andyjskiego. 
Następnie opływamy wyspy zamieszkałe przez różnorodną faunę. Będziemy obserwować stada lwów morskich, pingwiny 
Humboldta, kilka gatunków kormoranów, pelikany i  wiele innego ptactwa. Dzięki dużej populacji ptaków wyspy te są cennym 
źródłem guano, czyli odchodów ptasich, które są jednym z najlepszych nawozów naturalnych. Fakultatywnie: Przelot awionetką 
nad liniami Nazca (lot odbywa się w zależności od warunków pogodowych) - gigantycznymi wzorami geometrycznymi i rysunkami 
zwierząt wyrytymi na płaskowyżu. Istnieje wiele teorii na temat powstania tych linii. Autorytetem w  kwestii historii kultur 
peruwianskich jest Pani Maria Rostworowsk i, według której najbardziej prawdopodobną wersją jest ta, że zostały one wyryte 
z powodow związanych z kultem polegającym na nawiązaniu kontaktu energetycznego z przyrodą. Wstępne badania Wskazują 
wyraźne powiazania geoglifow i linii geometrycznych do rzek podziemnych (ok. 255 USD) Obiad i kolacja. Nocleg. 

DZIEN 8. 
Paracas-Lima. Śniadanie. Powrót do Limy, pożegnalny obiad i wylot z Peru.
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Zapraszamy do kontaktu:      biuro@eccobusiness.pl      58 329 00 62


