15-денний авіа тур: ПЕРУ
14 локацій: ЛІМА – ПАРАКАС – ПОЛІТ НАД ЛІНІЯМИ НАСКА – АРЕКІПА – ЧІВАЙ – ПУНО –
КАНЬЙОН КОЛЬКА – ОЗЕРО ТІТІКАКА – МУЗЕЙ ПУКАРА – МОРАЛІ – ВІНІКУНКА –КУСКО –
МАЧУ-ПІКЧУ - ЛІМА

Детальна програма поїздки:
ВИЛІТ ІЗ КИЄВА
День
Виліт із Києва о 06:00.
1
Приліт до Ліми о 19:10. Трансфер до готелю. Поселення.

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ПЕРУ!
День
2

Сніданок. Акліматизація на висоті.
Вільний день у Лімі.

ПАРАКАС
Після сніданку переїзд з Ліми до Паракасу (4 години) та
екскурсія островами Бальєстас і Канделабро. Ми
побачимо представників флори та фауни, морських
левів, птахів. (якщо буде погана погода та вода буде не
дуже спокійна, лише наземна прогулянка автобусом)
Далі переїзд у Наска. (4 години)
Ніч в Наска.

День
3

ПОЛІТ НАД ЛІНІЯМИ НАСКА
Сніданок у готелі та переїзд в аеропорт Наски.
Вступна інформація про лінії Наски та політ над ними
35 хвилин. Ця група гігантських геометричних та
фігурних геогліфів розташована на плато Наска на
півдні Перу. За офіційною версією, лінії були нанесені
День
близько 1100—1700 років тому доінською культурою
4
Наска. Вперше повноцінно відкриті геогліфи були у
середині XX завдяки авіації. З висоти польоту вперше
було побачено гігантських павуків, ящірок, лам та інших
тварин, а також зигзаги та геометричні фігури. Лінії Наска ставлять перед істориками чимало
запитань – хто їх створив, який народ і коли, навіщо та яким чином?
Переїзд до Арекіпи (11 годин)
Ніч в Арекіпі.
МІСТО БІЛЯ ПІДНІЖЖЯ ВУЛКАНІВ
Улюблене біле місто Арекіпа (2350 метрів над рівнем
моря) розташоване біля підніжжя трьох вулканів,
чудовий зразок колоніальної архітектури. У 2000 році
місто було включено до списку Світової спадщини
ЮНЕСКО. Білим місто назвали за те, що воно майже
повністю побудоване з білої гірської породи
(sillar). Арекіпа має особливу, відмінну від усіх інших
міст Перу, атмосферу.
Сухий, помірний клімат; увечері та вночі свіжо та трохи
прохолодно. Погодні умови у місті приблизно однакові
протягом усього року. Середня температура повітря
День
становить близько +23С, навіть у літній період тут не буває надто спекотно.
5
Звідти ми вирушимо до Чиваю — містечка поруч із
каньйоном Колька, найглибшим каньйоном у світі. По
дорозі ми проїжджатимемо природоохоронну зону, де
водяться вікунії, шерсть яких дуже і дуже
дорога. Заповідник для збереження рідкісних тварин
був створений порівняно недавно, в 1964 році, коли
стало зрозуміло, що вікунії знаходяться на межі
зникнення.
Після приїзду до Чиваю на нас чекає вечеря з місцевим
фольклором.
Ніч у Чиваю.

ПОЛІТ КОНДОРА
Вранці ми вирушимо на Хрест Кондорів. Нам необхідно буде запастися терпінням, доведеться
чекати на появу орлів кондорів. Птахи раптово
прилітають, велично ширяють у повітрі, потім також
несподівано зникають… Незабутнє видовище, головне,
щоб вони прилетіли… З оглядового майданчика
День
відкривається чудовий краєвид на сам каньйон. Від
6
краси та казковості захоплює дух і створюється відчуття
нереальності.
Після обіду в Чиваї ми вирушаємо в довгий
п'ятигодинний шлях гірським серпантином в Пуно.
Ніч у Пуно.
ТІТІКАКА
Виїзд на острови озера Тітікака. Це острови Такіле та
Урос. Острови Урос - це 30 плавучих солом'яних
островів, створених індіанцями урос. За легендою,
індіанці змушені були бігти і побудувати плавучі
острови з очерету, рятуючись від переслідувань інків.
Острів Такіле має давню історію, яка сягає імперії
День
інків. Острів дуже цінний для археологів, оскільки має
7
багато
історичних
давньоіндіанських
руїн,
сприятливих для розкопок. На острові ми потрапимо
до магічного світу первозданного зв'язку з природою
та історією. На острові Такілі ми пообідаємо і
здійснимо переїзд до археологічного комплексу Сіллустані, відомого своїми давніми
похоронними спорудами – чульпас.
Ніч у Пуно.
ДОРОГОЮ ДО КУСКО
Зранку виїзд до Куско дорогою сонця, заїдемо в музей
Пукара, до невеликих містечок, скуштуємо місцевої
кухні та обов'язково відвідаємо храм інків Віракоча.

День
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Увечері приїзд у Куско та ніч у готелі.

МІСТО МОРАЙ
З ранку ми вирушимо у Священну долину інків та місто
Морай.
Морай - одна з найбільш приголомшливих руїн інків у
вигляді
концентричних
терас,
схожих
на
амфітеатр. Вважається, що ці тераси були своєрідним
науково-дослідним інститутом для древніх вчених
інків. Далі ми вирушаємо до Мараса, відомого своїми
соляними терасами. Тераси призначалися для
видобутку природної солі ще в епоху інків і були
споруджені у розквіті імперії.

День
9

Після обіду - поїзд до Агуас Каліентес.
Ніч в Агуас Каліентес.

МАЧУ-ПІКЧУ
Нарешті, одна з найзагадковіших частин нашої
подорожі – екскурсія до Мачу-Пікчу.
Мачу-Пікчу - стародавнє місто цивілізації імперії Інків
і всесвітня спадщина розташована на вершині
гірського хребта. Недарма Мачу-Пікчу називають
«містом у небесах». Недалеко від міста знаходиться
скеля Уайна Пікчу (підйом на неї - додатково 15
День
доларів), що обрисами нагадує профіль індіанця, який
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дивиться в небо — зберігача. Саме тут ми
доторкнемося до тієї вікової загадкової історії інків,
де, здається, що саме повітря говорить мовою древніх індіанців.
Головна пам'ятка – храм Кондора. За легендою, Кондор — культовий птах інків, що втілює
свободу і стихію повітря. Можливо, завдяки магії гір, сонця та чистого повітря ми зрозуміємо,
чому інки побудували місто в такому важкодоступному місці?))))
Увечері переїзд поїздом до Куско.
Ніч у Куско.

День
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КУСКО. СЕМИКОЛЬОРОВА ГОРА
Вільний день у Куско або факультативно:
Подорож на гору Вінікунка (семикольорова гора).
На нас чекають казкові пейзажі, коли сім кольорів
веселки складено один над одним. Як різнокольорова
мантія чи відбиток веселки землі. (Висота майже 5000)
На нас чекають пішохідні прогулянки кольоровими
горами у супроводі сімей альпак.
Увечері повернення в Куско.

ПОВЕРНЕННЯ ДО ЛІМИ
Трансфер в аеропорт та виліт до Ліми. Після прильоту оглядова екскурсія містом.
Ліма – великий багатомільйонний мегаполіс. Цього дня ми здійснимо оглядову екскурсію
День столицею та оглянемо пам'ятки з багатою історією. Історичний центр Ліми внесено до переліку
12 всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ми побачимо стародавній археологічний комплекс, зведений у
IV столітті. І, звісно, спробуємо оригінальну кухню кулінарної столиці Латинської Америки.
Увечері трансфер до готелю та відпочинок.
ВИЛІТ ДОДОМУ
День
Сніданок та трансфер до аеропорту для міжнародного вильоту додому.
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День Транзитний день
14
День Приліт до Києва о 00:20.
15

Україна, Київ, вул. Гоголівська, 39, оф. 2
тел.: +380 44 3615255, +380 68 1987874
On-line бронювання: www.euroways.com.ua

Вартість: 2480 USD. Включає:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Індивідуальний екскурсійний супровід
Індивідуальний транспортний супровід,
робота водія, оплата палива, парковок
та платних доріг
Усі трансфери за програмою
Авіапереліт Куско - Ліма (економ клас
валіза 23 кг)
Готелі 3* на базі сніданків
Вечеря з фольклорним шоу у Чиваї
1 обід за програмою в Куско
1 обід та 1 сніданок на день кольорових
гір
У Каньйоні Колька 2 обіди за програмою
1 обід по дорозі з Пуно до Куско.
1 обід на острові Тітікака
Мито за відвідування острова на озері
Тітікака
Політ на літаку над лініями Наска та
мито
Вхідні квитки в Мачу Пікчу, Морай,
Марас, музей Пукара
Поїзд з Куско в Агуас Кальєнтес і назад
економ клас
Автобус до Мачу-Пікчу та назад
Мито за проїзд національним парком
Колка
Мито за проїзд на Хрест Кондорів
Вхідний квиток до жіночого Монастир в
Арекіпа
Вхідні квитки на кольорові гори та
провідник по горах
Екскурсія індивідуальним човном
островами в Паракас
Індивідуальний човен по озеру Тітікака з
входами на острови Урос та Такілі
Вхідні квитки до археологічного
комплексу Силустані
Вхідні квитки в Катакумбас Сан
Франциско
Страхування (до 60 років)

Додатково:
•
•
•
•
•
•
•

Міжнародний переліт 1400 USD без
багажу, 1500 USD з багажем
Харчування, крім того, що зазначено
Умови в'їзду COVID-19
Страхування від 60 років, додаткові
опції
Одномістне розміщення
Чайові
Особисті витрати

