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Lima – Cusco – Machu Picchu – Laguna Humantay/Barevná Hora – Lima 
 
 
V tomto programu jsme pro Vás připravili výběr míst, které představují základ při jakékoli návštěvě Peru. Po dobu 8 dnů budete mít 
možnost objevovat kulturu, historii a krásy přírody Peru. 
 
 
DEN 1: EVROPA – LIMA 
Přílet do Limy a ubytování v hotelu. 
 
DEN 2: LIMA – CUSCO 
Ranním letem se dopravíme do Cusca, po ubytování v hotelu se vydáme poobědvat v místní restauraci. Dále bude následovat 
odpolední program ve formě Cusco City Tour, kdy se vydáme na prohlídku po inckých a koloniálních památkách v samotném Cuscu 
i v jeho okolí (Katedrála, Chrám Slunce – Qorikancha, Sacsayhuaman, Puca Pucara, Tambomachay). 
 
DEN 3: SVATÉ ÚDOLÍ – AGUAS CALIENTES 
Ráno se vydáme do Posvátného Údolí Inků. Navštívíme archeologické komplexy, textilní dílnu a trh ve městě Chinchero. 
Prohlídneme si tajemné kruhovité terasy v Moray. Dále se projdeme kolem solných políček v Maras. Dopravíme se do města 
Urubamba, kde poobědváme a budeme pokračovat do města Ollantaytambo. Tady navštívíme inckou pevnost, která se rozléhá 
nad údolím. Odpoledním vlakem Vistadome se dopravíme do Aguas Calientes. Tady se ubytujeme a povečeříme.  
 
DEN 4: MACHU PICCHU –   CUSCO 
Brzy ráno se vydáme na prohlídku samotného "Ztraceného města Inků" – Machu Picchu.  Prozkoumáme jeho chrámy, Incký most, 
nebo vystoupáme na Huayna Picchu, kde se nám naskytne nezapomenutelný pohled na Machu Picchu. Odpoledne se vrátíme do 
Aguas Calientes, kde poobědváme a vydáme se vlakem Vistadome zpět do Cusca. 
 
DEN 5: VOLITELNĚ: LAGUNA HUMANTAY / BAREVNÁ HORA (THE RAINBOW MOUNTAIN) / JIŽNÍ ÚDOLÍ 
 
LAGUNA HUMANTAY  
Tento celodenní výlet je dávkou směsi vysokohorské scenerie a dávnými zvyky Inků. Při výstupu k tomuto scénickému 
vysokohorskému jezeru, ve výšce 4200 m.n.m. se dovíte o jejím religiózním významu v incké mytologii 
  
BAREVNÁ HORA (THE RAINBOW MOUNTAIN) 
Barevná hora, nebo Duhová hora je taky známa pod názvem Winicunca, podle komunity Winicunca žijící v její blízkosti. 
 
JIŽNÍ ÚDOLÍ 
První zastávkou bude nádherný kostelík ve vesničce v Andahuaylillas – pro svoji výzdobu nazýván "Sixtinská kaple" Ameriky.  
Dále se vypravíme do archeologického komplexu Pikillacta, která doslovně znamená "Město blech". Na poslední zastávce po 
kulturních a archeologických centrech Jižního údolí se zastavíme v archeologickém centru Tipón. Toto incké architektonické dílo 
sloužilo jako terasy pro kultivaci plodin. 
 
DEN 6: CUSCO – LIMA 
Přesuneme se dopoledním letem do Limy a odpoledne strávíme v místní bohémské čtvrti Barranco, kde budeme mít možnost 
se občerstvit ve známé kavárně La Bodega Verde. Pak se přesuneme do business a rezidenční čtvrti Miraflores, projdeme se 
po Maleconu (pobřežní promenádě), navštívíme centrum Larcomar a přes Kennedyho Park se dostaneme do srdce Miraflores 
 
DEN 7: LIMA  
Dnešní den se ponese v duchu objevování Limy jak předkolumbovské (Huaca Pucllana), tak koloniální (Klášter svatého Františka, 
Plaza de Armas a další). Kromě historických míst navštívíme v rámci obědu restauraci, která nám nabídne výběr z těch nejlepších 
jídel peruánské kuchyně. 
 
DEN 8: LIMA – EVROPA  
Doprava na letiště na ranní let do Limy. Návrat zpět do vlasti, nebo pokračování v cestování v rámci rozšíření programu podle 
individuálního zájmu. 
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Cena zájezdu: 36 200 Kč / 1550 USD / 1480 EUR + letenka Evropa – Lima 
 
 
* Doplatek za jednolůžkový pokoj: 3960 Kč / 170 USD / 151 EUR 
 
** Slevy: 

• 3 % při registraci nejméně 2 měsíce před termínem zájezdu 
• 3 % při registraci 1+ další cestující (za každého cestujícího uvedeného v registraci) 
• 4 % při registraci 1+ další cestující nejméně 2 měsíce před termínem zájezdu (za každého 

cestujícího uvedeného v registraci) 
 
*** Cenová kalkulace použitím kurzu CZK/USD a USD/EUR ke dni 20.2.2019. V případě změny kurzu o 
+/–5 % v den registrace zájezdu se cena přepočítá kurzem platným v den registrace. 

Trvání: 8 dní / 7 nocí 
Cena zahrnuje: • všechny přesuny mezi místy (linkové autobusy, mikrobusy, lodě) 

• vnitrostátní letenka: Lima – Cusco – Lima  
• autobus: Aguas Calientes – Machu Picchu – Aguas Calientes 
• vlak: Ollantaytambo – Aguas Calientes – Ollantaytambo 
• všechny vstupy do navštívených míst 
• český průvodce 
• všechny prohlídky s profesionálními místními průvodci 
• ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní: 6x hotel 4*, 1x hotel 3* 
• strava: 1x oběd 3. den, 5. den při volbě: Laguna Humantay/Barevná hora 
• zabezpečení letů 
• informační materiály 

Cena nezahrnuje: • cena neobsahuje cenu letenky Evropa – Lima – Evropa, která je závislá od termínu zájezdu a 
místa odletu 

• poplatky za nadrozměrná zavazadla 
• ubytování v důsledku zrušení letu 
• doplatek za ubytování v jednolůžkovém pokoji (povinné pro jednotlivce). V případě souhlasu 

o doobsazení pokoje dalším zájemcem nás informujte v registračním formuláři. Když bude 
možné doobsadit pokoj dalším zájemcem, vrátíme Vám doplatek za jednolůžkový pokoj. 

• strava neuvedena v sekci "Zahrnuto" 
• alkoholické nápoje  
• pojištění 
• spropitné  
• prádelna 
• telefonní hovory  
• ostatní výdaje osobní potřeby 
• extra výdaje v důsledky "vyšší moci – vis major" 

 


