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MACHU PICCHU CESTUJEME PO PERU

Z Aguas Calientes (nově nazývané pueblo Machu Picchu) se na k ruinám Machu Picchu dostanete: 

1) pěšky – cesta nahoru trvá cca 1-2 hodiny (dle 
fyzické zdatnosti), cesta zpět dolů asi hodinu. 
Počátek cesty pro pěší je za mostem a vede po 
jiné trase než jezdí autobusy. U počátku cesty je 
z obou stran dřevěná mapa (viz foto) a cesta je 
značená.

2) autobusem – jízdenky na autobus z Aguas Cali-
entes před brány Machu Picchu nelze zakoupit 
online – lze pouze na místě (viz mapa). 
Cena je 12 USD/os/1 cesta. Lze zakoupit jed-
nosměrnou jízdenku nebo i rovnou zpáteční. Zpá-
teční lze zakoupit také nahoře u brány na Machu 
Picchu. Jízdenky je možné zaplatit v dolarech, 
solech nebo kartou – VISA i Mastercard.  

Jízdenky nakoupíte v prodejně Consettur. 
Sídlí na adrese: Avenida Hermanos Ayar, 
vstup z ulice Manco Capac,  
Aguas Calientes.  
Otevírací doba: 05.00 – 21:00. Doporučuji 
zde zakoupit večer předem, abyste 
nemuseli ráno čekat frontu (fronty mohou 
být ve vysoké sezóně – červenec-srpen).

MACHU PICCHU  
informace k návštěvě

Cesta na Machu Picchu 
z Aguas Calientes 
autobusem (černě) 
a pěšky (zeleně)

Prodejna autobusových jízdenek 
Consettur v Aguas Calientes

Sem přijedete vlakem Odsud jezdí autobusy Zde se kupují jízdenky 
na autobus
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Průběh dne na Machu Picchu 
– příklad vstupu s horou Machu Picchu:

6 h – vstup do areálu Machu Picchu
7–8 h – vstup na horu Machu Picchu 
8–12 h – výstup a sestup, svačina  
(vhodné místo je např. pod vrcholem na malé 
vyhlídce, kde nejsou hlídači, kterým se svačiny 
občas nelíbí; oficiálně je jídlo v areálu zakázané)
12–13 h – procházka k Inckému mostu, pokud 
budete mít čas a sílu tak i ke Sluneční bráně
13–16 h – prohlídka městečka Machu Picchu
kolem 16 h – opuštění areálu
Odjezd z Aguas Calientes vlakem.

Průvodce

Před bránou je možné najmout si průvodce. Stojí 
kolem 140 solů, prohlídka s ním zabere 2,5 hodi-
ny. Provází menší skupinky (5-8 lidí). Pokud jste 
jenom dvojice a chcete se o náklady s někým 
ještě podělit, chvilku počkáte a mezi tím sežene 
další turisty k vám do doplnění skupiny.
Průvodci jsou certifikovaní, mají dobrou úroveň 
angličtiny, můžete jim věřit. Mít průvodce není 
povinné.

Co si vzít na Machu Picchu?

1) dostatek tekutin a svačinu – v areálu je sice 
oficiálně jídlo zakázané a pití povoleno jen  
v plnitelných lahvích, ale není to kontrolováno. 
V areálu MP (dole u brány je malý stánek 
s občerstvením).
2) repelent – areál se nachází v oblasti deštných 
lesů a pro někoho je zde překvapivě dost štípa-
cích potvor
3) opalovací krém i něco pro případ deště
4) pohodlné trekové boty a oblečení ve vrstvách 
– ráno může být chladněji a přes poledne na 
tričko.
Pozn.: V areálu jsou povoleny trekkingové hole, 
musí mít ale gumové koncovky.

! WC je umístěno před areálem! Doporučuji si 
dojít před návštěvou MP a v nutném případě si 
odskočit cestou na horu Machu Picchu, v areálu 
žádná možnost není. Z areálu pouští ven a zpět 
jen v případě že máte vstupenku do městečka 
a na horu a to jen v době platnosti vstupenky. 
Což je v případě vstupu na horu Machu Picchu 
8 hodin (jinak časy nekontrolují, pouze pokud 
byste chtěli vystoupit a zase vstoupit).

MACHU PICCHU CESTUJEME PO PERU

Městečkem se od roku 2019 chodí jen po vyznačeném okruhu – viz šipky v mapě.


