www.cestujemepoperu.cz

PERU 2021 – plán cesty
6. 2. – 26. 2. 2021
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1. den – 6. 2. – přílet do Limy
Přílet ve večerních hodinách, ubytování.

2. den - 7. 2. – rezervace Paracas, Ica a Huacachina
Výlet lodí na ostrovy Islas Ballestas zvané „chudé Galapágy“. Pozorování lachtanů a největších kolonií
mořských ptáků při peruánském pobřeží. Poté pláže v rezervaci Paracas – Playa Roja, Playa La Mina.
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Odpoledne:
- návštěva oázy Huacachina, výlet do pouště se západem slunce nad pouští

- volitelně jízda na buginách a sandborading – účastníky předchozí cesty obojí dost nadchlo. 
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3. den - 8. 2. – Kaňon Ztracených
Kaňon Ztracených – návštěva jednoho krásného kaňonu uprostřed pouště, zcela bez turistů. V okolí je
množství zachovalých fosílií.
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4. den - 9. 2. – Nazca – geoglyfy a nazcanská kultura
Ráno odjezd do Nazcy, návštěva Muzea Marie Reiche (německá vědkyně, která zasvětila svůj život
průzkumu geoglyfů – linií a obrazců a nazcanské kultuře).
Poté návštěva věže, odkud je možné pozorovat 3 obrazce.
Přesun na letiště, kde mohu zájemci (tj. volitelné) absolvovat 30 minutový přelet nad obrazci.

Návštěva hřbitova Chauchilla – na tomto hřbitově můžete spatřit mumie nazcanské kultury naaranžované
v několika hrobkách (původně byly roztroušené po poušti).

Přejezd přes noc do Arequipy.
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5. den – 10. 2. – Arequipa
Projdeme si Plaza de Armas a přilehlé uličky, klášterní komplex Monasterio Santa Catalalina a náměstí
Yanahuara, odkud pořídíte krásné fotky na sopku Misti. Navštívíme muzeum Museo Santuario Andinos,
kde vystavují tělo Juanity, ledové princezny, která byla obětována v nedalekých horách před cca 500 lety.

1. Arequipa aneb Cuidad Blanca (Bílé město) nad kterým se tyčí sopka Misti.
2. Monasterio Santa Catalalina

Výhled z hotelu.
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6. den – 11. 2. – Lagunas Salinas
Výlet na jezera pozorováním plameňáků a zastávkou na pozorování sopečné krajiny.
Přespání v Arequipě.
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7.-8. den - 12. -13. 2. – Colca kaňon

Návštěva 2. nejhlubšího kaňonu světa s panoramatickými výhledy. Průjezd rezervací Salinas y Aguada
Blanca s množstvím lam.
Druhý den ráno Mirador del Condor – místo, odkud se nejlépe pozorují kondoři.

Odpolední přesun do Puna k jezeru Titicaca.
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9.-10. den – 14.-15. 2. –jezero Titicaca
Návštěva Plovoucích ostrovů (Islas Flotantes) národa Uros.

Poté přesun na ostrov Taquile, kde strávíme den a noc s místní rodinou. Vyzkoušíme si jejich tradiční
oblečení a večer nám u ohně připraví malou slavnost.

Druhý den poobědváme na břehu ostrova a vydáme se na cestu na břeh. Poté přejezd Puno – Cusco.

PERU 2021

8

www.cestujemepoperu.cz

11.-12. den – 16.-17. 2. – Posvátné údolí Inků
Posvátné údolí – Valle Sagrado de los Incas - je plné zajímavých inckých památek a krásných vesniček.
Co navštívíme z Posvátného údolí
Posvátné údolí – Valle Sagrado de los Incas - je plné zajímavých inckých památek a krásných vesniček.
Co navštívíme z Posvátného údolí:
Ollantaytambo

Pisac

Moray

Salineras de Maras – solné doly
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13. den – 18. 2. – Machu Picchu
Na Machu Picchu strávíme skoro celý den. Nejdříve si vyšlápneme na horu Machu Picchu, abychom si
vychutnali místo téměř bez turistů a pak si prohlédneme městečko (ruiny).

Pohled z hory Machu Picchu.
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14. den - 19. 2. – Cusco – prohlídka města
Odpočinkový den pro prohlídku města. Při prohlídce města se podíváme na náměstí Plaza de Armas,
katedrálu La Cathedral či kostel Iglesia de Jesús, María y José. Zde visí obraz Poslední večeře Páně
v peruánském provedení – Ježíš s apoštoly mají na stole pečené morče a Jidáš je vyobrazen jako
conquistador Pizzaro.

Náměstí Plaza de Armas v Cuscu.

Navštívíme chrám Qoricancha, původní incký zlatý Chrám Slunce, na jehož základech vystavěli Španělé
klášter San Domingo. Zajdeme se podívat do uličky Calle Hatunrumiyoc na dvanáctiúhelný incký kamen.

Chrám Slunce Qoricancha v Cuscu.

A pro krásné suvenýry (svetry, rukavice, čepice, ponča,
apod.) zajdeme si na tržnici Mercado San Pedro. Zde
seženete všechno (i semínka koky :D, ale pozor, do EU
se samozřejmě nesmí dovážet). Na tržnici můžeme
ochutnat i levně místní jídla, včetně morčete.
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15. den – 20. 2. – jezero Humantay

Celodenní výlet (ráno odjezd, odpoledne návrat) - nádherné jezero ve výšce 4 000 m n. m s tyrkysově
modrou vodou.
Přespání v Cuscu.
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16. den – 21. 2. – Duhové hory – Rainbow mountains
V současné době nejznámější Duhové hory v okolí Cusca se jmenují Vinicunca. Jsou opravdu dechberoucí
a to doslova – cestou překročíte výšku 5 200 m n. m.

Navštívíme i nedaleké Červené údolí, kam nechodí tolik turistů (cca 2 hodiny tam a zpět).
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17. den – 22. 2. – Puerto Maldonado – rezervace
Tambopata
Puerto Maldonado je vstupní branou do rezervace Tambopata v peruánském tropickém deštném lese.
Tambopata je vyhlášená svými „colpami“ – soliska při březích řek, na která se každé ráno slétávají
papoušci, aby se zde krmili jílem, který jim pomáhá neutralizovat toxiny z potravy.
Z přístavu pojedeme lodí do ecolodge Explorers Inn, kde budeme ubytováni v bungalovech.

Lodě u Explorer's Inn a jídelna v tomto ubytovacím zařízení uprostřed džungle.
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18. den – 23. 2. – rezervace Tambopata
Druhý den vstaneme kolem 5. hodiny, abychom dorazili brzy k jezeru a měli vysokou pravděpodobnost
pozorovat vydry obrovské.

V průběhu cesty k jezeru i cesty zpět budeme mít možnost pozorovat různé druhy živočichů a od průvodce
se dozvíme více o stromech i léčivých rostlinách džungle. Některé budeme moci přímo otestovat. :-)

Večer vás pak čeká kratší noční vycházka do džungle s možností pozorování nočních druhů živočichů.

Pohled ze 40 m vysoké věže.
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19. den – 24. 2. – rezervace Tambopata
Další ráno nás čeká jedinečné přírodní divadlo – pojedeme pozorovat papoušky krmící se na solisku nad
řekou.

Po snídani se vydáte na druhý
břeh níže po proudu řeky na
návštěvu místní farmy, kde se
seznámíme s životem místních i
pěstování plodin v této oblasti,
které si budeme moci natrhat i
ochutnat.
V pozdním odpoledni se vydáme
na 40 m vysokou věž pozorovat
džungli z nadhledu.
Cesta zpět již bude za tmy a vy
budete mít možnost pozorovat
zcela jiný noční život tropického
deštného lesa.

Na farmě.
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20. den – 25. 2. – Puerto Maldonado – Lima
Po snídani nás čeká odjezd zpět do Puerta Maldonada a odsud odlet do Limy.
Co navštívíme v Limě:
Pyramida Huaca Pucllana pyramida předkolumbovské kultury ve čtvrti Miraflores.

Malecon – soustava parků nad útesy nad Tichým oceánem a Park Lásky inspirovaný Gaudím.

21. den - 26. 2. – Lima – odlet
Historické centrum

Odpoledne přesun na letiště, večerní odlet.
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