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valabila la data si ora 12 mar. 2020 13:07

LINEA BLU TRAVEL SRL
CUI: RO14871110; Loc: CLUJ NAPOCA

Telefon:

Unitate cazare si locatia

Circuit Magie și Mister printre Orașe Pierdute și Insule Plutitoare 0*CIRCUIT, LIMA,

PERU
Intrare in data

24 AUG. 2020

Iesire in data

08 SEPT. 2020

Nr. nopti

15

PRETUL
* Toate preturile sunt exprimate in EUR

| TOTAL = 3.650.00 EUR
þ DBL STANDARD CIRCUIT (1 adult cazat in camera dubla standard), BB (Mic dejun) = 3.650.00 EUR

NOTA: Tarifele sunt dinamice si sunt valabile la momentul ofertarii!

Descrierea si imaginile sunt cu titlu de prezentare.

Pretul include

Bilet avion Bucuresti - Lima - Arequipa // Cusco - Puerto Maldonado - Lima

- Bucuresti

Cazare 15 nopti, in camera dubla, mic dejun

Excursii si transferuri conform programului.

Pretul NU include

Excursiile si programele optionale

mentionate in program:

Tur by night Lima - circuitul fantanilor

cu cina inclusa - 75 EUR / persoana

Arequipa rurala - 40 EUR / persoana
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Huayana Picchu - 120 EUR / persoana

Asigurarile medicale / storno

Alte mese in afara de cele mentionate

ca fiind incluse

Cheltuieli personale

INFORMATII TRANSPORT (AVION)

Plecare: 24 AUG. 2020 (Flight with stop / Zbor cu escala)
Durata: 1075 min(s) | Bagaj de mana: 0 kg | Bagaj de cala: 20 kg | Prezentarea in aeroport: 24 AUG. 2020 04:05

AF108*1STOP AF480

Plecare la ora / din

06:05 / OTP (BUCURESTI-HENRI

COANDA, ROMANIA)

Sosire la ora / la

16:00 / LIM (LIMA, PERU)

Plecare: 08 SEPT. 2020 (Flight with stop / Zbor cu escala)
Durata: 1190 min(s) | Bagaj de mana: 0 kg | Bagaj de cala: 20 kg | Prezentarea in aeroport: 08 SEPT. 2020 17:55

KL744*1STOP KL2717

Plecare la ora / din

19:55 / LIM (LIMA, PERU)

Sosire la ora / la

23:45 / OTP (BUCURESTI-HENRI

COANDA, ROMANIA)

Nota: transferul de grup aeroport-hotel-aeroport este inclus.

DESCRIERE HOTEL

Descriere generala
Descoperă alături de noi una dintre cele mai misterioase destinații ale lumii, Peru, cu ale sale vestigii incașe. Magia și

misterul istoriei, natura exotică, cultura, tradițiile, muzica și diversitatea culinară fac din Peru cea mai vizitată destinație a

Americii de Sud și una din cele mai atractive ale lumii.

De la Anzi până la Amazon, Peru te va uimi la fiecare pas. Vei cunoaște misteriosul Machu Picchu, culturalul Cusco,

tribalul Lac Titicaca și grandiosul Amazon, atracții care vor face din vacanța ta una de vis.

Programul pe scurt
ZIUA DATA PROGRAM / ACTIVITĂȚI CAZARE

ZIUA 1 24 AUG Sosire la Lima și transfer aeroport - hotel Lima / La Hacienda Hotel

ZIUA 2 25 AUG
Tur de oraș Lima.

Opțional seara – „Circuitul fântânilor” cu cină.
Lima / La Hacienda Hotel

ZIUA 3 26 AUG
Transfer la aeroport și zbor Lima – Arequipa.

Tur de oraș Arequipa și mănăstirea Santa Catalina.

Arequipa / San Agustin

Posada del Monasterio

ZIUA 4 27 AUG
Arequipa – Opțional excursie în împrejurimi. Pe cont propriu

puteți vizita Andean Sanctuary Museum și Mundo Alpaca.

Arequipa / San Agustin

Posada del Monasterio

ZIUA 5 28 AUG
Transfer privat cu microbuzul Arequipa – Puno, cu vizită la

Sillustani.
Puno / Royal Inn

ZIUA 6 29 AUG
Lacul Titicaca – excursie cu barca pe insula Taquile și vizitarea

tribului Uros.
Puno / Royal Inn

ZIUA 7 30 AUG
Transfer privat cu microbuzul Puno – Cusco, cu vizită la

Puccara și Racchi.
Cusco / Xima Cusco

ZIUA 8 31 AUG
Transfer Cusco – Valea Sacră, cu vizitarea pieței Pisac, a

ruinelor Ollantaytambo și a exploatărilor de sare de la Maras.

Valea Sacră / San Agustin

Monasterio de la Recoleta

ZIUA 9 01 SEP Transfer Valea Sacră – Ollantaytambo și tren spre Aguas Aguas Calientes / El Mapi
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Calientes.

Vizită Macchu Picchu.

ZIUA 10 02 SEP

Dimineața timp liber.

Opțional circuitul Huayana Picchu.

După-amiaza transfer cu trenul spre Ollantaytambo și transfer

la Cusco.

Cusco / Costa del Sol

ZIUA 11 03 SEP

Dimineața timp liber.

După-amiaza tur de oraș Cusco.

Cină cu program folcloric.

Cusco / Costa del Sol

ZIUA 12 04 SEP Timp liber în Cusco. Cusco / Costa del Sol

ZIUA 13 05 SEP

Transfer la aeroportul din Cusco și zbor spre Puerto

Maldonado, pe Amazon. Transfer la lodge-ul Corto Maltes

Amazonia.

Corto Maltes Amazonia

ZIUA 14 06 SEP Activități pe Amazon, în cadrul lodge-ului. Corto Maltes Amazonia

ZIUA 15 07 SEP Activități pe Amazon, în cadrul lodge-ului. Corto Maltes Amazonia

ZIUA 16 08 SEP
Transfer lodge – aeroport Puerto Maldonado și zbor spre

Lima, apoi spre Europa.
-

 

Informatii zboruri orientative
DATA ORAȘ PLECARE ORAȘ SOSIRE ORA PLECĂRII ORA SOSIRII

24 AUG BUCUREȘTI PARIS 06:05 08:20

24 AUG PARIS LIMA 10:30 16:00

26 AUG LIMA AREQUIPA 10:15 11:45

05 SEP CUSCO PUERTO MALDONADO 11:49 12:48

08 SEP PUERTO MALDONADO LIMA 14:08 15:40

08 SEP LIMA AMSTERDAM 19:55 15:05, +1

09 SEP AMSTERDAM OTOPENI 20:00 23:45

 

Informatii hoteluri
ORAȘ HOTEL LINK NR

NOPȚI

LIMA
LA HACIENDA

HOTEL 4*
http://hotelesjoseantonio.com/ 2

AREQUIPA

SAN AGUSTIN

POSADA DEL

MONASTERIO

https://www.sanagustinposadadelmonasterio.com/en/ 2

PUNO
HOTEL ROYAL

INN 4*
http://www.royalinnhoteles.com/en/ 2

CUSCO
HOTEL XIMA

4*
https://www.ximahotels.com/en/ 1

URUBAMBA

SAN AGUSTIN

MONASTERIO

DE LA

RECOLETA

http://www.hotelessanagustin.com.pe/en/hotels/monasterio-recoleta-urubamba/ 1

AGUAS

CALIENTES
EL MAPI 4* https://www.inkaterra.com/byinkaterra/el-mapi-hotel/the-experience/ 1

http://hotelesjoseantonio.com/
https://www.sanagustinposadadelmonasterio.com/en/
http://www.royalinnhoteles.com/en/
https://www.ximahotels.com/en/
http://www.hotelessanagustin.com.pe/en/hotels/monasterio-recoleta-urubamba/
http://www.hotelessanagustin.com.pe/en/hotels/monasterio-recoleta-urubamba/
http://www.hotelessanagustin.com.pe/en/hotels/monasterio-recoleta-urubamba/
http://www.hotelessanagustin.com.pe/en/hotels/monasterio-recoleta-urubamba/
http://www.hotelessanagustin.com.pe/en/hotels/monasterio-recoleta-urubamba/
https://www.inkaterra.com/byinkaterra/el-mapi-hotel/the-experience/
https://www.inkaterra.com/byinkaterra/el-mapi-hotel/the-experience/
https://www.inkaterra.com/byinkaterra/el-mapi-hotel/the-experience/
https://www.inkaterra.com/byinkaterra/el-mapi-hotel/the-experience/
https://www.inkaterra.com/byinkaterra/el-mapi-hotel/the-experience/
https://www.inkaterra.com/byinkaterra/el-mapi-hotel/the-experience/
https://www.inkaterra.com/byinkaterra/el-mapi-hotel/the-experience/
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CUSCO
HOTEL COSTA

DEL SOL 4*
http://www.costadelsolperu.com/cusco/en/ 3

PUERTO

MALDONADO

CORTO

MALTES

AMAZONIA

http://cortomaltes-amazonia.com/ 3

 

Ziua 1
Sosire în Lima.

După formalitățile de recuperare a bagajelor și cele vamale întâlnire cu ghidul local pentru transfer la hotel.  

Ziua 2
Mic dejun. 

Tur de oraș Lima pentru a cunoaște orașul în care trăiește aproape o treime din populația țării. Considerat un oraș istoric

și vibrant, Lima posedă o superbă arhitectură colonială, o bucătărie de talie mondială, o viață de noapte sclipitoare,

muzee excepționale și câteva situri arheologice pre-Incașe. Începem turul cu o vizită în centrul colonial, unde

întâlnim Plaza de Armas, apărută odată cu fondarea Limei în 1535. Punctul cel mai vechi al acesteia este fântâna din

bronz din centru, datând din 1650. În partea de nord-est a pieței, focul și dezastrele naturale au distrus Palacio de

Gobierno de mai multe ori de când Pizarro a construit aici prima clădire guvernamentală în anii 1530, palatul actual fiind

terminat în 1937. Schimbarea gărzii reprezintă o atracţie în fiecare după-amiază. Catedrala domina partea de sud-est a

pieței, fiind terminată în 1755. Clădirea actuală a înlocuit precedenta biserică distrusă la cutremurul din 1746. Corpul lui

Francisco Pizarro, întemeietorul Limei, înmormântat de secole în criptă, se află acum într-o capelă din dreapta intrării

principale. Continuăm cu o vizită la Mănăstirea San Francisco, una dintre cele mai vechi aflate încă în folosință,

supraviețuind în stare relativ bună cutremurului din 1746. Ridicată la mijlocul secolului al XVII-lea din materiale

rezistente la cutremur și vopsită în galben-canar, este una dintre cele mai fotografiate biserici ale Limei.

Punctele de atracţie sunt catacombele cu oseminte și biblioteca cu cărți și hărți, unele datând din secolul al XVI-lea.

Catacombele erau folosite drept cimitir în vremurile coloniale, pentru că orașul nu a avut un loc pentru îngroparea

morților până la începutul secolului  al XIX-lea. Vom continua turul orașului cu districtul modern Mira Flores, centrul de

business și financiar al orașului.

Vom lua prânzul la un restaurant local, după care ne vom petrece restul după-amiezii explorând Lima pe cont propriu.

Seara puteți alege un program opțional - Tur de noapte al fântânilor cu spectacol de lumini și muzică, urmat de cină la

un restaurant local.

Ziua 3
Mic dejun.

Zbor către Arequipa.

Sosire la Arequipa și îndeplinirea formalităților de check-in.

După-amiază vom avea parte de un tur a acestui oraș bijuterie, al doilea ca importanță din Peru, situat într-o vale fertilă

locuită încă din vremurile pre-incașe și înconjurat de trei vulcani ce ating o înălțime de aproape 6.000 de metri. Spaniolii

au construit aici în secolul al XVI-lea un încântător oraș colonial, al cărui stil îmbină tehnicile de construit ale localnicilor

cu arhitectura europeană. Centrul istoric, cu străzile sale ce se întind în linii drepte și se întrepătrund asemenea unei

table de șah, este inclus în Patrimonial Mondial UNESCO. Fermecătoare sunt și clădirile realizate din rocă vulcanică albă

sau roz, cu fațade decorate în stil baroc și neoclasic. Turul de oraș începe cu punctul de belvedere El Carmen, de unde

vom putea admira împrejurimile orașului, cu terasele cultivate, panorama orașului, precum și vulcanii înconjurători. Vom

http://www.costadelsolperu.com/cusco/en/
http://cortomaltes-amazonia.com/
http://cortomaltes-amazonia.com/
http://cortomaltes-amazonia.com/
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continua cu cartierul tradițional Yanahuara, situat la 2 km de centru, o expresie desăvârșită a artei ecleziastice

tradiționale peruane.

Atracția principală o reprezintă piața centrală, una dintre cele mai frumoase din țară, cu ale ei „vedete” – fântâna de

bronz Tuturutu, catedrala și biserica mănăstirii La Compania de Jesus - construită în stil baroc.

Vom vizita și mânăstirea Santa Catalina, construită în anul 1580 de Maria de Guzman și dedicată ordinului dominican și

Sfintei Ecaterina din Siena. Se întinde pe o suprafață de aproximativ 20.000 mp, în centrul orașului și a funcționat pentru

aproape 400 ani ca un claustru, izolată total de restul orașului prin zidurile înalte. Este de o frumusețe fermecătoare, un

mic oraș în oraș, cu străduțe înguste și pietruite, fântâni și grădini, alături de impozantul edificiu ecleziastic. Mânăstirea a

fost deschisă publicului în anul 1970, după vizita Papei la Arequipa.

Cină la un restaurant local.

Ziua 4
Ziua de astăzi vă stă la dispoziție pentru a vă relaxa, a vă delecta cu priveliștile din Plaza de Armas sau pentru a vizita pe

cont propriu două dintre muzeele reprezentative din Arequipa – Mundo Alpaca (unde veți cunoaște animalele specifice

peruane - alpaca) și Muzeului Sanctuar al Anzilor, unde se află celebra mumie Juanita, cu o poveste impresionantă. În

timp ce la vecinii lor mayași sacrificiile umane erau foarte răspândite, la incași acestea se executau numai în vremuri de

mare primejdie. Persoana ce urma să fie sacrificată era aleasă de la naștere și trebuia să fie perfectă din punct de vedere

fizic. Juanita este o fetiță de aproximativ 11-12 ani, aleasă spre a fi sacrificată zeilor în caz de restriște. Se pare că vulcanul

Misti era la un moment dat în prag de erupție, iar atunci marii preoți au decis ca imperioasă necesitatea desfășurării

ritualului sacrificării Juanitei, descoperită ulterior de un grup de alpiniști englezi care escaladau vulcanul. Numele de

Juanita i se trage de la numele descoperitorului său englez John - în varianta spaniolă Juan - în varianta feminină Juanita.

Ambele muzee se află la aproximativ 400 metri de hotel.

Opțional puteți face o excursie în împrejurimile Arequipei, în zona rurală Sabandia, renumită pentru luptele cu tauri și

numeroasele terase pe care s-a practicat agricultura în perioada pre-incașă. Prima moară a fost construită aici de

coloniștii spanioli, clădirea ei păstrându-se până în zilele noastre.

Vom vizita apoi un alt district încântător, Sachaca, cu turnul său (mirador) de unde avem parte de o panoramă

impresionantă a orașului și a vulcanilor limitrofi.

Ziua 5
Mic dejun.

Transfer către Puno cu oprire la faimoasele chullpas (turnuri funerare) din Sillustani, aflate la 34 km de Puno. Ridicate de

poporul vorbitor de aymara, Colla, care domina această regiune înainte de expansiunea incașă din 1400 d.Hr., turnurile

din Sillustani sunt cele mai dramatice, cele mai bine conservate și cele mai apropiate din zonă. Turnurile cilindrice ajung

la 12 metri înălțime și sunt sculptate din pietre negre perfect potrivite una lângă alta. Odată, în vremurile apuse, Chullpas

adăposteau rămășițele familiilor locale care erau îngropate împreună cu hainele lor, mâncare și alte obiecte de

preț. După vizita de la Sillustani ne continuăm călătoria către Puno.

Sosire la hotel și cină.

Ziua 6
Mic dejun.

Transfer în port pentru o croazieră pe apele lacului Titicaca cu bărcile tradiționale. Înconjurat de peisajul de podiș înalt

cunoscut sub numele de Altiplano, cel mai înalt lac navigabil din lume se bucură de o luminozitate nemaigăsită în

Peru. Claritatea ireală este dată de altitudinea și deschiderea largă a regiunii. Vizităm insula plutitoare unde
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trăiesc indienii Uros, al căror stil de viață, costume și tradiții sunt admirate pe întreg mapamondul. Populația Uros a fugit

de popoarele Colla și inca și a folosit stuf de totora (foarte rezistent) pentru a-și construi propriile insule și locuințe. Astăzi

aceștia trăiesc pe mai multe insule plutitoare și sunt autarhici, au școli proprii și magazine, iar principalele lor surse de

venit sunt pescuitul și turismul.

În continuare vizităm Insula Taquile, situată la aproximativ 35 km de Puno, cu o populație de aproximativ 2.000 oameni.

Este faimoasă pentru țesăturile și stofele ei, având multe rămășițe arheologice și o priveliște spectaculoasă a munților

înzăpeziți – Cordillera Real din Bolivia. Nu există străzi sau autovehicule, iar electricitatea este rară. Urcând peste 500

trepte neregulate vom ajunge la partea centrală a insulei, unde trăiește majoritatea populației. 

Priveliștea oferită este impresionantă – Lacul Titicaca pare un ocean înconjurat de munți.

La mijlocul zilei vom lua prânzul la un restaurant al comunității Uros, iar seara ne întoarcem în Puno.  

Ziua 7
Mic dejun.

Pornim către Cusco - cel mai vechi oraș locuit permanent din America de Sud și care timp de secole a fost capitala

spirituală și administrativă a celui mai mare imperiu de pe acest continent. Pe drum vom fi fascinați de frumusețea

peisajelor minunate ale munților Anzi și ale Altiplano-ului („câmpie înaltă” în limba spaniolă) - platoul alpin înalt din

Anzii Cordilieri, cel mai mare platou alpin de pe Terra după cel al Tibetului. Vom trece prin sate andine pitorești, cum ar

fi: Urcos, San Pedro, Tinta și Sicuani, precum și prin trecătoarea La Raya, aflată la o altitudine de 4.338 metri, fiind și

limita dintre Altiplano și Anzi. 

Pauză pentru a face fotografii.

Pe parcursul călătoriei vom face vizite la siturile arheologice Racchi și Pukara. Cultura Pukara este cunoscută datorită

figurinelor de ceramică „Toritos de Pukara” (tăurașii de Pukara). Aceste statui în formă de tauri sunt decorate în culori

vesele.

După ce vom servi prânzul la un restaurant local vom continua cu vizita la Racchi, unul dintre cele mai mari situri

arheologice Incașe, cu templul Wiracocha. 

Traseul continuă către Andahuaylillas, unde principala atracție este Biserica Sf. Apostol Petru, a cărei construcție a fost

începută în secolul al XVI-lea de către misionarii iezuiți. Biserica este supranumită „Capela Sixtina din America” datorită

superbelor fresce ce înfrumusețează pereții săi.

Sosire și cazare la Cusco.  

Ziua 8
Mic dejun.

Plecăm către Valea Sacră a Incașilor, iar prima oprire o facem în Pisac, un sat tradițional a cărui principală atracție este

Târgul (Piața). Aici găsim numeroase produse locale, de la fructe și legume la haine și chiar bijuterii realizate manual.

Ne vom îndrepta apoi spre Maras, renumit pentru exploatările sale de sare. Este vorba despre un complex de 3.000 de

bazine mici cu o suprafață medie de 5 metri pătrați, construite pe un versant al muntelui Qaqawinay. În timpul sezonului

secetos sătenii irigă aceste mici bazine cu apă sărată provenită dintr-un izvor aflat în partea superioară a complexului, iar

prin evaporația apei rezultă depuneri de sare în stare solidă.

După prânzul pe care îl vom servi la un restaurant local continuăm călătoria prin Valea Sacră și ajungem

la Ollantaytambo, unul dintre ultimele orașe construite de către incași, în secolul al XV-lea. Fundația orașului a rezistat în

fața trecerii timpului și deși spaniolii au cucerit valea, spiritul incaș continuă să reziste aici. Ruinele regăsite astăzi în Valea

Sacră stau mărturie pentru ingeniozitatea și cunoștințele incașilor: străzi pavate cu piatră ce sunt dispuse paralel,

depozite de piatră (qullqas) realizate pe versanții munților și terasele agricole ce încep de la poalele munților și se înalță

ușor pe crestele acestora.
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Din Ollantaytambo ne îndreptăm spre Urubamba, unde vom rămâne peste noapte într-o fostă mănăstire din secolul al

VII-lea, transformată în hotel – San Agustin Monasterio de la Recoleta.

Cazare și cină.  

Ziua 9
Mic dejun.

Transfer către Ollantaytambo, de unde vom lua trenul voyager spre Aguas Calientes, poarta de acces spre Machu Picchu.

Urcăm cu microbuzul din Aguas Calientes pe un drum abrupt cu multe serpentine, iar după aproximativ 15 minute vom

ajunge la 2.300 m altitudine, unde descoperim cea mai frumoasă atracție din Peru - Machu Picchu. Acest oraș a rămas

necunoscut lumii până în 1911, când istoricul american Hiram Bingham a fost ghidat aici de către localnici. Expedițiile

ulterioare și speculațiile actuale nu au reușit să deslușească misterul construirii acestui oraș pierdut. Vom vizita

principalele puncte de interes însoțiți de ghidul local, începând cu zona sacră - zona principală a cetății, cu Intihuatana,

ceasul solar Incaș, Templul Celor Trei Ferestre, Templul Soarelui dedicat zeului Inti și Templul Condorului. În apropierea

Templului Soarelui se află Mormântul regal – o peșteră cu motive abrupte, cioplite fin, nișe sculptate minuțios și ziduri

superb construite, care posedă una dintre cele mai bine conservate zidării din Machu Picchu. Deși nu au fost găsite

rămășițe umane înăuntrul peșterii, specificul arhitecturii l-a determinat pe Bingham să o declare mormânt regal.

Vom mai vedea și zona rezidențială unde se aflau casele clasei de jos și depozitele, zona regală, unde vom vedea casele

în care locuiau Amautas (persoanele înțelepte) și încăperile de formă trapezoidală din apropiere unde locuiau Nustas

(prințesele). Ne vom întoarce la Aguas Calientes, unde vom lua prânzul la un restaurant local.

După-amiază aveți timp liber pentru relaxare sau pentru a vă bucura de terasele din Aguas Calientes.

Cină la hotel.

 

Ziua 10
Dimineața timp liber.

Vă puteți odihni și rememora impresiile din ziua precedentă la Machu Picchu sau vă puteți întoarce pentru o a doua vizită

la Machu Picchu, pentru a vă bucura de liniștea pe care acest sit v-o dă.

Opțional vă puteți înscrie la circuitul Huayana Picchu – muntele care apare „în fundalul” Machu Picchu și locul cel mai

apropiat de unde poți vedea, de sus, întregul complex. Accesul pe traseu este limitat la 400 locuri pe zi, iar rezervarea

trebuie făcută din timp.

După ce vom lua prânzul ne îndreptăm spre gară și luăm trenul spre Ollantaytambo, de unde transferul ne va duce la

Cusco.

Sosire la Cusco și cazare.

Ziua 11
După micul dejun ne vom bucura de o dimineața liniștită, fără program, pentru a savura impresiile puternice din zilele

precedente.

După-amiază vom avea parte de un tur al orașului colonial Cusco, construit pe vechi ruine incașe, inclus în Patrimoniul

Mondial UNESCO și descoperit în 1533 de către conquistadorii spanioli. Cusco este o mărturie de arhitectură și urbanism

avansate. Începem turul cu Piața Centrală sau Plaza de Armas unde, conform legendei, sulița de aur a lui Manco Capac a

străpuns pământul arătându-i unde se află „buricul pământului”, semn că de acolo trebuie să înceapă construcția

orașului. În apropiere se află și renumita Catedrala Cusco, o bijuterie arhitectonică decorată la exterior cu plăci din granit

roșu în stil renascentist, în contrast cu interiorul în stil baroc.
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Continuăm vizita către Koricancha („curtea de aur” în quechua), situl Inca dedicat Zeului Soarelui ce formează baza

construcției Iglesia Santo Domingo. Zidul înalt de șase metri al Koricancha are curbe line, o caracteristică neobișnuită în

arhitectura Inca, ce se bazează pe forme trapezoidale și dreptunghiulare. Forma ciudată a acestuia indică faptul că situl

era de o importanță deosebită. Pe vremuri era decorată cu foi aurii și argintii, dar conquistadorii au topit totul, lăsând în

urmă doar ziduri din perioada Inca. Seismul din 1950 a distrus aproape în întregime biserica, însă zidurile incașe au

rezistat.

Ne vom îndrepta apoi spre împrejurimile orașului Cusco și vom vizita Kenko (sanctuar religios cu un amfiteatru

semicircular, douăzeci de strane de piatră și un idol în mijloc), Puca Pucara (construcție militară incașă alcătuită din

terase și trepte), Tambomachay (Băile Incașilor, cu sistem de canalizare a apei), Sacsayhuaman (fortăreața construită

pentru a apăra Cusco de atacurile inamice).

Cină la un restaurant local, cu program folcloric.  

Ziua 12
Mic dejun și timp liber pentru relaxare și pentru a explora Cusco-ul pe cont propriu.

 

Ziua 13
Dimineața transfer la aeroportul din Cusco și zbor spre Puerto Maldonado.

Sosire, preluare de la aeroport și transfer la biroul administrativ la lodge-ului, pentru a depozita bagajele de care nu veți

avea nevoie pe parcursul următoarelor trei zile.

Recomandarea este să împachetați un bagaj separat pentru trei zile pe Amazon, iar restul să rămână în depozitul din

Puerto Maldonado. Călătoria de la Puerto Maldonado la lodge se face cu bărci tradiționale amazoniene și durează

aproximativ 40 minute.

Sosire la Corto Maltes Amazonia Lodge și prânz.

Lodge-ul este alcătuit din 27 de bungalow-uri de lemn, construite în mijlocul sălbăticiei junglei amazoniene, departe de

civilizație. Fiecare bungalow are baie proprie, cu apă caldă 24 ore. Deoarece jungla nu este electrificată, curentul electric

este produs de un generator propriu, cu orar de funcționare limitat, între orele 07:00 – 14:00 si 17:00 – 22:30. Bungalow-

urile nu au aer condiționat, dar au plase de insecte și lanterne cu LED și baterii pentru orele în care nu există curent

electric. Toate mesele și activitățile organizate aici sunt incluse.

La ora 15:30 vom avea parte de un prim contact cu jungla amazoniană – o drumeție de aproximativ trei ore, pe parcursul

căreia vom observa numeroase specii de arbori tropicali, plante medicinale, insecte, fluturi și alte mamifere. Pe drumul

de întoarcere vom face o oprire la un observator de păsări, pentru a admira tucanii.

La ora 19:00, înainte de cină, vom face un scurt safari de noapte, cu barca, pentru a vedea caimanul alb, care trăiește pe

malurile râului.

Cină în cadrul lodge-ului.

Ziua 14
O zi specială dedicată activităților pe Amazon, pentru a admira flora și fauna specifică.

05:30 Trezire, cafea / ceai și plecare spre lacul Sandoval. După 30 minute de navigare cu barca vom intra în teritoriul

Tambopata, parte a rezervației Candamo. Aici vom face o drumeție de 3 km prin vegetația luxuriantă, populată cu

numeroase specii de maimuțe, printre care și cele urlătoare și capucin.

Ajunși pe lacul Sandoval vom naviga cu bărci cu vâsle și vom fi atenți la caimani, pești piranha și numeroasele specii de

păsări prezente aici. Vom face apoi un picnic într-o zonă special amenajată cu hamace, unde ne vom savura micul dejun
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pus la pachet de către personalul lodge-ului.

Ne vom întoarce apoi la lodge, ne vom odihni, vom servi prânzul, iar la ora 15:30 avem parte de o nouă activitate – o

scurtă excursie la unul dintre turnurile de observație pentru animale și păsări.

Întoarcere la lodge, timp liber pentru relaxare și cină.

Ziua 15
Mic dejun.

09:00 Vom face astăzi o călătorie de 20 minute cu barca în aval și vom ajunge la Chacra – o fermă locală deținută de o

familie care cultivă aici numeroase specii de fructe tropicale amazoniene. Degustare de fructe, după care ne vom

îndrepta spre o altă familie care ne va oferi o demonstrație a activităților tradiționale cotidiene (pescuit, vânat și diverse

meșteșuguri).

Ne vom întoarce la lodge pentru prânz, iar după-amiază vom avea parte de timp liber pentru relaxare la piscină.

Cină în cadrul lodge-ului.

Ziua 16
05:30 Trezirea devreme pentru o ultimă excursie în cadrul lodge-ului – o plimbare de 20 minute până la locul numit

Argila Papagalilor. Aici imaginea este impresionantă – șase specii diferite de papagali se hrănesc zilnic cu o argilă

specială, vitală pentru metabolismul lor, oferind un spectacol multicolor inedit.

Întoarcere la lodge pentru mic dejun și transfer cu barca la Puerto Maldonado.

Ne vom întoarce la biroul lodge-ului pentru a recupera bagajele depozitate aici, vom face o scurtă incursiune la piața

locală pentru ultimele suveniruri și fructe de pe Amazon, după care vom fi transferați la aeroport pentru zborul spre Lima

și Europa.

Prețul include
Bilet avion București - Lima - Arequipa / Cusco - Puerto Maldonado - Lima  - București

Cazare 15 nopți în hotelurile de mai sus sau în hoteluri de categorie similară, loc în camera dublă, mic dejun

Tur de oraș Lima, Arequipa, Cusco cu ghid vorbitor de limba engleză

Excursie cu barca pe Lacul Titicaca

Excursie la Macchu Picchu

Transferurile cu autocar / microbuz în regim privat Arequipa - Puno - Cusco

Bilete de tren Ollantaytambo / Machu Picchu / Ollantaytambo, clasa voyager și transfer privat Ollantaytambo - Cusco

Toate activitățile și mesele la Corto Maltes Amazonia (mic dejun, prânz și cină)

10 mese, după următorul program: prânz Lima, cină Arequipa, cină Puno, prânz Lacul Titicaca, prânz Puccara, prânz

Maras, două prânzuri și o cină Aguas Calientes, cină cu program folcloric Cusco

Transferurile aeroport – hotel – aeroport

Însoțitor de grup din partea agenției organizatoare

Prețul nu include
Bilet avion și cazare la București, 23 - 24 august și 9 -10 septembrie, 2 nopți

TARIF INFORMATIV, ÎN FUNCȚIE DE MOMENTUL REZERVĂRII: 120 EUR / PERSOANĂ (AVION + CAZARE)

Excursiile și programele opționale menționate în program:

Tur de noapte Lima - circuitul fântânilor cu cină inclusă - 75 EUR / persoană

Arequipa rurală - 40 EUR / persoană
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Huayana Picchu - 120 EUR / persoană

Asigurările medicale / storno

Alte mese în afară de cele menționate ca fiind incluse

Cheltuieli personale

Mențiuni suplimentare
Prețuri valabile pentru un grup minim de 20 persoane.

Hotelurile menționate pot fi înlocuite cu hoteluri de categorie similară, în funcție de disponibilitatea la momentul

rezervării.

Orarul zborurilor poate suferi modificări.

Pentru călătoria în Peru este nevoie de pașaport valabil 6 luni de la data întoarcerii.

Pentru sejurul în junglă se recomandă medicație anti-malarie (opțional, nu obligatoriu).

Termene de plata
30% din prețul pachetului turistic la înscriere

60% din prețul pachetului turistic cu minim 60 zile înaintea plecării

20% din prețul pachetului turistic cu minim 30 zile înaintea plecării

 

Procentul aferent primei plăți sa va calcula în funcție de momentul înscrierii. Dacă înscrierea intervine cu mai puțin de 30

zile înaintea plecării, pachetul turistic se va achita integral.

În cazul nerespectării termenelor de plată, Tour Operatorul își rezervă dreptul de a anula rezervarea.

Conditii de anulare / Penalizari
10% din prețul pachetului turistic dacă renunțarea se face între 120 zile - 91 zile înaintea plecării

20% din prețul pachetului turistic dacă renunțarea se face în intervalul 90 zile - 61 zile înaintea plecării

50% din prețul pachetului turistic dacă renunțarea se face în intervalul 60 zile - 46 zile înaintea plecării

80% din prețul pachetului turistic dacă renunțarea se face în intervalul 45 zile - 30 zile înaintea plecării

100% din prețul pachetului turistic dacă renunțarea se face cu mai puțin de 30 zile înaintea plecării
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CONDITII DE PENALIZARE IN CAZ DE ANULARE A SEJURULUI

Conditii generale de anulare - oferta Early Booking / oferta standard

· Cu minim 45 de zile calendaristice inainte de data plecarii, se percepe o taxa de penalizare 45 de Euro /

persoana.

· Rezervarile anulate in intervalul 44 zile- 40 zile calendaristice inainte de data plecarii, se va percepe o taxa de

penalizare de 180 euro/ persoana.

· Pentru anularile cuprinse in intervalul 39 zile- 30 zile calendaristice inainte de data plecarii, se va percepe o

taxa de penalizare de 250 euro/ persoana.

· Pentru anularile cuprinse in intervalul 29 zile- 15 zile calendaristice inainte de data plecarii, se va percepe o taxa

de penalizare de 70% din valoarea facturata.

· Pentru anularile cuprinse in intervalul 14 zile- 4 zile calendaristice inainte de data plecarii, se va percepe o taxa

de penalizare de 90% din valoarea facturata.

· Pentru rezervarile anulate cu mai putin de 3 zile inainte de data plecarii sau rezervarile No Show, se va

percepe o taxa de penalizare de 100% din valoarea facturata.


