Buna ziua,
Va multumim ca ati apelat la agentia Viotop Travel
Mai jos aveti oferta solicitata de Dvs.
Doresc sa mentionez ca in general tarifele pot fi dinamice si se pot schimba de la data ofertarii iar locurile sunt
limitate.
Tarifele din oferta includ toate taxele si reducerile (taxele de oras se achita la receptia hotelului dupa caz)
In oferta aveti toate detaliile, daca mai aveti intrebari suplimentare, nu ezitati sa ne contactati.

Circuit de grup - Discover
Peru, 16 zile septembrie 2021 - cu
Yulicary Sarracent
Peru

Descriere Circuit de grup - Discover Peru, 16 zile - septembrie 2021 - cu
Yulicary SarracentPeru
Itinerariu
Ziua 1: Sosire in Lima
Te vei intalni cu insotitorul de grup pe aeroportul Henri Coanda din Bucuresti si te vei imbarca pentru zborul
international.
La sosirea pe aeroportul international din Lima, vei fi intampinat de reprezentantul local, dupa care vei fi transferat la
hotel.
Ziua 2: Lima
Mic dejun inclus
Vei face un tur panoramic de oras pentru a vizita principalele atractii ale Limei. Vizita va începe în centrul istoric al
orașului, listat UNESCO, cu Plaza Mayor, locul în care Pizarro a fondat Lima și unde se află frumoasele balcoane
coloniale în stil maur ale Palatului Arhiepiscopal, Municipalidad (Primăria) și Palacio de Gobierno (Palatul Guvernului),
dar și o fântână de bronz datând din 1650. Tot în piață se află Catedrala din Lima, construită în 1564 în stil baroc și
care adăpostește mormântul lui Francisco Pizarro.
Vei vizita apoi Plaza San Martin, străjuită de statuia celui care a eliberat Peru de sub dominație spaniolă, generalul
argentinian Jose de San Martin. Piața este un excelent exemplu de arhitectura neocolonială.
Turul va continua cu boemele districte San Isidro și Miraflores, unde vei vedea Parcul El Olivar, El Beso din El Parque
del Amor și Larcomar, un mall construit pe malul Oceanului Pacific.
Vei vizita Muzeul Larco Herrera, aflat in districtul Libre Pueblo, muzeul este adapostit de o veche hacienda, si care
contine colectia privata a unui important arheolog amator: Rafael Larco Hoyle. Muzeul expune cronologic numeroase
piese de ceramica, metal, pietre pretioase si textile apartinand culturilor preincase din nordul statului Peru.
Ziua 3: LIMA - PARACAS
Mic dejun inclus
Vei fi transferat din Lima la Paracas. Drumul dureaza circa 4 ore, timp in care vei calatori pe un spectaculos traseu dea lungul autostrazii panamericane.
Ziua 4: PARACAS - NAZCA
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Mic dejun inclus
Pranz inclus
Cu o barca cu motor vei pleca spre Insulele Ballestas, casa a mii de pasari. Pe aceste insule erodate de valuri si vanturi
in forme surprinzatoare, vei observa lei de mare, iar uneori in larg se pot vedea delfinii. Pe traseu vei vedea
controversatul El Candelabro - formatiune geoglifa sculptata pe panta unui deal.
Vei fi transferat catre Nazca. Transferul va fi de aproximativ 210 km si va fi efectuat in 3 ore.
Ziua 5: NAZCA - AREQUIPA
Mic dejun inclus
Pranz inclus
Te vei imbarca intr-un avion usor cu care vei survola Desenele de la Nazca - una dintre cele mai mari enigme ale lumii,
aflate pe o suprafata de aproximativ 500 km².
Astazi vei fi transferat catre Arequipa, pe o ruta de aproximativ 560 km. La sosire in Arequipa vei fi transferat la hotel.
Ziua 6: AREQUIPA
Mic dejun inclus
Pranz inclus
Vei face un tur pe stradutele inguste din centrul orasului Arequipa, ce va include Plaza de Armas si Catedrala, un
exemplu relevant al arhitecturii peruane din secolul al XIX-lea. Printre principalele atractii pe care le vei vizita se afla si
Manastirea Santa Catalina, construita in anul 1580. Vei vizita si Biserica La Compania, un vechi templu iezuit.
Ziua 7: AREQUIPA - CANIONUL COLCA
Mic dejun inclus
Pranz inclus
Vei pleca din Arequipa catre Canionul Colca si vei trece prin Rezervatia Nationala Salinas & Aguada Blanca, unde pot fi
vazute turme de lame si alpaca.
Vei vizita Valea Colca si Canionul Colca. Intreaga Vale Colca este un mozaic de culoare si cultura intesat de orase
coloniale ce pastreaza stilul arhitectural tipic conchistadorilor, dar si vestigii ale vechilor civilizatii indigene. Vei calatori
catre Chivay aproximativ 160 de km la 3651 metri altitudine. Vi face o oprire in Pata Wasi, o comunitate andina unde
vei putea gusta bautura originala mate de Coca. Vei trece de Troca, la 4500 de metri unde vei putea observa diferite
pasari migratoare si de unde vei avea o panorama spectaculoasa asupra altiplano (platoului alpin inalt) unde vei putea
admira la pascut llame, alpacas si guanacos.
Ziua 8: CANIONUL COLCA - PUNO
Mic dejun inclus
Pranz inclus
Vei face o plimbare prin Canionul Colca. Te vei opri in Pata Wasi, o comunitate andina unde vei putea gusta bautura
originala mate de Coca. Vei trece de Troca, la 4500 de metri unde vei putea observa diferite pasari migratoare si de
unde vei avea o panorama spectaculoasa asupra altiplano (platoului alpin inalt) unde vom putea admira la pascut
llame, alpacas si guanacos.
Vei fi transferat din Colca Canyon, la Puno - capitala folclorica a tarii.
Ziua 9: PUNO - LACUL TITICACA - PUNO
Mic dejun inclus
Pranz inclus
Astazi vei face o croaziera pe Lacul Titicaca si vei vizita celebrele insule Uros, locuite de etnici quechuas, care isi
pastreaza nealterate traditiile. Civilizatia Uros se regaseste pe un numar de 42 de insule plutitoare de stuf.
In continuare te vei opri sa interactionezi cu localnicii din Santa Maria Llachon, o comunitatea traditionala afla in
Peninsula Capachica. Aici vei afla mai multe despre practicile comunitatii si vei asista la Pachamanca, o metoda de
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prepararea a carnii, pestelui si cartofilor utlizand cuptoare subterane.
Urmatoarea oprire o vei face pe Insula Taquille, unde te poti bucura de privelistea lacului strajuit de munti, daca te
incumeti sa urci cele 600 de trepte pana la punctul cel mai inalt al insulei.
Ziua 10: PUNO - CUSCO
Mic dejun inclus
Pranz inclus
Astazi vei reface Drumul Soarelui, cel pe care se spune ca l-au strabatut intemeietorii Imperiului Incas Mama Occlo si
Manco Capac. Transferul catre Cusco include mai multe opriri si vizite.
Vei explora Pukara, un sit arheologic pre-colonial, caracterizat prin prezenta unor piramide de mari dimensiuni. Aici vei
vizita muzeul de gazduieste numeroase artefacte din acea perioada, artefacte apartinand si complexului arheologic de
la Kalasaya. Satul este cunoscut de asemenea si pentru ceramica traditionala numita Torito de Pukara.Te vei opri pe
malul Raului Urubamba pentru a vizita Raqchi, un vechi sanctuar incas, construit de catre Inca Pachacutec si dedicat
zeului Viracocha. Structura cea mai impresionanta a sitului este Templul Viracocha, cu o fundatie clasic incasa din
piatra de mari dimensiuni peste care este ridicata o constructie din chirpici.Te vei opri si in orasul Andahuaylillas unde
vei admira Biserica San Pedro de Andahuaylillas, supranumita Capela Sixtina a Americii, datorita plafonului policrom
bogat decorat.
Ziua 11: CUSCO
Mic dejun inclus
Pranz inclus
Vei pleca intr-un tur de oras in care vei vizita principalele atractii din Cusco. Turul include Plaza de Armas Huacapayta, piata principala a orasului, locul unde se afla si celebra catedrala si unde vei putea admira constructiile
coloniale ce au ca piatra de temelie vechi ziduri incase, Catedrala din Cusco si Templul Coricancha.
Vei merge la cativa kilometri de Cusco, unde vei vizita Tambomachay, celebrele bai incase, Puca Pucara, o fortificatie
cu apeducte si izvoare termale, precum si Qenqo, o serie de galerii subterane, in care aveau loc ritualuri incase.Vei
vizita cel mai impresionant sit arheologic din imprejurimile orasului Cusco: Sacsayhuaman, un exemplu clar al
abilitatilor si tehnicilor de constructie incasa. Orasul Cusco a fost conceput in forma unei pume, animalul sacru al
incasilor, al carei cap era Sacsayhuaman, principalul sau centru religios. Astazi s-au pastrat doar peretii exteriori
pozitionati in zig-zag pentru a imita dintii ascutiti ai pumei. Multe dintre blocurile de piatra folosite la ridicarea zidurilor
sunt incredibil de mari, avand pana la 3,5 m inaltime si o greutate estimata de 300 tone. Ca toate constructiile incase,
pietrele se imbina perfect, fara ajutorul mortarului.
Ziua 12: CUSCO - VALEA URUBAMBA - MACHU PICCHU
Mic dejun inclus
Pranz inclus
Astazi vei fi transferat catre Aguas Calientes. Pe traseu, vei trece prin Valea Urubamba, Valea Sacra a Incasilor si vei
ajunge in Ollantaytambo, cea mai veche asezare din America locuita continuu.
Vei face o excursie in Valea Sacra Incasa - Urubamba, pozitionata intre localitatile Ollantaytambo si Pisac. Zona a fost
favorabila dezvoltarii culturii incase fiind prielnica pentru agricultura, cat si datorita bogatelor resurse naturale. Pe
intreaga vale se pot admira mai multe ruine incase, precum si terasele folosite in scop agricol de incasi, dar si portiuni
din Inca Trail (sistemul de drumuri incas care traversa Muntii Anzi intre actuala capitala a Ecuadorului, Quito si cea din
Chile, Santiago, trecand peste inaltimi de 5.000 m si avand ca punct central de convergenta Cusco).
Vei fi transferat la gara din Ollantaytambo si, mai departe, cu trenul la Aguas Calientes.
Ziua 13: MACHU PICCHU - CUSCO
Mic dejun inclus
Pranz inclus
Vei face o vizita la Machu Picchu. La sosire in cetatea incasa vei vizita principalele puncte de interes, insotit de un ghid
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dedicat. Vei avea ocazia sa admirim peste 140 de constructii dar si terasarile folosite de incasi pentru agricultura. Vei
vizita Zona Sacra, zona principala a cetatii, ce include cele mai importante atractii cum ar fi Intihuatana, ceasul solar
incas, Templul Celor Trei Ferestre, cu cele trei ferestre de forma trapezoidala prin care soarele patrunde pentru a
lumina piata sacra aflata in spate, Templul Soarelui construit in forma de turn circular, dedicat zeului Inti, zeul soare,
principalul zeu din mitologia incasa si Templul Condorului. Vei mai vedea si Zona Rezidentiala sau Zona Populara, unde
se aflau casele clasei de jos si depozitele de grane. In Zona Regala vei parcurge un sir de case cu ziduri rosiatice, in
care locuiau Amautas, persoanele intelepte. In apropiere vei descoperi si incaperile de forma trapezoidala unde
locuiau Nustas, printesele.
Vei fi transferat cu trenul Vistadome din Aguas Calientes catre Cusco.
Ziua 14: CUSCO
Mic dejun inclus
Pranz inclus
Dispui de timp liber pentru a explora pe cont propriu Cusco - fosta capitala a Imperiului Incas. Poti opta pentru diferite
vizite si excursii optionale, precum si pentru cumparaturi sau odihna.
Ziua 15: plecare din CUSCO
Mic dejun inclus
Pranz inclus
Vei fi transferat de la hotel la aeroportul din Cusco.
Ziua 16: sosire in Bucuresti
Mic dejun inclus
Pranz inclus
Servicii
Bilet de avion pentru zbor international Bucuresti - Lima, Cusco - Bucuresti
Insotitor de grup
Transfer aeroport - hotel Lima
Tur de oras Lima
Vizita Muzeul Larco Herrera
Transfer Lima - Paracas
Croaziera Insulele Ballestas
Transfer Paracas - Nazca
Zbor de survol Nazca
Transfer Nazca - Arequipa
Tur de oras Arequipa & Santa Catalina
Transfer Arequipa - Colca Canyon
Tur Valea Colca
Tur Colca Canyon
Transfer Colca Canyon - Puno
Croaziera Lacul Titicaca
Transfer Puno - Andahuaylillas - Raqchi - La Raya - Cusco
Vizita Pukara
Tur de oras Cusco
Vizita Tambomachay, Puca Pucara, Qenqo
Vizita Sacsayhuaman
Transfer Cusco - Valea Urubamba
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Tur Valea Urubamba
Transfer Ollantaytambo - Aguas Calientes cu trenul
Tur Machu Picchu
Transfer Aguas Calientes - Cusco cu trenul Vistadome
Transfer hotel - aeroport Cusco
Cazare 14 nopti la hotelurile mentionate in tipurile de camera indicate;
Mesele mentionate in oferta

Servicii incluse
Bilet de avion pentru zbor international Bucuresti - Lima, Cusco - Bucuresti
Insotitor de grup
Transfer aeroport - hotel Lima
Tur de oras Lima
Vizita Muzeul Larco Herrera
Transfer Lima - Paracas
Croaziera Insulele Ballestas
Transfer Paracas - Nazca
Zbor de survol Nazca
Transfer Nazca - Arequipa
Tur de oras Arequipa & Santa Catalina
Transfer Arequipa - Colca Canyon
Tur Valea Colca
Tur Colca Canyon
Transfer Colca Canyon - Puno
Croaziera Lacul Titicaca
Transfer Puno - Andahuaylillas - Raqchi - La Raya - Cusco
Vizita Pukara
Tur de oras Cusco
Vizita Tambomachay, Puca Pucara, Qenqo
Vizita Sacsayhuaman
Transfer Cusco - Valea Urubamba
Tur Valea Urubamba
Transfer Ollantaytambo - Aguas Calientes cu trenul
Tur Machu Picchu
Transfer Aguas Calientes - Cusco cu trenul Vistadome
Transfer hotel - aeroport Cusco
Cazare 14 nopti la hotelurile mentionate in tipurile de camera indicate;
Mesele mentionate in oferta

Tematica
Culture and History
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