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D ZIEŃ 1. Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot do Limy 
przez jeden z portów europejskich. Przylot do stolicy Peru, 
transfer do hotelu, zakwaterowanie. Kolacja i nocleg.

D ZIEŃ 2. Wycieczka do Pachacamac - miejsca, w którym 
przed wiekami Inkowie oddawali cześć słońcu i ziemi. 
Miejsce zachwycające swoją magią i tajemnicą, którą 
czujemy zwiedzając ruiny świątyń słońca i ziemi. Powrót 
do Limy. Zwiedzanie starej, kolonialnej części miasta, 
założonego w 1535 roku przez samego Francisca Pizarro. 
Spacer po najważniejszym placu Limy - Plaza de Armas, 
wzdłuż Pałacu Rządowego, Katedry i siedziby arcybiskupiej. 
Nocleg w Limie.

D ZIEŃ 3. Po śniadaniu wylot do Cusco. Czas wolny na 
aklimatyzację. Zwiedzanie miasta potomków Inków, 
posługujących się językiem keczua: Plaza de Armas, Katedra 
z 1559 roku oraz pobliskich ruin zabytkowych budowli 
(Sacsayhuaman, Kenko, Puca-Pucara, Tambomachay). 
Nocleg w Cusco.

D ZIEŃ 4. Wycieczka do wymarzonego i najsłynniejszego na 
kontynencie zaginionego miasta - Machu Picchu. Twierdza 
została odkryta dopiero w 1911 roku przez amerykańskiego 
historyka. To niesamowite dzieło rąk ludzkich zadziwia 
doskonałością kamieniarki i bogactwem dekoracji. Sesja 
zdjęciowa na tle ruin Świątyni Trzech Okien, Słonecznego 
Obserwatorium i malowniczych tarasów. Powrót do Cusco. 
Nocleg.

D ZIEŃ 5. Wycieczka do Świętej Doliny Inków. Po drodze 
do Pisac widoki na malownicze terasy, dojazd do Pisac, 
spacer na indiańskim rynku przepełnionym kramami ze 
swetrami, tkaninami i pamiątkami. Oglądanie ruin twierdzy 
Ollantaytambo. Powrót do Cusco na nocleg.

D ZIEŃ 6. Po śniadaniu przejazd na lotnisko. Wylot do Limy, 
przylot. Wycieczka do Muzeum Larco Herrera, którego 
budynek pochodzi z czasów kolonialnych i jest otoczony 
pięknymi ogrodami. W muzeum znajdziemy bogatą kolekcję 
wyrobów ze złota, ceramikę oraz przepiękne materiały 
z czasów preinkaskich. Późnym popołudniem transfer na 
lotnisko. Wylot do Santiago de Chile. Przylot. Transfer do 
hotelu. Nocleg.

D ZIEŃ 7. Po śniadaniu zwiedzanie Santiago de Chile: wzgórze 
San Cristobal - stąd rozpościera się wspaniały widok na 
miasto i okolicę, znanego z ataku lotniczego na prezydenta 
Salvadore Allende Palacio de la Moneda, dzielnica rządowa, 
katedra. Nocleg.

D ZIEŃ 8. Przejazd do Vina del Mar największego kurortu 
w Chile. Zwiedzanie kurortu, okolicznych plaż, portowego 
miasta Valparaiso. Wjazd starą, niemiłosiernie skrzypiącą 
kolejką zębatą na punkt widokowy. Powrót do Santiago na 
nocleg.

D ZIEŃ 9. Po śniadaniu transfer na lotnisko. Przelot do Buenos 
Aires. Po przylocie zwiedzanie boskiego Buenos Aires: 
Plaza de Mayo, katedra, barwna dzielnica La Boca, w której 
narodziło się tango, cmentarz Recoleta, gdzie znajduje się 
między innymi grób charyzmatycznej Evity. Wieczorem - 
fakultatywnie - możliwość podziwiania gibkich ciał tancerek 
i przystojnych tancerzy oraz pójścia w tango przy upojnej 
muzyce (ok. 80 USD). Nocleg w Buenos Aires.

D ZIEŃ 10. Po śniadaniu czas wolny na spacery i samodzielne 
podglądanie uroków Buenos Aires. Kontemplacja urody 

miasta i jego mieszkańców przy kawiarnianym stoliku. 
Zakupy, przechadzki lub fakultatywnie wycieczka promem 
do Colonii w Urugwaju - niezwykle urokliwego miasteczka 
o kolonialnej architekturze (wpisana na listę dziedzictwa 
UNESCO), zwiedzanie kościoła, przechadzki brukowanymi 
uliczkami, czas na wypicie kufla dobrze schłodzonego 
piwa i chłonięcie zaczarowanej atmosfery miasteczka, 
lub wycieczka do delty Parany (meandry rzeki Parana 
w zbliżeniu). Nocleg w Buenos Aires.

D ZIEŃ 11. Po śniadaniu przejazd na lotnisko. Przelot z Buenos 
Aires do Iguacu. Przylot. Podziwianie argentyńskiej strony 
wodospadów, w tym największego z nich - Garganta del 
Diablo, spacer po dżungli. Fakultatywnie rejs stateczkiem 
prawie pod samą gardziel wodospadu (70 USD). 
Pozostali mogą w tym czasie spróbować wypatrzyć 
w gęstwinie roślinności papugę, tukana lub też niezwykle 
sympatycznego ostronosa. Powrót na stronę brazylijską, 
przejazd do hotelu na nocleg do Iguacu. Dla chętnych - 
fakultatywnie - możliwość skosztowania pożywnego 
churrasco - grillowanej wołowiny spożywanej zwykle 
z dużą ilością czerwonego wina i koniecznie z muzyką 
w tle i przyglądanie się popisom tanecznym artystów 
z całej Ameryki Łacińskiej (70 USD). Nocleg.

D ZIEŃ 12. Kolejne spotkanie z wielką i dziką przyrodą. Ciąg 
dalszy zachwytów nad dziełem Matki Natury - oglądanie 
wodospadów po stronie brazylijskiej. Fakultatywnie 
przelot helikopterem nad wodospadem (110 USD). Powrót 
do hotelu. Nocleg

D ZIEŃ 13. Przejazd na lotnisko. Przelot do Rio de Janeiro - 
miasta znanego ze swej urody i prawie nieustającej fiesty. 
Przylot. Wjazd na punkt widokowy na 709 m n.p.m., skąd 
30-metrowy posąg Chrystusa Zbawiciela otwiera ramiona 
w opiekuńczym geście. Następnie wizyta w Ogrodzie 
Botanicznym. Po krótkim odpoczynku wyjście na słynną 
plażę Copacabana. Czas wolny na spacery, zdjęcia czy 
kąpiel. Wieczorem fakultatywnie możliwość wyjścia do 
najlepszego w Brazylii teatru tańca - wieczór w rytmie 
samby (ok. 140 USD z kolacją). Nocleg w Rio.

D ZIEŃ 14. Ciąg dalszy zwiedzania Rio: wjazd na Głowę 
Cukru (396 m n.p.m.), sesja zdjęciowa z Rio i Zatoką 
Guanabara w tle. Spacer po centrum, zwiedzanie katedry 
i sambodromu - gdzie tańczy słynny karnawałowy 
korowód, stadion Maracana (z zewnątrz). Nocleg w Rio.

D ZIEŃ 15. Odpoczynek na słynnej plaży Copacabana, 
plażowanie i sporty wodne, późnym popołudniem powrót 
do hotelu po bagaż, przejazd na lotnisko. Wylot do Europy.

D ZIEŃ 16. Przylot do Warszawy.

PERU - CHILE - ARGENTYNA - BRAZYLIA

TERMINY:

* wysoki sezon - dopłata 1 170 PLN + 370 USD

CENA: 

11 500 PLN + 2 590 USD 
I rata: 800 PLN płatna przy zapisie 
II rata: 11 500 PLN płatne na 35 dni przed imprezą (minus 
I rata) 
III rata: 2 590 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:

-  przelot Warszawa - Lima - Cusco - Lima - Santiago 
de Chile - Buenos Aires - Iguacu - Rio de Janeiro - 
Warszawa

- zakwaterowanie hotele 3*-4* pokoje dwuosobowe 
-  wyżywienie: śniadania 
- transport: mikrobus, prom, samolot 
- przewodnicy lokalni
- opiekę polskiego pilota na całej trasie 
-  ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 

EUR) 

W CENIE NIE SĄ ZAWARTE:

- bilety wstępu 280 USD 
- opłaty lotniskowe 60 USD
- zwyczajowe napiwki 70 USD  
- dopłata do pokoju 1-osobowego 750 USD 

14.01 - 29.01.2017*
28.01 - 12.02.2017*
22.04 - 07.05.2017
05.08 - 20.08.2017*

14.10 - 29.10.2017
11.11 - 26.11.2017
26.12 - 10.01.2018*

Lima - Pachacamac - Cusco - Macchu Picchu - Lima - Santiago de Chile - Vina del Mar - Valparaiso - 
Buenos Aires - Foz do Iguacu - Rio de Janeiro


