
	
 

Древни империи и чудесата на Перу 
13 дни / 12 нощувки 

	

	
Перу	 е	 от	 дестинациите,	 които	 човек	 трябва	 да	 посети	 поне	 веднъж	 в	 живота	 си.	 Перу	 има	 всичко.	 От	
лазурните	 плажове,	 до	 магическите	 Анди,	 през	 каньоните	 и	 долините,	 та	 чак	 до	 старинни	 градове,	
населявани	от	велики	народи,	оставили	своя	отпечатък	върху	картата	на	света.	Това	са	днешните	перуанци	-	
наследници	 на	 древните	 инки.	 Време	 е	 за	 приключения!	 Време	 е	 да	 се	 докоснем	 до	 традиции,	 култура,	
храна	и	автентичност	в	най-чистия	и	вид.	Време	е	да	отворим	сърцата	и	очите	си	широко,	за	да	се	отдадем	
изцяло	на	магията	наречена	-	Перу.		
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Програмата по дни  

Ден 1-ви | Пристигане в Лима  
Пристигане	в	 столицата	Лима	и	 трансфер	до	 хотела,	 в	 който	 сме	настанени.	Перуанската	 столица	Лима	е	
модерен	метрополитен	град	пълен	с	история,	където	в	момента	текат	изключително	интересни	процеси	на	
културна	и	икономическа	промяна.		

§ Нощувка	в	Лима		

Ден 2-ри |  Лима – обиколка на града ( 3 часа)  

 
Първият	 ни	ден	 в	Перу	ще	бъде	 посветен	изцяло	на	 столицата	 –	Лима	 –	 част	 от	 световното	 богатство	 на	
ЮНЕСКО,	старият	град	ще	ни	очарова	с	добре	запазени	исторически	сгради	от	преди	испанския	колониален	
период.	 Ще	 посетим	 музеят	 Larco	 и	 имението	 Casa	 Aliaga.	 Ще	 продължим	 с	 живописна	 разходка	 из	
центъра,	 където	ще	 видим	 още	 Главния	 площад,	 ще	 оценим	 грандиозната	 архитектура	 по	 времето	 на	
Испанската	империя.	Там	е	и	построената	още	през	16-ти	век	и	привличаща	милиони	туристи	–	Катедрала	
на	Лима.		

Нощувка	в	Лима	с	включена	закуска		
*Опция	за	допълнителна	дейност	:	Посещение	на	“Ravines	of	Barranco”	+	кулинарно	преживяване		
	

Ден 3-ти | Лима – Паракас – Островите Байестас (270 км - 4 часа) / Ика - 
Наска  (143 км - 2.5 часа ) 

		 		 	

Рано	сутринта,	заедно	с	нашия	местен	гид	се	насочваме	към	Паркас,	разположен	на	4	часа	път	от	Лима.	След	
като	 пристигнем	 там,	 на	 кеят	 ще	 ни	 очаква	 лодка,	 която	 пък	 ще	 ни	 отведе	 до	 чудно	 красивите	 острови	
Байестас.	С	какво	са	известни	островите	Байестас?	Ще	се	насладим	на	чудни	гледки	от	дивия	живот	на	тази	
перуанска	 действителност	 –	 пингвини,	 тюлени	 и	 още	 много	 видове	 морски	 птици	 и	 пеликани.	 По-късно	



3	

пътуваме	към	близкия	град	Ика	,	за	да	посетим	Регионалния	музей	със	също	толкова	интересни	колекции	на	
археологически	артефакти	от	преди	испанския	период,	а	акцентът	пада	върху	красивата	керамика	и	текстил.	
След	 посещението	 имаме	 свободно	 време	 за	 обяд,	 след	 което	 се	 насочваме	 към	митичния	 град	Наска	 за	
нощувка.	

§ Нощувка	в	Наска	с	включена	закуска		
*Опция	за	допълнителна	дейност	:	Бъги	приключение	в	пустинята	на	Ика		

	
				

Ден 4-ти | Наска- Арекипа /  вкл. полет над линиите Наска   

	
	

След	закуска	ни	очаква	един	от	акцентите	в	нашата	програма	–	а	именно	полет	над	пустинята	,	за	да	видим	с	
очите	си	мистериозните	линии	на	Наска,	които	вълнуват	векове	наред	археолози,	антрополози	и	какви	ли	не	
още	специалисти.	Дали	са	направени	от	човешка	ръка	или	са	дело	на	извънземни?	Надяваме	се	сами	да	си	
отговорим	 на	 въпросите,	 след	 като	 прелетим	 над	 тях.	 (Самолетният	 полет	 и	 всички	 такси	 към	 него	 са	
включени	в	цената,	подлежи	на	промени	в	случай	на	неблагоприятни	атмосферни	условия).	Никой	нямаше	
да	е	чувал	за	малкото	градче	Наска,	ако	не	бяха	т.нар	“геоглифи”.	От	високо	ще	видим	фигурите	на	колибри,	
паяк,	 маймуна	 и	 др.	 Когато	 приключим	 със	 завладяващия	 полет	ще	 се	 насочим	 към	Арекипа,	 пътуването	
отнема	около	9	часа.		

§ Нощувки	в	Арекипа	с	включена	закуска		

Ден 5-ти | Арекипа – обиколка на града и манастирът Санта Каталина ( 3 
часа)  
Време	е	да	поопознаем	града.	Започваме	нашата	обиколка	с	Главният	площад.	Ще	разгледаме	елегантната	
базилика	 в	 нео	 –	 ренесански	 стил	и	манастира	 Санта	 Каталина.	Манастирът	 е	 в	 сърцето	на	Арекипа,	 но	 е	
известен	още	като	“Забраненият	град”,	затворен	години	наред	за	външни	очи.	Открит	е	още	пред	16-ти	век	и	
слави	 се	 като	 изключително	 престижен	 и	 богат	 манастир,	 тъй	 като	 още	 на	 времето	 семействата	 на	
монахините	 са	 давали	 огромно	 количество	 пари,	 за	 да	 може	 техните	 дъщери	 да	 бъдат	 приети	 в	 него.	
Продължаваме	към	шедьовъра	на	перуанския	барок	–	а	именно	църквата	“La	Campania	de	Jesus”.	Накрая	на	
разходката	пътят	ще	ни	отведе	до	кварталите	Янахуара	и	Кармен	Алто,	където	ще	можем	да	видим	вулкана	
Мисти,	който	се	извисява	над	града.		

§ Нощувка	в	Арекипа	с	включена	закуска		

Ден 6-ти | Арекипа – каньона и долината  Колка  
Напускаме	 Арекипа	 и	 се	 насочваме	 към	 безкрайно	живописната	 долина	 Колка,	 преминавайки	 първо	 през	
района	на	Юра.	Юра	е	изключително	красиво	място,	характерно	със	своите	георграфски	прелести	–	долини,	
планински	 вериги,	 каньони..	Пътят	 ни	минава	и	 през	 резервата	Pampas	 Cañahuas,	 населен	от	 едно	от	 4-те	
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малцинства	в	Андите,	отглеждащо	камили.	Така	ще	прекосим	pampas	of	Viscachani	и	Toccra,	които	граничат	с	
кратера	 на	 вулкана	 Чукура,	 за	 да	 достигнем	 до	 	 Платформата	 в	 Патапама,	 която	 се	 извисява	 на	 4190	м	
надморска	височина.	От	тук	можем	да	видим	и	различните	вулкани,	които	обграждат	Арекипа.	Обядът	ни	
ще	бъде	в	чудно	живописното	градче	на	Чивай,	а	след	това	с	трансфер	ще	достигнем	до	хотела	ни	в	Колка.	

§ Нощувка	в	Колка	с	включена	закуска.	Включен	обяд		
					

Ден 7-ми  | Каньона и долината  Колка – Пуно ( 6 часа)  

	
Бъдете	готови	за	ден,	който	със	сигурност	ще	запомните!	Пътуване	до	едно	от	най-красивите	места	в	Андите	
–	 зашеметяващата	 платформа	 “Cruz	 del	 Condor”.	 Ще	 си	 поемем	 дълбоко	 въздух	 и	 ще	 насладим	 на	
величествената	долина	Колка,	един	от	най-дълбоките	каньони	в	света,	с	височина	повече	от	4160	м,	двойно	
повече	от	 “Гранд	Каньон”.	 Усещането	 за	 величие,	ще	 се	 подсили	и	от	 патролиращите	 в	 стриктен	 “военен”	
строй	 -	 кондори.	 Връщаме	 се	 в	 Чивай,	 където	 ще	 посетим	 малките	 автентични	 градчета	 Pinchollo,	 Maca,	
Achoma	 and	 Yanque.	 За	 да	 направим	 най-добрите	 си	 снимки	 до	 момента,	 ще	 се	 отбием	 до	 още	 две	
платформи	 за	 наблюдение	 -	 Antahuilque	 и	 Choquetico.	 По-късно	 продължавайки	 към	Пуно,	 ще	 прекосим	
Патахуаси.	Мястото	е	известно	с	невероятната	каменна	гора	и	небесно	сини	лагуни.	Пристигаме	в	Пуно	след	
около	6	часа	красиво	пътешествие.		

§ Нощувка	в	Пуно	с	включена	закуска.	Включен	е	пакетиран	обяд.		

Ден 8-ми | Пуно – езерето Титикака, Островът Урос и Такиле  
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След	 трансфер	 до	 пристанището	 на	Пуно,	 днес	 ще	 посетим	 най-високото	 плавателно	 езеро	 на	 Земята	 –	
Титикака	 (3812	 м)	 и	 плаващия	 остров	 Урос.	 Малцинството	 Урос	 е	 наследник	 ,	 на	 общество,	 което	 дълги	
години	 населява	 тези	 изкуствени	 острови,	 създадени	 от	 растението	 “тотора”,	 вид	 тръстика,	 растяща	 в	
езерото	 Титикака.	 След	 това	 продължаваме	 към	 остров	 Такиле.	 Островът	 не	 случайно	 е	 един	 от	 най-
посещаваните	в	района,	 	той	е	част	от	древната	империя	на	Инките	и	това	все	още	си	личи	по	запазените	
сгради.	На	острова	ще	имаме	приготвен	вкусен	обяд	и	чак	след	това	се	връщаме	отново	към	Пуно.			

§ Нощувка	в	хотел	в	Пуно	със	закуска.	Включен	обяд	
*Опция	за	допълнителна	дейност	:	Посещение	на	острова	Урос	с	традиционно	Полинезийско	кану		

Ден 9-ти | Пуно, храмът Виракоча – Куско (357 км – 10 часа) 
Емоциите	 продължават	 и	 на	 9-тия	 ден	 от	 нашето	 пътуване	 в	 Перу.	 Сутринта	 потегляме	 към	 следващото	
приключение.	 Днес	 крайната	 дестинация	 е	 Куско.	 По	 пътя	 имаме	 няколко	 интересни	 спирки.	 Първата	 ни	
спирка	 е	 градчето	 Пукара.	 Тука	 е	 и	 първото	 градско	 население	 на	 езерото	 Титикака,	 което	 се	 е	 заселило	
между	100-300	 г.	 пр.	 н.е.	Преди	да	обядваме	в	Сикуани,	ще	 спрем	в	La	 Raya	 –	 най-високата	 точка	между	
Пуно	и	Куско	–	на	около	4313	м	надморска	височина.	По-късно	се	насочваме	към	Racchi,	домът	на	храма	
“Виракоча”,	построен	от	Инките	в	чест	на	всемогъщия	бог	от	Андите.	Смята	се,	че	конструкцията	е	била	най-
високата	 по	 времето	 на	 Империята	 на	 Инките.	 За	 да	 видим	 главната	 атракция	 от	 днешното	 пътуваме	 –	
спираме	е	в	Andahuaylillas-	местната	църква,	известна	като	“Сикстинската	капела	на	Америка”.		

§ Нощувка	в	Куско	с	включена	закуска.	Включен	обяд		

	

Ден 10-ти | Куско – Обиколка на града  

 
След	заслужена	почивка,	сутринта	ще	се	разходим	свободно	из	калдъръмените	улички	на	града	.	Следобед,	
заедно	 с	 нашия	 гид	 ще	 направим	 обиколка	 на	 Куско	 -	 някогашна	 столица	 на	 Империята	 на	 Инките.	Ще	
започнем	 с	 посещение	на	ренесансово	 -	 бароковия	 комплекс	 -	 Santo	 Domingo	 Convent,	 който	 е	 построен	
върху	древния	 храм	на	инките	–	 Coricancha.	 Това	е	 един	от	най-важните	 храмове,	посветени	на	 култа	 към	
слънцето,	 неговите	 основи	 са	 все	 още	 добре	 запазени	 и	 видими	 в	 комплекса.	 След	 това	 ще	 посетим	
Катедралата,	 най-важният	 паметник	 на	 Главния	 площад.	 	 Сега	 е	 време	 да	 се	 насочим	 към	 хълмовете	 над	
Куско,	 за	 да	 посетим	 древния	 амфитеатър	 Qenqo	 и	 останките	 от	 крепостната	 стена	 Sacsayhuaman,	 която	
освен	всичко	останало	ни	дава	и	изключително	красив	панорамен	поглед	върху	Куско.	Накрая	ще	посетим	
още	една	крепост	Puka	Pukara,	която	на	местния	език	означава	“Червената	крепост”	.	Връщаме	се	в	хотела	за	
да	починем	преди	следващия	интересен	ден.		

§ Нощувка	в	хотел	в	Куско	с	включена	закуска.		
*Опция	за	допълнителна	дейност	:	посещение	на	Планетариума		
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Ден 11-ти  | Куско – Свещената долина / Чинчеро Чинчеро - 
Ойантайтамбо (75 км – 1.5 часа) 

 
Сутринта	 се	 насочваме	 към	 традиционното	 градче	 Чинчеро,	 с	 красив	 изглед	 към	 долината.	 Местното	
население	 е	 запазило	 традиционните	 занаяти,	 облекла	 и	 обичаи	 на	 Инките.	 След	 това	 ще	 посетим	 и	
Етнографският	музея	на	Юкай,	където	можем	сами	да	видим	какви	са	били	точно	тези	древни	занаяти.	Като	
допълнение	 към	 преживяването,	 в	 музеят	 можем	 да	 нахраним	 приятелски	 настроените	 обитатели	 –	 а	 те	
включват	 лами,	 овце	 и	 алпакаси.	 Продължаваме	 към	Ойантайтамбо.	 Това	 селище	 не	 е	 спирало	 да	 бъде	
обитавано	 от	 времето	 на	 Инките,	 та	 чак	 до	 ден	 днешен.	 Градчето	 е	 известно	 и	 с	невероятно	 вкусната	 си	
кухня,	 а	 в	 духа	 на	 уютна	 атмосфера	 ще	 усетим	 и	 магията	 на	 “Свещена	 долина”.	 Ще	 се	 покатерим	 и	 на	
култовата	крепост,	построена	близо	до	града.		

*В	неделите,	можем	да	посетим	и	традиционния	пазар	в	Чинчеро.		

§ Нощувка	в	Свещената	долина	с	включена	закуска.	Включен	обяд.		
	

Ден 12-ти | Свещената долина – Мачу Пикчу – Гара Ояанта – Куско   
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На	 12-тия	 ден	 нашето	 пътуване	 достига	 и	 до	 “черешката	 на	 тортата”.	 След	 закуска	 пристигаме	 на	 гара	
Ояанта,	 където	 ще	 се	 качим	 на	 живописния	 влак	 до	 Aguas	 Calientes,	 най-близкият	 град	 до	Мачу	 Пикчу.	
Излишно	 е	 да	 споменаваме	 красотата	 на	 природа,	 която	 се	 открива	 пред	 нас,	 пресичайки	 Андите	 с	 това	
неповторимо	пътуване	с	влак.	Ще	се	качим	на	малко	автобусче,	 с	което	за	около	25	мин	ще	достигнем	до	
заветната	точка	–	Мачу	Пикчу.	“Изгубеният	свят”	на	Инките	е	бил	построен	през	50-те	години	на	15-ти	век	от	
Император	Пачакути	 като	 лятна	 резиденция,	 в	 рамките	 на	 век	 е	 изоставен	 заради	 последвалото	 испанско	
нашествие.	Испанците	никога	не	го	намират,	но	пък	за	сметка	на	това	комплекса	бива	погълнат	от	джунглата,	
която	 го	 предпазва	 от	 вреди.	 Обиколката	 ни	 тук	 включва	 местен	 гид,	 който	 ще	 ни	 разкаже	 за	 Главния	
площад,	 кралските	 двори,	 храмовете,	 овалните	 кули,	 свещения	 слънчев	 часовник,	 както	 и	 за	 древния	
некропол.	 Връщаме	 се	 до	 Aguas	 Calientes	 за	 обяд	 след	 което	 по	 същия	маршрут	 обратно	 се	 завръщаме	 в	
Куско.	

§ Нощувка	в	хотел	в	Куско	с		включена	закуска.	Включен	обяд

Ден 13-ти | Куско – Лима   
С	полет	от	Куско	се	прибираме	в	столицата	Лима,	където	завършва	нашето	приключение.	

§ Включена	закуска

Цената	включва	

Екскурзовод	:	
§ Англоезичен	екскурзовод

Настаняване	
§ 2	нощувки	в	Лима
§ 1	нощувка	в	Наска
§ 2	нощувки	в	Арекипа
§ 1	нощувка	в		каньона	Колка
§ 2	нощувки	в	Пуно
§ 3	нощувки	в	Куско
§ 1	нощувки	в	Свещената	долина

Хранене		
 	 	
 	 	 	 	

Транспорт:	
§ Трансфер	от	и	до	летище
§ Трансфер	от	и	до	жп	гара
§ Влак	до	Мачу	Пикчу	–	отиване	и	връщане
§ Воден	транспорт	до	Урос	и	Такила

	 	 	 	
§ Всички	визити	включени	в	програмата	:	Casa	Aliaga,	Катедралата	и	музеят	Ларко	в	Лима.	Островите	Байестас	в
Паракас,	Регионалния	музей	в	Ика,	самолетният	полет	над	линиите	в	Наска,	Santa	Catalina	Convent,	Църквата	la	
Compañía	 в	Арекипа,	Каньонът	Колка	и	платформата	Cruz	del	Cóndor,	 Урос	и	Такиле	в	Пуно,	Пукара,	Racchi	и	
Andahuaylillas	по	пътя	от	Пуно	до	Куско,	Храмът	Coricancha,	Катедралата,	 Sacsayhuaman,	Qenqo	Puka	Pukará	и	
Tambomachay	в	Куско,	Музеят	на	Инките,	Чинчеро	и	Ойантайтамбо	в	Свещената	долира	и	Мачу	Пикчу		

Цената	не	включва	

§ 	 	 	 	
§ 	 	 	 	 		
 	 	

! C)*0/* ;,/%)/*
! 6 &32(,

C?&(+* ',/)* * (#F+&)'*t

     
V,/A*A* ;, A&I>&$, * #/)/%$;&1&(,

 ! 

!"#$" %&'()*" $/ 1,)2/$&-" 3 ,%)4%&2&-&

:),;<$"-/<$" &.-"3$)1-"
§ 
§ 

!"#$%&'()$"&    *	)+",    $	)    -	"(%
./,("0"&    *)+",    )	,    1	%23)    $)    456'   7  	   8	"&','    "	    )	(5"&,5()9/:&)    )	3)+)    ;<    "	9()=

Бюджет: 1765 евро на човек при двойно настаняване. Доплащане 398 евро за единично настаняване
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Настаняване	

Дестинация Хотел	

	Лима Hotel	Tambo	Miraflores	

Наска	 Nazca	Lines	

Арекипа	 Casa	Andina	Standard	

Колка	 Casa	Andina	Standard	

Пуно	 Xima	Puno	

Куско	 Xima	Cusco	

Урубамба	 Hacienda	Valle	

 


