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PERU 2020
poznávací cesta s jógou 

s lektory (Energy Studio) Václav Krejčík, Jakub Šamberger

01.04. - 13.04.2020

Poznávací cesta: to nejlepší z Peru, 
tajemné incké památky, peruánská poušť, 
úchvatná příroda, historie, kultura.

Lekce jógy (1x denně) pod vedením 
V. Krejčíka a J. Šambergera.
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PROGRAM (13 dní/12 nocí):

1.-2. den
Odlet z Evropy. Přílet do Limy, Peru.
LIMA - hlavní město Peru, náměstí Plaza de Armas, klášter San Francisco a možnost 
navštívit katakomby a hrobku Francisca Pizarra v místní katedrále. Přesun po pacifickém 
pobřeží do města PISCO.
3.-4. den
ISLAS BALLESTAS - plavba na ostrovy nazývané také „Malé Galapágy“. Známé díky 
guánu a obrovským koloniím ptáků, lachtanů a tučňáků.
NAZCA - záhadné linie a obrazce v peruánské poušti viditelné pouze z letadla. 
Možnost přeletů v malém letadle nad tajemnými obrazci.
(Vyhlídkové lety jsou na malých letadlech typu Cessna a cena 20 minutového letu je 
cca 100 USD.) Večerní příjezd do města Arequipa.
5. den
AREQUIPA - koloniální město postavené z bílého sopečného kamene, ležící pod sopkami 
El Misti, Chachani a Pichu Pichu s příjemnou atmosférou věčného jara. Typický místní 
trh. Aklimatizace před výstupem do And.
6.-7. den
CHIVAY - tradiční osada na náhorní plošině Altiplano a stáda lam kolem cesty. 
Možnost odpočinku v místních termálních lázních.
KAŇON COLCA - jeden z nejhlubších kaňonů na světě známý velkým počtem 
hnízdících kondorů. Přesun do Puna, města na břehu jezera Titicaca.
8. den
JEZERO TITICACA - nejvýše položené splavné jezero světa. Návštěva plovoucích 
třtinových ostrovů Los Uros. Přesun do Cusca.
9. den
CUSCO - bývalé hlavní město Incké říše a dnes možná nejkrásnější město Jižní 
Ameriky. Coricancha - chrám slunce v centru města, incké památky Sacsayhuaman, 
Qenko, Pukapukara, Tambo Machay, chrám Slunce - Coricancha a mnohé další 
pozoruhodnosti tohoto jedinečného města.
10.-11. den
Přesun vlakem do Aquas Calientes a noc v této vesničce pod nejznámější památkou Peru.
MACHU PICCHU - jeden z novodobých sedmi divů světa. Ztracené město Inků 
přitahuje turisty z celého světa svou tajemností a neuvěřitelnou krásou. Návrat do Cusca 
a rozloučení s tímto příjemným městem. 
POSVÁTNÉ ÚDOLÍ jako fakultativní možnost.
12.-13. den
Odlet do Limy, rozloučení s Jižní Amerikou a návrat domů.

NÁROČNOST:

Velkou část této cesty strávíme ve vysokých nadmořských výškách nad 3000 m.n.m., 
kde hlavně noci mohou být chladnější. Jinak cesta není fyzický náročná.

POZNÁMKA:

Cvičení jógy bude probíhat na různých místech, krytých i pod širým nebem. 
Doporučujeme s sebou skladnou, cestovní podložku.
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Cena: Kč 79.900,- / osoba ve dvoulůžkovém pokoji 

Cena zahrnuje: - zpáteční letenku Praha – Lima, letištní taxy (limit Kč 30.000,-)
- místní přelet Cusco – Lima, letištní taxy 
- místní kombinovanou dopravu (bus, vlak, loď)
- ubytování v hotelech střední kategorie ve dvoulůžkových   
  pokojích se snídaní
- plavba a vstup na Islas Ballestas
- výlet na ostrovy Los Uros
- vlak a vstup na Machu Picchu
- lekce jógy
- průvodce po celou dobu programu
- zákonné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje: - kompletní cestovní pojištění
- stravu kromě snídaně
- přelet nad Nazcou
- výlety nad rámec programu

Pro bližší info: info@bluebananatravel.cz nebo 724 849 428

PERU 2020
s lektory (Energy Studio) Václav Krejčík, Jakub Šamberger

01.04. - 13.04.2020

Zájezd pořádá CK Blue Banana Travel. Pořadatel si vyhrazuje změny v časovém harmonogramu 
programu zájezdu z  důvodu návaznosti leteckého spojení. Zároveň se zaručuje všechny objed-
nané služby splnit.


