PERU
mistika
Tai aukso ir kraujo imperija, paslaptingosios Saulės vaikų inkų žemės, kur susitinka
būtojo laiko intriga ir laukinių Andų didybė... PERU - saulės ir kraujo imperijos dvasią
saugo ištuštėję seni miestai vaiduokliai ir jų šventyklos, išaugusios tarp Andų. Inkų
žemėse susitinka būtojo laiko intriga ir gamtos didybė. Jei trokštate nusikelti į kitas
istorijos dimensijas ir visiškai kitokius nei gimtosios lygumos peizažus, jei Jus traukia
kelionė senųjų kultūrų aukštumomis, tai Peru – toji planetos dalis, kurioje pabūti Jums
skirta. "Travel La Vita" siūlo ryškų ir emocingą kaip Pietų Amerikos spalvos maršrutą.

① DIENA. Skrydis į Limą.
Išvykimas iš Vilniaus/Rygos/Varšuvos oro uosto. Skrydis į Limą. Pervežimas į viešbutį. Vakaras bus
laisvas. Nakvynė viešbutyje.

② DIENA. Pusės dienos turas po Limos miestą. Nakvynė Limoje.
Labas rytas, buenos dias, Pietų Amerika! Prasideda ryškus ir stulbinantis nuotykis, truksiantis ilgiau
nei šios atostogos, nes į vietoves, kurias aplankysite kelionės metu, vis grįšite mintimis ir sapnais.
Peru sapnas gali būti tik spalvingas ir melodingas, lydimas jausmingų pučiamųjų Andų muzikos garsų.
Dabar Peru Jums – tai tas sapnas, kuris virsta tikrove. Metas prabusti. Kelsitės anksti ryte.
Vykstame į istorinį Lima miesto centrą - senamiestį. Ekskursija truks maždaug 4 val. Ekskursijos metu
bus aplankyta pagrindinė miesto aikštė, katedra bei prezidento rūmai. Rūmų kieme stebėsime kaip
keičiasi prezidentūros apsauginiai. Aplankysime San Francisco bažnyčią ir jos žymiuosius požemius.
Popietė bus laisva. Nakvynė Lima mieste.

③ DIENA. Pervežimas iš Limos miesto į Pisko miestą. Nakvynė Pisko mieste.
Po pusryčių autobusu keliausime iš Limos į Paracas miestą. Kelionė truks maždaug 4 val. Ten mes
pamatysime Paracas miesto nacionalinį parką, kadangi šis miestas yra netoli dykumos, tai bus galima
aplankyti informacijos centrą. Taip pat turėsime galimybę laisvo laiko metu pasivaikščioti po
vaizdingąją pakrantę. Į vakaro pusę autobusas mus nuveš į Pisko miestą kur praleisime naktį.

④ DIENA. Turas po Baljestos salas. Pervežimas Piskas - Huakačina. Nakvynė Huakačinos
mieste.
Po pusryčių pasivaikščiosime po El Chaco uostą ir laivu plauksime į Baljestos salas. Baljestos salos –
mažų uolingų salelių grupė Ramiajame vandenyne, šalia Peru krantų, prie Pisko miesto. Pagrindinės
salos: Šiaurės, Pietų ir Centrinė Baljesta. Salos priklauso Parakaso nacionaliniam rezervatui. Baljesos
salos – svarbus jūrų faunos prieglobstis. Ten pamatysime paslaptingus piešinius smėlio kopose. Taip
pat mėgausimės jūrų gyvenimu aplink salas. Į pačias salas patekti yra negalima, bet laivu plauksime
aplink jas ir stebėsime gamtos vaizdinius, gyvūnus bei galbūt pamatysime jūros liūtus ir delfinus.
Grįšime atgal į uostą, kur mūsų lauks maža pertraukėlė ir autobusu toliau keliausime į Icą. Ten mes
pamatysime Huakačiną - tai oazė ir joje telkšantis ežeras vakarų Peru, Icos departamente, 5 km į
vakarus nuo Icos. Tai nedidelis, smaragdinės spalvos ežerėlis, apsuptas palmių, eukaliptų ir algarobų
giraitės. Čia galėsime papietauti. Po pietų lauks laisvas laikas, kurio metu turėsime galimybę
pasivaikščioti po smėlio kopas ir stebėti nuostabų saulėlydį Peruvian dykumoje. Nakvynė Huakačinos
mieste.

⑤ DIENA. Pervežimas iš Huakačinos miesto į Naska. Nakvynė Naska mieste.
Ryte aplankysime vietinį Icos muziejų. Jeigu norėsime galėsime ten išgirsti informacijos apie
skirtingas kultūras gyvenusias Peruvian regione kol Inkai neapsigyveno ten. Po pietų keliausime į
Naską. Kur ir praleisime naktį. Pakeliui į šį miestą mes pravažiuosime mažą kaimelį pavadinimu Palpa,
kur galėsime sustoti ir aplankyti Maria Reiche namus (ji buvo žymi vokiečių mokslininkė, kuri pasauliui
žinoma dėl savo tyrimo apie Naskos piešinius). Taip pat turėsime galimybę žvilgtelti į pirmuosius
piešinius iš apžvalgos bokšto, kurį pastatė pati Maria. Čia galėsime pamatyti rankos ir medžio
piešinius. Nakvynė Naskos mieste.

⑥ DIENA. Turas po Čiaučilijos kapines. Skrydis per Naskos piešinius. Nakvynė Naska
mieste.
Praleisime dieną Naskos mieste. Turėsime turą į senųjų civilizacijų Chauchillia kapines. Taip pat bus
galimybė iš paukščio skrydžio pamatyti Naskos piešinius (ši patirtis kainuoja apie 100 dol. žmogui + 10
dol. oro uosto mokestis. Ši pramoga trunka apie pusvalandį). Net didieji skeptikai, neigiantys
ankstesnių civilizacijų romantiką ir aukštinantys naujojo tūkstantmečio progresą, Naskos

raižinius vertina rimčiau ir ieško racionalių šios mįslės paaiškinimų. Apie juos, manoma, pirmą kartą
užsiminė vienas konkistadorų metraštininkas XVI amžiuje. Tačiau geoglifai pastebėti iš viršaus tik, kai
ėmė skraidyti lėktuvai – 3-iajame praeito amžiaus dešimtmetyje. Dar po maždaug dvidešimties metų
prasidėjo intensyvūs Naskos tyrinėjimai, o 1995 metais piešiniai įtraukti į UNESCO Pasaulio paveldą.
Šimtai keistų linijų atkartoja įvairiausių gyvių, paukščių, vabzdžių, gėlių pavidalus. Jie buvo išgauti
pašalinus nuo žemės rausvus akmenis ir taip atidengiant šviesų paviršių. Tai – tarsi geometrinis
voratinklis, kurio didžiausių modelių skersmuo siekia net 200 metrų. Tiesa, nustatyti šių žemės kūrinių
gabaritus ir kiekį – žymiai lengviau, nei atrasti jų ištakas ir išsiaiškinti tikrąsias funkcijas. Viena
kosmiškiausių – įvairiomis prasmėmis – teorijų, neva tai – ateivių iš kosmoso darbas. Arčiau žemės
traukia versijos apie religinę dykumos piešinių paskirtį. Pavyzdžiui, kad senovės indėnai atnašavo
dievams, žvelgiantiems iš dangaus. Svarbu, jog išilgai Naskos linijų archeologai rado apie 100
piramidžių, sukrautų iš akmenų. Manoma, kad jos buvo kaip altoriai ir nedidelės šventyklos, kulto,
ritualų bei kalendorinių švenčių vietos. Šie objektai galėjo būti ir astronomijos observatorijos.

⑦ DIENA. Pervežimas iš Naskos miesto į Arekipos miestą. Nakvynė Arekipos mieste.
Dieną pradėsime labai anksti, nes kelionė iš Nasko į Arequipa trunka visą dieną. Arekipa –
miestas Peru pietuose,
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regiono ir Arekipos provincijos sostinė. Vakare atvyksime į miestą kur ir praleisime naktį.

⑧ DIENA. Laisva diena Arekipos mieste. Nakvynė.
Turėsime visą laisvą dieną, todėl su miestu susipažinsime savarankiškai. Galėsime aplankyti žymųjį
Santa Catalina vienuolyną, katedrą ir pagrindinę aikštę, kur yra mažas muziejus. Vakare bus galima
pasimėgauti vienu iš daugelio restoranų. Nakvynė Arequipa mieste.

⑨ DIENA. Pirmoji turo diena po Kolkos Kanjoną. Nakvynė Čivajaus mieste.
Pusryčiai. Paliekame Arequipa ir kylame į Andų kalnus, į Kolką Kanjoną. Keliaudami matysime
nuostabius Misti, Chachani ir PichuPichu ugnikalnius. Sustosime "Salynas Y Aguada Blanca"
nacionaline rezervate, kur galėsime apžiūrėti vikūnas (kupranugarius) savo naturalioje aplinkoje.
Toliau kilsime į kalnus ir sustosime paragauti Andean "Mate de Coca" gėrimo, kuris padeda nuo ligų.
Vakare pasieksime Chivay miestą, kur bus galimybė pasimėgauti karštosiomis versmėmis (įėjimo
mokestis neįskaičiuotas į kainą ir reikia turėti savo rankšluosčius). Nakvynė Chivay.

⑩ DIENA. Antroji turo diena po Kolkos Kanjoną. Nakvynė Čivajaus mieste.
Po pusryčių keliausime į žymią Cruz del Condor apžvalgos aikštelę, kurioje atsiveria neapsakomo
grožio vaizdai. Po to pasivaikščiosime gamtoje prie Kanjono. Vėliau vyksime į Pichollo kaimelį,
kuriame yra 1500 m. senumo kalnų terasos. Po pietų grįšime į Chivay miestą, kur bus laisvas laikas.
Nakvynė Chivay.

⑪ DIENA. Pervežimas iš Čivajaus miesto į Puno miestą. Nakvynė Puno mieste.
Po pusryčių keliausime į Puno miestą, kelionė truks apie 7 val.
Punas – miestas Peru pietuose, Punoje, Titikakos ežero šiaurės vakariniame krante. Puno regiono
centras. 118 tūkst. gyventojų. Punas įsikūręs 3860 m aukštyje virš jūros lygio. Punas turėjo didelę
svarbą Inkų imperijos laikais. Pasak legendos, čia gimė pirmasis inkų karalius Manco Capac. 1668 m.

miestas tapo pavaldus ispanams. Po pietų atvyksime ir apžiūrėsime Titikakos ežerą, jame yra 41
plaukiojanti sala (Uros salos), kuriose iškilo aimarų kultūra. Ežero ilgis siekia 190 km. Nakvynė Puno
mieste.

⑫ DIENA. Pirma turo diena po Titikakos ežere esančias Uros / Amantani / Tequile salas.
Nakvynė saloje Amantani.
Nuo viešbučio keliausime iki prieplaukos, kur mūsų lauks motorinis laivas, kuris nuplukdys mus į
legendines Uros salas! Po to pasieksime Amantani salą, kurioje pasiskirstysime į mažesnes grupeles ir
nakvynę praleisime vietinių gyventojų namuose.

⑬ DIENA. Antra turo diena po Titikakos ežere esančias Uros / Amantani / Tequile salas.
Nakvynė Puno mieste.
Po pusryčių plauksime iki šalia esančios Tequile salos, kur turėsime turą po salą. Po pietų grįšime į
Puno miestą. Nakvynė Puno mieste.

⑭ DIENA. Pervežimas iš Puno miesto į Kusko miestą. Nakvynė Kusko mieste.
Po pusryčių keliausime į Kusko miestą. Kuskas – miestas pietinėje Peru, Anduose, šalia Urubambos
slėnio. Kusko regiono centras. Apie 300 tūkst. gyventojų. Miestas įsikūręs 3500 m aukštyje virš jūros
lygio ir garsus tuo, kad buvo Inkų imperijos sostine. Miestas įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo
sąrašą. Čia galima išvysti Inkų imperijos laikų šventyklų, tvirtovių, rūmų. Taip pat miestą puošia ir
kolonijinio laikotarpio pastatai. Pakeliui sustosime Pukara mieste, kuriame aplankysime archeologinį
Raqchi kompleksą ir Andahuaylillas bažnyčią. Po pietų pasieksime Kusko miestą. Kadangi šio miesto
centras yra saugomas ir mūsų autobuso į jį neįleis, todėl mes turėsime persėsti į mažesnius
autobusus, kurie mus nuveš į viešbutį. Vakare galėsime apžiūrėti miesto centrą ir susirasti jaukią
kavinukę vakarienei. Nakvynė Kusko mieste.

⑮ DIENA. Laisva diena Kusko mieste. Nakvynė.
Laisva diena Kusko mieste, jei norėsime šį miestą apžiūrėti atidžiau, tai reikės nusipirkti Kusko
lankytojo bilietą. Nakvynė Kusko mieste.

⑯ DIENA. Turas po Šventąjį Inkų slėnį. Nakvynė Oljantaintambo mieste.
Visus daiktus paliksime viešbutyje ir pasiimsime tik būtiniausius reikmenis dvejoms nakvynėms. Mes
keliausime į Sakredo slėnį, kur pamatysime Pisako ir Oljantaintambo miestus. Oljantaitambas –
miestas pietų Peru. Manoma, jog Oljantaitambas yra vienintelis išlikęs prieškolumbinio miestų
išplanavimo pavyzdys. Abejuose miestuose pamatysime Inkų šventyklas. Naktį praleisime
Oljantaintambo mieste.

⑰ DIENA. Traukinys Oljantaitambas - Aguas Calientes (vidurdienį), popietė laisva.
Nakvynė Aguas Calientes.
Po pusryčių keliausime į traukinių stotį, iš kurios su traukiniu vyksime į Aguas Calientes. Atvyksime
ankstyvą popietę ir turėsime laiko pasivaikščioti po Mandor krioklius. Vėliau lauks laisvas laikas ir
nakvynė Aguas Calientes.

⑱ DIENA. Vykstame į Makču Pikču. Turas su gidu po Makču Pikču. Po to grįžtame į
Oljantaitambo miestą ir vykstame į Kusko miestą, nakvynė.
Priežastis, kodėl mes praleidome naktį Aguas Calientes, yra ta, kad anksti iš ryto mes vykstame
aplankyti Makču Pikču! Makču Pikču – inkų XV – XVI a. tvirtovės griuvėsiai Peru, Makču Pikču kalno
šlaite, 2350 m aukštyje virš jūros lygio, prie Urubambos upės, 70 km į šiaurę nuo Kusko.
Maču Pikču (kečujų kalba reiškia „senasis kalnas“) dar vadinamas prarastuoju inkų miestu. Jis buvo
atrastas 1911 m. ekspedicijos, kuriai vadovavo Hiramas Bingamas, metu. Mieste buvo rasta šventyklų
komplekso, diduomenės pastatų, gyvenamųjų namų, sandėlių, gynybinių sienų iš aptašytų akmens
blokų, vandens surinkimo įrenginių, kanalų, akmeninių laiptų, kelių, išklotų akmeninėmis plytomis,
šlaituose išdėstytų terasų liekanų.
Miestas apytikriai buvo įkurtas 1440 m. ir gyvavo iki 1532 m., kuomet į inkų gyvenamą teritoriją
įsiveržė ispanų konkistadorai. Tačiau konkistadorai miesto nenukariavo ir nesugriovė. 1532 m. visi
Maču Pikču gyventojai paslaptingai išnyko.Turas su gidu vyks 2 - 2,5 val. Po turo gruras su gidu vyks 2 2,5 val. Po turo grįšime Aguas Calientes ir su traukiniu grįšime į Oljantaitambo miestą. Iš ten su
autobusu važiuosime atgal į Kusko miestą, nakvynė Kusko miste.

⑲ DIENA. Laisva diena Kusko mieste. Nakvynė.
⑳ DIENA. Pervežimas į oro uostą. Vietinis skrydis Kusko - Lima. Ir po to skrydis namo.

ĮSKAIČIUOTA Į KELIONĖS KAINĄ:


Kelionė patogiu autobusu/mikroautobusu (visi pervežimai pagal programą);



19 nakvynių 3-4 žv. viešbučiuose (pagal šalies kategoriją), svečių namuose;



Maitinimas pagal programą: 19 pusryčių,



Vietinio skrydžio bilietai su oro uostų mokesčiais: Kuskas – Lima;



Traukinių ir laivų bilietai pagal programą;



Kvalifikuotų vietinių gidų paslaugos;



Profesionalaus "Travel La Vita" kelionių vadovo iš Lietuvos paslaugos;



Kelionės dokumentų sutvarkymas.

NEĮSKAIČIUOTA Į KELIONĖS KAINĄ:


Pietūs ir vakarienės;



Tarptautinių skrydžių bilietai su oro uostų mokesčiais nuo 900 EUR (kaina priklauso nuo
aviakompanijos vykdomų akcijų, bilieto pirkimo dienos, sezoniškumo);



Uosto mokesčiai Balestas salose ~ 5 USD asm.;



Išvykimo iš Limos mokestis ~ 32 USD asm.;



Papildomos ekskursijos ir pramogos (pagal pageidavimą): skrydis virš Naskos piešinių ~ 100 USD
asm.;



Medicininių išlaidų draudimas užsienyje (privalomas), nelaimingų atsitikimų, bagažo ir neįvykusios
kelionės draudimas (pagal pageidavimą);



Asmeninės išlaidos, arbatpinigiai vietiniams gidams 3-5 USD asm. (dienai) ir vairuotojams 1-3 USD
asm. (dienai) , gėrimai, kitos nepaminėtos išlaidos;



P.S. už leidimą fotografuoti ir filmuoti tam tikruose objektuose mokama papildomai.

