
Peru, za mlade

Program po dnevih

A. Skrivnostni Peru, za mlade, opisni program

Trasa poti: Lima - otoki Ballestas - Ica in Huacachina s puščavo - Arequipa - kanjon Colca -
Cusco - Machu Picchu - Mavrična gora - jezero Titicaca s Taquilejem in plavajoči otoki Uros

Pot v Limo. Premik v Pisco na otoke Ballestas (pingvini, morski levi, ptiči).

Dalje v oazo Huacachina, vožnja z bugiji v puščavi, sandbording. Obisk vinarne in piscoteke.
Žur, fešta, party v piskoteki in ob bazenu.

Nočni premik v Arequipo. Arequipa: spoznanje z najbolj znano mumijo na svetu – Juanito in
najlepšega samostana v Južni Ameriki Santa Cataline. Sledi 3dnevni trek v kanjon Colca do
rajske oaze na dnu, pozdrav kondorjem in omehčanje obolelih mišic v termah Chivay. Nazaj v
Arequipo. Nočni bus do Cusca.

Orientacijski sprehod po Cuscu, nekdanji prestolnici inkovskega imperija. Ogledi (katedrala, San
Blas, inkovski muzej), obisk tradicionalne indijanske tržnice (Pisac ali Chinchero), izlet na
predinkovske soline v Marasu (izlet z busom) ter sprehod in spanje v prekrasnem
Ollantaytambu.

Naskok in ogled najlepših ostalin na svetu - Machu Picchuja.

Iz Cusca naredimo še en top izlet in sicer na Mavrično goro (Cerro Colorado oziroma Rainbow
mountain).

Bus v Puno, ob jezeru Titicaca, odhod z ladjico na otok Taquile in na plavajoče otoke Uros, kjer
imamo nepozabno fešto z lokalci in kjer tudi prespimo.

Premik v Puno ob jezero Titicaca in let proti domu.

Nočitve: Spi se v poceni hotelih in hostlih brez lokalne kategorizacije, ki ne vključujejo zajtrkov;
na plavajočih otokih Uros se spi v slamnati kočici.

Prevozi: Prvi teden z najetim busom brez lokalne kategorizacije, kasneje pa se bomo prevažali
z javnimi avtobusi in drugimi lokalnimi prevoznimi sredstvi brez lokalne kategorizacije.

Potovanja zaradi višine ne priporočamo srčnim in pljučnim bolnikom.

Program priporočamo le tistim, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta.

B. Skrivnostni Peru, za mlade, program po dnevih
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15 dni

1. odhod na potovanje in priletimo v Limo, spanje v hotelčku (odvisno od povezave)
2. obisk otokov Ballestas in piskoteke - žur, nadaljevanje v hotelu z bazenom in barom ob

njem, spanje v hotelčku v Huacachini
3. norenje z buggyji po sipinah, sandboarding, obisk muzeja predinkovskih kultur in obisk

vinoteke; nočna vožnja iz Ice do Arequipe
4. prihod v Arequipo, ogled mesta, samostana Santa Catalina in mumije Juanite, nočitev
5. začetek tridnevnega izleta/treka v kanjon Colca, spust v kanjon, nočitev 
6. nadaljevanje trekinga do oaze in privat zabava v rajski oazi z bazenčkom
7. zgodnji jutranji povratek na vrh kanjona, obisk kondorjev (nimajo urnika, zato ne moremo

garantirati, da bodo pozirali!),  prevoz do term v Chivayu, kjer se skopamo, prevoz do
Arequipe in nočni bus za Cusco

8. ogled nekdanje prestolnice ljudstva Inkov (inkovski muzej, San Blas, katedrala, obisk
lokalne tržnice), zvečer fešta

9. z busom obisk indijanske tržnice (Pisac ali Chinchero), predinkovskih solin v Marasu,
spust v sveto dolino reke Urubambe in spimo v Ollantaytambu

10. z vlakom pod Machu Picchu, ogled Machu Picchuja, popoldne se skopamo v termah v
Aguas Calientesu in večerni vlak nazaj v Cusco, kamor prispemo pozno zvečer, nočitev

11. možnost izleta na Mavrično goro (Cerro Colorado) ali prosto v Cuscu za ostale oglede,
povratek v Cusco, nočitev

12. premik v Puno in nočitev
13. na Taquile, otok najboljših kvačkarjev, kjer pojemo kosilo in po tem nazajgrede postanek

na na plavajočih otokih Uros, kjer zafeštamo v huayno ritmih na enem od otokov Uros,
kjer živijo naši prijatelji; nočitev v slamnatih hiškah, zelo bejzik

14. proti Puni, sprehod po mestu in let Juliaca-Lima, nočitev
15. proti domu in smo doma ta ali naslednji dan

Vsi izleti so fakultativne narave.

Lista stvari

Lista stvari, ki jih je priporočljivo vzeti s seboj na potovanje v Skrivnostni
Peru, za mlade

Na letalu je prostora za največ 20 kilogramov prtljage na osebo (plus osebna prtljaga). Na
eventuelnih notranjih letih celo manj (do 15kg, kar je več, potrebna doplačila, pravtako za
osebno prtljago). Zato skrbna priprava le najnujnejšega ni odveč. V pomoč ti podajamo listo
potrebnih stvari, ki naj se znajdejo v nahrbtniku.

Odhajamo v suho obdobje, kar pa na tej destinaciji pomeni tudi malo več mraza. Čakajo nas
višine do 5000m. Dnevne temperature bodo okoli 15-25 stopinj. Ponoči bo bolj mrzlo in na poti
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čez 4-5.000 metrske prelaze se živo srebro spusti tudi do 10 in več stopinj pod ničlo. Vendar
brez panike, saj bo takih noči zelo malo (klasični trek na Machu Picchu, na plavajočih otokih
Uros).

Zlato pravilo: Spokamo za 3 dni, vmes v civilizaciji peremo, potem pa to nosimo en teden!

V nahrbtniku naj se znajdejo (nekaj od tega dajte tudi nase):

potni list (veljaven vsaj še 6 mesecev od datuma izstopa iz zadnje države na poti),
maestro/cirrus bančna kartica (samo kot rezerva), keš (USD), zdravstvena zavarovalna
polica za tujino, ki mora veljati tudi za nadmorsko višino nad 3.000 m
knjižica o cepljenjih, če jo imaš, jo imej s seboj
vreča za nahrbtnik, v kateri boste lahko puščali stvari po hotelih (t.i. prasica)
topla spolna vreča (idealno je da je “comfort zone” vsaj 5 pod ničlo)
mala svetilka za na glavo
lahki treking čevlji (uhodite jih preden se odpravimo, da ne bo problemov z žulji)
lahke superge ali čevlji za preobutev (npr. Teva), japonke za pod tuš
pohodniške hlače, gore tex anorak, termo velur (flis), dolge spodnje gate
puli ali lahek pulover (lahko tudi bombažni)
2 bombažni majici z dolgimi rokavi, 4 majčke s kratkimi rokavi
švic perilo s kratkimi rokavi ali dolgimi rokavi
nogavice (1 par ojačanih pohodniških nogavic, 3 pare navadnih bombažnih nogavic)
spodnje perilo (7×), kopalke in kratke hlače
sončna očala, rutka proti prahu, brisača (tiste ta lahke popotniške so zakon – dobiš jih v
trgovinah kot so Anapurna, K2, Iglu, Kibuba,...) in vlažilni robčki
toaleta: milo, zobna ščetka, zobna pasta, krema za sončenje, krema za suhe ustnice...
medicinski paket (razdeli na dve osebi): sprej proti komarjem (30% DEET-a), spitaderm
sprej za razkuževati roke, antibiotiki (ciprobay), aspirin, tablete proti diareji (linex), proti
zaprtju, proti višinski bolezni (diamox - na lastno željo, mi ga ne priporočamo), vitaminski
in železovi tableti, obliži, povoj, gaza, bivacin, tablete proti slabosti…
knjiga, karte in še kaj, na kar smo morda pozabili in brez katerega ne moreš živeti

Pusti doma predsodke, slabo voljo, tečne partnerje, uhane, zlate ogrlice, dragocene ure, lepe
čeveljce, hlače zlikane na rob in ostale nepomembne reči. Ne pozabi pa na kup dobre volje in
jeklene živce!

ShaPPa
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