
Peru

Program po dnevih

A. Skrivnostni Peru, opisni program

Trasa poti: Lima - otoki Ballestas - Ica in Huacachina s puščavo - Nazca - Arequipa - kanjon
Colca - Cusco - Machu Picchu - jezero Titicaca - La Paz

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.

Ogled svetovno znanih slikarij v puščavi Nazca (z letala), mumije v puščavi, 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, omehčanje obolelih mišic v termah Chivay. Nazaj v Arequipo in nočni bus do Cusca.

Orientacijski sprehod po Cuscu, nekdanji prestolnici inkovskega imperija. Ogledi (katedrala, San
Blas, inkovski muzej), obisk tradicionalne indijanske tržnice (Pisac) in izlet na inkovske teras v
Moraiju in soline v Marasu (izlet s kolesom ali z busom, po želji).

4dnevni treking po starih inkovskih poteh: "Inka trail" na Machu Picchu ter ogled tega
skrivnostnega mesta. V kolikor se skupina ne napolni dovolj zgodaj, da dobimo potrjen klasični
Inka trail, gremo na eno izmed alternativnih poti (ki so še bolj fotogenične). V ceno izleta je
všteta tudi hrana.

Bus v Puno, ob jezeru Titicaca, odhod z ladjico na otok Taquile in na iz trsja narejene plavajoče
otoke Uros, kjer imamo fešto in prespimo.

Let proti domu preko Juliace in Lime.

Potovanje lahko podaljšaš za teden dni preko bolivijske planote, slanega jezera Uyuni in
puščave Atacama, vse do Santiaga. Glej naš program Biseri Južne Amerike.

Nočitve: Spi se v poceni hotelih in hostlih brez lokalne kategorizacije, ki ne vključujejo zajtrkov.
Na klasičnem Inka trailu na Machiu Picchu (ob dovolj vnaprejšnji prijavi in potrditvi) se tri noči
spi v šotorih. Na plavajočih otokih Uros se spi v slamnati kočici (hladno in vlažno).

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.
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B. Skrivnostni Peru, program po dnevih
 

16 dni (21 dni septembra)

Spodaj najdeš dva programa, ki sta pravzaprav prvi del daljšega potovanja po Peruju, Boliviji in
Čilu (toplo priporočamo daljšo varianto, ampak če ni časa in če je želja le po Peruju... je tudi tole
špica):

B1. prvega peljemo v vseh naših odhodnih mesecih, razen septembra (16 dni);

B2. drugega pa ponujamo v mesecu septembru (21 dni), ko gremo na 4 dnevno turo na Machu
Picchu in od tod razlika.

B1. Skrivnostni Peru, program po dnevih

16 dni

1. sredi noči odhod na potovanje in priletimo v Limo, spanje v hotelu
2. premik preko otokov Ballestas, vinoteke in piskoteke v oazo Huacachina, nočitev
3. dopoldne na bugije, ogled predinkovskega muzeja in premik v Nazco, nočitev
4. prelet svetovno znanih slikarij, pachamanka, obisk keramične delavnice in pot naprej v

Arequipo (če odhod zgodaj popoldne, nočitev v Arequipi, če ne na busu) – vse odvisno
od leta v Nazci

5. ogled mesta, samostana Santa Catalina in mumije Juanite, nočitev
6. začetek tridnevnega treka v kanjon Colca, obisk kondorjev (nimajo urnika,  zato ne

moremo garantirati, da bodo pozirali!), spust v kanjon (3-4 ure), spanje na poti v dno
kanjona

7. nadaljevanje trekinga (3 ure), kopanje v bazenčku, nočitev v oazi na dnu kanjona
8. treking po drugi poti na vrh kanjona (3-4 ure), premik do Chivaya, namakanje v termah

in nazaj v Arequipo, nočni bus do Cusca
9. pridemo v Cusco, orientacijski sprehod po Cuscu, inkovski muzej San Blas, katedrala,

obisk indijanska tržnica...
10. obisk inkovskih teras v Moraju (doplačilo) in solin v Marasu (opcija tudi s kolesom),

večerni vlak do Aguas Calientesa ali pa spimo v Ollantaytambu
11. izlet na Machu Picchu, povratek v Cusco, nočitev
12. obisk Rainbow mountain ali prosto v Cuscu, nočitev
13. vožnja v Puno, orientacijski sprehod po mestu, nočitev
14. plovba z ladjico po jezeru Titicaca, obisk otoka Taquile in plavajočih otokov Uros,

nočitev na otokih (alternativa je povratek v Puno kjer lahko spiš v hotelih)
15. zgodaj odhod iz Urosa do letališča v Juliaci in naprej preko Lime proti domu.
16. prideš domov

B2. Skrivnostni Peru, program po dnevih (september)
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21 dni

1. odhod na potovanje in priletimo v Limo, spanje v hotelčku
2. obisk otokov Ballestas, vinoteke in piskoteke, spanje v hotelčku v Huacachini
3. obisk muzeja predinkovskih kultur in norenje z buggyji po sipinah, sanboarding;

nadaljevanje potovanja v Nazco, nočitev
4. ogled svetovno znanih slikarij v Nazci (z letalom), pokopališče mumij, obiščemo klasično

keramično delavnico in pojemo eno pachamanko, nočna vožnja v Arequipo
5. ogled mesta, samostana Santa Catalina in mumije Juanite, nočitev
6. začetek tridnevnega izleta/treka v kanjon Colca, obisk kondorjev (nimajo urnika, zato ne

moremo garantirati, da bodo pozirali!), spust v kanjon, nočitev
7. kanjon in oaza, nočitev
8. zgodaj zgodaj zjutraj trek iz kanjona ven in še enkrat obisk kondorjev (če jih ne bi že

prvič videli), terme in nazaj v Arequipo, od koder z nočnim busom proti Cuscu
9. pridemo v Cusco, orientacijski sprehod po Cuscu, inkovski muzej, San Blas, katedrala,

obisk indijanske tržnice...
10. obisk inkovskih teras v Moraju in solin v Marasu (opcija s kolesom), spust v sveto dolino

reke Urubambe in obisk indijanske tržnice v Pisacu (za obisk tržnice pri opciji s kolesom
ni časa), nočitev v Cuscu ali Urubambi (odvisno od programa trekinga na Machu Picchu)

11. štiridnevni trek po inkovski poti: Inka Trail ali alternativna pot* na Machu Picchu (prevoz
na izhodišče in 4 ure hoje); *če ne bo dovolj prijav dovolj zgodaj, se gre na alternativni
trek na Machu Picchu, ki skupaj s kolesarjenjem ali avtobusnim ogledom Marasa in
Moraija lahko traja le 4 dni in imamo potem en dan več Cusca ali en dan celotnega
programa manj

12. trek (cca. 6 ur hoje)
13. trek (cca. 6 ur hoje)
14. trek na Machu Picchu (cca. 3 ure hoje), terme Aguas Calientes in vožnja v Cusco,

nočitev
15. obisk Rainbow mountain ali prosto v Cuscu, nočitev
16. vožnja v Puno, orientacijski sprehod po mestu, nočitev
17. plovba po jezeru Titicaca, obisk otoka Taquile in plavajočih otokov Uros, nočitev na

otokih
18. odhod iz Urosa, na bus preko originalne Copacabane do La Paza, obisk trga čarovnic,

nočitev
19. kolesarjenje po cesti smrti ali ogled mesta, povratek v La Paz, nočitev
20. let domov
21. prideš domov

Lista stvari

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

Na letalu je prostora za največ 20 kilogramov prtljage na osebo (plus osebna prtljaga). Na
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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
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!
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