
Груповий тур до Перу. У супроводі представника Феєрії 
 
11 днів – 1999 доларів 
23.11.2019 
Ліма – Куско – Мачу-Пікчу – Агуас-Кальєнтес – Пуно – озеро Тітікака – Каньйон Колка – Арекіпа – Ліма 
 
У вартість входить 

Проживання в готелях; 
Внутрішні авіаперельоти; Ліма-Куско, Арекіпa-Ліма 
Харчування; за програмою 

Трансфери за маршрутом; 
Екскурсії та супровід гіда; за програмою 
Залізничний квиток до Мачу-Пікчу; 

Супровід представника Феєрії за маршрутом. 

У вартість не входить 

Доплата за одномісне розміщення; 
Міжнародний авіапереліт; Київ-Ліма-Київ від 1300 доларів 
Вхідні квитки на екскурсійні об'єкти; близько 150 доларів 

Факультативні екскурсії; 
Медична страховка; 
Алкогольні і прохолодні напої; 

Чайові водіям і гідам. 

 
День 1 Ваше місто/Київ – Ліма 
Прибуття в Ліму в аеропорт Хорхе Чавес. Зустріч, трансфер у готель. 
 
День 2 Ліма 
Сніданок. Оглядова екскурсія по Лімі. Під час 4-годинної екскурсії з гідом Ви познайомитеся з унікальним 
поєднанням історичних і сучасних пам'яток Ліми (з відвідуванням Музею Ларко). За бажанням, за додаткову 
плату: Водяний Магічний Тур – відвідування найбільшого комплексу фонтанів у світі. 
 
День 3 Ліма – Куско 
Сніданок. Переїзд з готелю в аеропорт. Переліт у Куско. Прибуття, зустріч в аеропорту Куско і трансфер у 
готель. Оглядова автобусна екскурсія по Куско. Додатково можливе відвідування Кафедрального собору 
міста Куско (+ $20, екскурсія протягом 40 хвилин до сіті-туру). 
 
День 4 Куско – Мачу-Пікчу – Агуас-Кальєнтес – Куско 
Сніданок. Зустріч у лобі готелю з гідом. Переїзд на залізничну станцію. Посадка на поїзд і подорож до 
Гарячих Джерел. Екскурсія в Мачу-Пікчу – "загублене місто інків".  У другій половині дня – спуск в Агуас-
Кальєнтес. Повернення на поїзді в Куско. 
 
День 5 Куско – Священна Долина Інків  – Куско 
Сніданок. Екскурсія в Священну Долину Інків (тривалість – цілий день). Далі поїздка в сільськогосподарську 
лабораторію Морай.  Потім поїздка до соляних басейнів Марас. 
 
День 6 Куско 
Сніданок. Вільний день у Куско. Пропонуємо за додаткову плату відвідати одну з екскурсій: 
Озеро Умантай. Похід до одного з найчарівніших озер Перу в оточенні вражаючих піків Салкантай і Умантай. 
Вас заберуть з готелю о 4:00-4:30 та відвезуть у Мольєпату. Поїздка займе 2 години.  
Райдужні гори. Дуже рано о 3:00 ранку ми заберемо Вас з готелю в місті Куско і поїдемо в місцевість 
Вінікунка. Поїздка триває 4 години, проходить через передгір'я гори Аусангате. Після приїзду на місце ми 
поснідаємо і почнемо сходження. Підйом триває 4 години. Приблизно об 11:00 ми досягнемо мети – гори 
Вінікунка. Приблизно о 15:30 ми повернемося до нашого мікроавтобуса, насолодимося ситним обідом і 
поїдемо назад у місто Куско, куди прибудемо близько 19:00. 
 
День 7 Куско – Пуно 
Сніданок. Трансфер на автобусну станцію. Переїзд у місто Пуно. 
По дорозі зупинки: Сикстинська капела Америки – Андагуаїлільяс, Ракчі – археологічний комплекс, 
присвячений богу Віракоча. Наступні зупинки: Ла Рая (4400 метрів над рівнем моря) і Пукара. 
 
День 8 Пуно – озеро Тітікака 
Сніданок. Трансфер у порт. Екскурсія на плавучі очеретяні острови Урос. 
 
День 9 Пуно – Каньйон Колка 
Сніданок. Переїзд на автобусі в Колкінський каньйон – найглибший і найкрасивіший у світі. По дорозі 
відвідування озера Лагуніллас і оглядового майданчика трьох вулканів. 
 
День 10 Пуно – Крус Дель Кондор – Арекіпа 
Сніданок. Рано-вранці відвідування оглядового майданчика Круз Дель Кондор. Відвідування селищ Янки та 
Мака, а також оглядових майданчиків Чокетіко (вікно вітру) та Антуїльке. Переїзд в Арекіпу.  
 
День 11 Арекіпа – Ліма – Ваше місто/Київ 
Сніданок. Трансфер в аеропорт.  Переліт у Лімy. Повернення в Україну. 
За бажанням, за додаткову плату можна продовжити перебування в Перу для польоту над лініями Наска 
(індивідуальний тур $500). Додатково пропонуємо: вечеря – шведський стіл національної кухні з 
фольклорним шоу і трансферами – $55 (з 19:00 до 22:00). 


