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- PERU 2022: Călătorie în centrul lumii incașe- 

- 12 zile, 31 august-11 septembrie 2022 

2.790 Euro (taxe de aeroport incluse) 

 
ITINERARIU: LIMA  – AGUAS CALIENTE – MACHU PICCHU –  OLLANTAYATAMBO – PISAC – CUSCO – MUNTELE 

CURCUBEU – PUNO –  LIMA 
Peru, o țară plină de magie și mister , a naturii luxuriante , a vestigiilor antice și a unei culturi străvechi, 
incredibile.... Călătorul va găsi la tot pasul câte ceva surprinzător :tradiții, istorie, peisaje, arome, 
culori...toate îi vor trezi simțurile si îl vor copleși... Haideți cu noi sa descoperim comorile ce fac această țară 
să fie atât de specială: 

 
LIMA – capitala comercială și industrială, supranumită orașul regilor, 

MACHU PICCHU – orașul pierdut al incașilor, plin de secrete și mistere și în ziua de azi  , 

OLLANTAYTAMBO – oraș viu al culturii incașe, cu obiceiuri și tradiții străvechi, 

PISAC –  punctul de intrare în valea Sacră, cu piața de artizanat de neratat, 

CUSCO – odinioară centru al universului, așa cum l-au denumit incașii, 

PUNO – capitală a tradițiilor folclorice  , 

TITICACA – lacul de unde se naște soarele, în credințele andine ,  

MUNTELE CURCUBEU – muntele multicolor, loc sacru pentru localnici ,  

MARAS – cu minele de sare, adevărate minuni ale naturii  . 

 
 

 

Ziua 1 ( miercuri 31 august 2022). BUCUREȘTI – AMSTERSDAM – LIMA 

• Întâlnire la ora 05:00 în Aeroportul ‘Henri Coandă’ cu reprezentatul agenției și plecare spre Amsterdam la 

07:00 cu KL 1372.  

• Sosire în Amsterdam la 08:55 și continuare spre Lima la ora 12:35 cu KL 743. 

• Sosim în Aeroportul Chavez International din Lima la 18:05, și transfer la hotel cu autocarul, check-in și timp 

de odihnă. 

• Cazare în Lima la hotel de 4 stele (Jose Antonio Executive sau similar) 

Mese: -  

Transport: transfer privat  

 

 

Ziua 2 (joi, 1 septembrie 2022). LIMA, tur de oraș  

• Începem turul orașului Lima, tur ce ce ne va purta prin 3 perioade istorice: pre-spaniolă, colonială și modernă. 

Vom vizita: 

• Plaza de Armas sau Plaza Mayo, inima centrului istoric al orașului Lima, Patrimoniu UNESCO, unde 

pot fi admirate peste 50 de monumente și clădiri coloniale, inclusiv Mănăstirea San Francisco ,  

• Cartierele rezidențiale Miraflores și San Isidro, 

• Muzeul Larco, unul din cele mai interesante colecții de istorie și antropologie sud-americană. 

• Seara vom admira apusul de soare peste ocean din cartierul artiștilor, Barranco, unde vă recomandăm să 

degustați faimosul cocktail peruan, Pisco Sour. 

https://hotelesjoseantonio.com/us/hotel-jose-antonio-executive/
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• Cazare în Lima la hotel de 4 stele (Jose Antonio Executive sau similar) 

Mese: mic dejun la hotel  

Transport: privat conform program 

 

 

Ziua 3 ( vineri, 2 septembrie 2022). LIMA – CUSCO – OLLANTAYTAMBO – URUBAMBA 

• Plecăm cu avionul către Cusco. Orașul Cusco se află la 3400 m altitudine și vom merge întâi în Valea Sacră, 

pentru aclimatizare.  

• "Valea sacră a incașilor”, este o vale verde, fertilă, cu resurse naturale, locul fiind unul propice 

pentru dezvoltarea civilizației incașe. Astăzi este unul din locurile magice din Peru, plin de istorie și cu o cultură 

bogată. Pe parcursul întregii văi vom putea vedea terase agricole, ruine incașe, dar și orașe coloniale atractive 

și sate izolate, unde îndeletnicirea principală este confecționarea de țesături, 

• Ne vom opri în Ollantaytambo, situat la un capăt al văii, orășel plin de farmec, cu străzi pietruite pline de 

magazine și cafenele, ceea ce îl face foarte popular printre turiști. Ollantaytambo este un exemplu tipic de 

ceea ce a rămas din modelul de planificare urbană incașă.  

• Cazare în Urubamba la hotel de 4 stele (Augustos Urubambahttp://delpilarhotels.com/hotel-

ollantaytambo-cusco-peru/ sau similar) 

Mese: mic dejun la hotel  

Transport: avion și privat , conform program  

 

 

Ziua 4 ( sâmbătă, 3 septembrie 2022). URUBAMBA – OLLANTAYTAMBO – MACHU PICCHU 

OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA 

• După micul dejun, ne întoarcem in Ollantaytambo de unde plecăm cu trenul către Machu Picchu, cetatea 

incașă ascunsă în munți. O călătorie de 2.5 ore, pe un drum șerpuind de-a lungul râului Urubamba, în care vom 

vedea peisaje uimitoare, vârfuri înzăpezite și pe alocuri comunități de localnici. Sosim în Aguas Calientes, apoi 

urcăm cu autocarul încă 30 de minute până la Machu Picchu. 

• Machu Picchu este unul cele mai vizitate situri arheologice din lume, cuprinzând cele mai bine 

conservate ruine precolumbiene, pe lista Patrimoniului Cultural UNESCO din 1983.  Palate regale, temple și 

observatoare astronomice parcă răsar din stânca de granit, la 2350m deasupra văii, oferind o priveliște 

spectaculoasă asupra Anzilor deseori înconjurați de un guler de nori și a râului Urubamba ce curge în vale. Pe 

o suprafață de aproximativ 18 km2 există aici peste 140 de construcții și un sistem de terasare folosit de incași 

pentru agricultură, toate legate între ele prin aproximativ 3000 de trepte.  

• Zona principală a cetății este Zona sacră, unde vom vedea: 

• Intihuatana , ceasul solar ceremonial incaș ce constă într-un stâlp lat și un piedestal sculptate dintr-

o bucată, o construcție semicirculară construită peste o stâncă de granit, 

• Templul soarelui, unul din cele mai sacre locuri, unde aveau acces doar preoții și nobilii, 

• Camera celor trei ferestre, o sală de 10,6 x 4,2 metri, cu ferestre trapezoidale prin care este luminată 

piatra scară, 

• Camerele Regale și 

• Templul Condorului, sală cu o stâncă uriașă în interior ce are forma unui condor. 

• După amiază ne întoarcem la Ollantaytambo , oraș incaș ce este încă alimentat cu apă prin canale săpate de 

incași și unde încă mulți locuitori încă vorbesc limba incașă, Quechua. Transfer în Urubamba. 

• Cazare în Urubamba la hotel de 4 stele (Augustos Urubambahttp://delpilarhotels.com/hotel-

ollantaytambo-cusco-peru/ sau similar) 

Mese: mic dejun la hotel 

https://hotelesjoseantonio.com/us/hotel-jose-antonio-executive/
http://www.hotelagustos.com/urubamba/
http://delpilarhotels.com/hotel-ollantaytambo-cusco-peru/
http://delpilarhotels.com/hotel-ollantaytambo-cusco-peru/
http://www.hotelagustos.com/urubamba/
http://delpilarhotels.com/hotel-ollantaytambo-cusco-peru/
http://delpilarhotels.com/hotel-ollantaytambo-cusco-peru/
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Transport: privat, cu autocarul, conform program  

 

 

Ziua 5 ( duminică, 4 septembrie 2022). URUBAMBA – OLLANTAYTAMBO – PISAC – MARAS – CUSCO  

• Ollantaytambo este singurul oraș incaș locuit și în zilele noastre. Vom vizita ruinele fortăreței spectaculoase 

din Ollantaytambo. A făcut parte din domeniului regal al împăratului incaș Pachacuti, iar mai târziu a fost 

martor al rezistenței eroice împotriva spaniolilor, respinși de împăratul Manco Inca. Vizităm apoi: 

•Minele de la Maras, listate în Patrimoniul UNESCO, o salbă de aproximativ 4500 de fântâni de sare, 

terasate, în care se obține sarea prin evaporarea izvoarelor subterane. Sarea se recoltează o dată pe lună, prin 

metode tradiționale, activitate  ce se transmite din tată în fiu. Fiecare mină produce aproximativ 100-200 kg 

de sare pe lună.  

• Putem apoi face un urcuș lejer pe platoul andin cu priveliști incredibile al Anzilor.   

• Ne întoarcem la Urubamba pentru dejun la un restaurant local. 

• Plecăm apoi la Pisac, unul din cele mai frumoase sate din Valea Sacră. Vom vizita piața locală cu artizanat, 

țesături, legume, fructe, plină de localnici îmbrăcați tradițional. 

• Cazare în Cusco la hotel de 4 stele (XIMA Cusco sau similar) 

Mese: mic dejun la hotel, dejun la un restaurant local. 

Transport: privat , conform program  

 

 

Ziua 6 (luni, 5 septembrie 2022). CUSCO 

• În această dimineață vom face turul de oraș Cusco, denumit de incași drept centrul lumii. Vom vizita: 

• Plaza de Armas , cu celebra catedrala Cusco, fost templu incaș, 

• Cartierul San Blas, cu o arhitectură colonială cu influențe andine, străzi înguste pline de artizani, fiind 

un punct de atracție pentru turiști, 

• Qoricancha, Templul Soarelui, placat odinioară cu foi masive de aur, mascat astăzi în mare parte 

de Convicto de Santo Domingo 

Continuăm apoi și vom vizita: 

• Piața San Pedro, plină de culori și arome.... puteți să vă plimbați ore în șir printre vânzătorii de fructe, 

legume, suveniruri, mâncăruri locale și peste 30 de tarabe de suc, toate proaspete. 

• Ruinele Templului Sacsayhuaman, Casa Soarelui, situat deasupra orașului. Este o construcție amplă 

din care au rămas doar zidurile inferioare, formate din blocuri uriașe de piatră ce cântăresc chiar și peste 300 

de tone, ce uimesc prin îmbinările perfecte fără mortar. 

• Cazare în Cusco la hotel de 4 stele (XIMA Cusco sau similar) 

Mese: mic dejun la hotel  

Transport: privat , conform program  

 

 

Ziua 7 ( marți, 6 septembrie 2022). CUSCO, excursie opțională la Muntele Curcubeu Vinicunca 

• Zi liberă în Cusco pentru vizite individuale. 

• Opțional vă recomandăm o excursie la una din cele mai mari atracții din zonă, Muntele Curcubeu Vinicunca. 

Muntele celor 7 culori este un loc sacru pentru incași și atrage zilnic mii de turiști ce vin să admire peisajele 

impresionante.  (Cost suplimentar 65 €, grup minim de 4 persoane) 

 

https://www.ximahotels.com/en/xima-exclusive-cusco-2
https://www.ximahotels.com/en/xima-exclusive-cusco-2
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Exact ce trebuie să știți:  Drumul spre Muntele Curcubeu nu este unul foarte greu dar trebuie sa aveți o  

mobilitate bună și să fiți îmbrăcați/încălțați corespunzător pentru drumeție usoară de 1.5 ore, în care se va 

ajunge la o altitudine de 5030m! Pentru cei care doresc, se pot închiria ponei mânați de localnici. 

• Plecarea va fi în jur de 3 dimineața. Vom merge cu microbuzul până în Cusipata-Paucarpata, unde vom servi 

micul dejun, apoi continuăm drumul până la poalele Muntelui Curcubeu, la 4500m. De aici pornim pe jos pe 

drumul către vârf, drum de 1.5 ore, într-un peisaj arid, de munți stâncoși. Există și posibilitatea de a închiria 

ponei mânați de localnici pentru urcuș. Odată ajunși sus veți uita efortul depus, pentru că priveliștea este 

uimitoare, cu ghețarul Ausangate de-o parte și vârfuri bizare, colorate pe partea cealaltă. Această drumeție 

va fi o experiență de neuitat! Coborâșul este la fel de spectaculos, pentru că vă veți întâlni pe drum alpaca, oi 

și localnici călare, îmbrăcați în costume multicolore. Dejun tradițional  inclus, la o fermă locala.  Întoarcere la 

hotel în jurul orei 17:00. 

• Cazare în Cusco la hotel de 4 stele (XIMA Cusco sau similar) 

Mese: mic dejun la hotel. 

Transport: - 

 

 

Ziua 8 (miercuri, 7 septembrie 2022). CUSCO – ALTIPLANO – ANDAHUAYLILLAS –  RAQCHI – PUCARA – 

SICUANI –  PUNO  

Pornim dimineața devreme spre Lacul Titicaca pe Drumul Soarelui, străbătând Altiplano, o zonă de podiș de 

altitudine ridicată, cu priveliști fabuloase ale Anzilor, cu următoarele opriri: 

• Orașul Ayayiri, unde vom vizita ruinele Templului Kalasasaya, ce aparține culturii Pucara, 

• Raqchi, unde vom vedea sanctuarul incaș Pachacutec, dedicat zeului Wirachocha, 

• Pitorescul oraș Andahuaylillas, unde vom vizita biserica San Pedro de Andahuaylillas, cunoscută 

mai bine sub denumirea de “Capelă Sixtină a Americii de Sud”. 

• Vom lua dejunul în Sicuani, la un restaurant local unde vom degusta specialități culinare tradiționale. 

• Ajungem la Puno în jur de ora 17:00. 

• Cazare în Puno la hotel de 3+ stele (XIMA Puno sau similar) 

Mese: mic dejun la hotel, dejun la un restaurant local. 

Transport: privat , conform program 

 

 

Ziua 9 ( joi, 8 septembrie 2022). LACUL TITICACA   

• Dimineața devreme vom porni într-o croazieră pe Lacul Titicaca către insulele plutitoare din Uros. Lacul 

Titicaca este lacul navigabil situat la cea mai mare altitudine din lume, cerul este albastru, priveliștile uimitoare 

și lumina incredibilă. Vom vizita: 

• Insulele Uros, făcute din stuf, unde localnicii ne prezintă meșteșugurile tradiționale, 

• Insula Taquile, unde facem un urcuș scurt, ușor solicitant din cauza altitudinii de 4000m, dar foarte 

generos cu priveliștile, care ne aduce de la debarcader până în piața centrală din vârful insulei, printre casele 

și grădinile localnicilor. 

• Luăm dejunul pe insula Taquile acasă la localnici, “comida casera”, în traducere: mâncare făcută în casă. 

• Revenim la hotel în jur de 17:30. 

• Cazare în Puno la hotel de 3+ stele (XIMA Puno sau similar) 

Mese: mic dejun la hotel, dejun tradițional. 

Transport: privat , conform program 

  

 

https://www.ximahotels.com/en/xima-exclusive-cusco-2
https://www.ximahotels.com/en/xima-exclusive-puno-2
https://www.ximahotels.com/en/xima-exclusive-puno-2
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Ziua 10 ( vineri, 9 septembrie 2022). PUNO – JULIACA – LIMA 

• Transfer de 1h la aeroportul din Juliaca, de unde luăm avionul înapoi spre Lima.  

Transfer la hotelul din frumosul cartier Miraflores, pe coasta Pacificului unde, veți avea după amiază liberă 

pentru ultimele plimbări și cumpărături sau activități în timp liber care se pot face în apropierea hotelului din 

Miraflores: 
✓ Timp liber de plajă, la una dintre plajele cu nisip aflate chiar în Miraflores, 
✓ Zbor cu parapanta peste coasta Pacificului, 
✓ Tur de bicicleta pe traseul de ciclism de 11km, de-a lungul coastei Pacificului, 
✓ Curs de surf - Lima este faimoasa pentru valuri perfecte pentru surf. 
✓ Plimbare de-a lungul coastei până în cartierul artiștilor Barranco, 
✓ Vizitarea galeriilor de artă contemporană peruană din Miraflores. 

• Seara vă invităm la o cină tradițională “ceviche peruano” de rămas bun într-un restaurant local. 

• Cazare în Lima la hotel de 4 stele (Jose Antonio Executive sau similar) 

Mese: mic dejun la hotel și cină la un restaurant local  

Transport: privat, conform program 

 

 

Ziua 11 ( sâmbătă, 10 septembrie 2022).  LIMA – PARIS  

• Plecăm la ora 11:00 spre aeroport, nu înainte de a face o ultimă oprire la un alt obiectiv remarcabil pe care 

îl vom vizita în acest circuit: 

• Piramida Huaca Pucllana  și centru urban al unei civilizații pierdute. Aparținând culturii Lima din 

secolele III – VIII, complexul a rezistat dezvoltării urbane, amintind locuitorilor săi de importanța patrimoniului 

cultural peruan. 

• Dejun inclus la restaurantul din cadrul complexului ( unde vom avea 2 feluri incluse). Transfer la  aeroport în 

jur de ora 15:00 și îmbarcare ora 18:20 către Paris cu zborul AF  483. 

• Cazare: - 

Mese: mic dejun la hotel și dejun inclus în restaurantul Complexului Huaca. 

Transport: transfer privat la aeroport 

 

 

Ziua 12 ( duminică, 11 septembrie 2022). PARIS – BUCUREȘTI  

• Sosim la Paris pe Aeroportul Charles de Gaulle la ora 13:45. Ne îmbarcăm către București la ora 15:20 cu 

zborul AF 1588, iar la ora 19:15 aterizăm pe Aeroportul Henri Coandă din București. 

 

 

PERIOADĂ PROGRAM TARIF 

 31 august – 11 septembrie 2022 2.790 
€ /persoană 

 TAXE de AEROPORT INCLUSE 

Note: *Tariful este calculat pe persoană, loc în cameră dublă/ twin, pentru minimum 10 persoane 
**Suplimentul de cameră single este de 350 €/persoană. 

CIRCUIT DE MAXIMUM 20 PERSOANE. 

 

https://hotelesjoseantonio.com/us/hotel-jose-antonio-executive/
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PROGRAMUL INCLUDE:  

• Însoțitor român vorbitor de limba spaniolă, bun cunoscător al itinerariului, al culturii și tradițiilor locale; 

• Transport cu avionul pe ruta internațională București – Lima /Lima  – București; 

• Transport cu avionul pe ruta internă Lima – Cusco, Juliaca (Puno)  – Lima; 

• Taxele de aeroport pentru toate zborurile incluse;  

• Bilet de tren pe traseul panoramic Ollantaytambo –  Aguas Calientes; 

• 10 nopți cazare la hoteluri de 3 și 4 stele, cu mic dejunuri incluse; 

• 4 dejunuri (zilele 5, 8, 9, 11) și 1 cină (ziua 10); 

• Transport cu autocar/microbuz, conform programului; 

• Intrările la toate obiectivele turistice conform programului; 

• Ghizi locali. 

 

PROGRAMUL NU INCLUDE:  

x Alte mese decât cele menționate în program; 

x  Băuturile alcoolice și nealcoolice; 

x Cheltuieli de natură personală; 

x Bacșișuri pentru însoțitor, ghizi local, șoferi, restaurant, etc. (50 €/persoană, suma se va înmâna 

conducătorului de grup); 

x Excursiile opționale:  
✓ Excursie la Muntele Curcubeu (Cost suplimentar: 65 €/persoană, cu mic dejun și prânz incluse, grup 

minim de 4 persoane). 

 

CONDIȚII DE REZERVARE: 

• Pentru rezervare fermă, se va plăti o primă tranșă de 20% din contravaloarea programului, iar diferența se 

va achita cu minim 45 de zile înainte de data plecării. 

• Pentru plecările în mai puțin de 45 de zile de la rezervare, se va achita integral. 

 

ACTE NECESARE: 

• Pentru călătoria în Peru aveți nevoie de pașaport valabil cel puțin 6 luni în momentul plecării; pentru 

deținătorii de pașapoarte temporare, este necesară obținerea de viză turistică. 

 

OBSERVAȚII: 

• Grupul este de maximum 20 persoane; 

• Grupul va avea însoțitor vorbitor de spaniolă, pe tot parcursul programului; 

• Conducătorul de grup poate modifica programul acțiunii în anumite condiții obiective fără a altera conținutul 

programului; 

• Accesul în hotel se face începând cu ora 15:00, ieșirea din hotel se face până în ora 10:00; 

• Clasificarea pe stele a unităților de cazare este cea atribuită oficial de ministerul peruan de resort; distribuția 

camerelor la hoteluri se face de către recepțiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul 

camerei se rezolva de către turist direct la recepție, asistat de însoțitorul de grup; 

• Pentru anumite facilități din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare; în momentul 

sosirii la hotel, solicitați recepționerului sau conducătorului de grup să vă informeze cu exactitate asupra lor;  

• Exact Tours depune toate eforturile necesare pentru a vă respecta preferințele, dar nu putem garanta 

camere duble sau twin (pat matrimonial sau paturi separate), respectiv camere de fumători sau nefumători 

decât în limita disponibilității acestor facilități la hotelurile partenere; 
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• În ciuda diversității de legume folosite de bucătăria peruană, există o gamă foarte limitată de produse 100% 

vegetariene sau vegane (post). Vă rugăm să țineți cont că nu putem garanta meniuri vegetariene sau vegane, 

decât în limita disponibilității la hotelurile și restaurantele partenere; 

• Agenția nu răspunde în cazul refuzului autorităților de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul 

propriu sau de a-i permite să părăsească teritoriul propriu; 

• Copiii sub 18 ani care călătoresc singuri sau doar cu unul dintre părinți, vor trebui să prezinte la vama acordul 

parental al ambilor părinți sau al celui care nu-i însoțește (după caz), obținut la notariat; în cazul în care adultul 

însoțitor nu este unul dintre părinți, acesta va prezenta la trecerea frontierei cazier judiciar; 

• Taxele de aeroport sau orarul de zbor pot fi modificate de către compania aeriană în situația impunerii 

acestui lucru, independent de voința agenției noastre. 

 


