Peru, Bolívia, Amazónia
18.03. - 03.04.2020
Tajuplná Južná Amerika a jej indiánske
kultúry. Cesta s BUBO vás zavedie aj do
málo navštevovanej Bolívie. Peru
spoznáme od pobrežia Tichého oceánu až
po Amazonský prales. Malé Galapágy,
mimozemské obrazce, vysoké končiare
Ánd, studená Titicaca, genialita Inkov a
prechádzka amazonským pralesom na
záver. Uvidíte, zacítite, ochutnáte všetko
čo tieto krajiny ponúkajú.

ITINERÁR
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Odlet do Južnej Ameriky (Streda)
LIMA

Odlet z Európy kvalitnými overenými spoločnosťami a 12 - hodinový let cez 6 časových pásiem na
opačný koniec našej plnéty. Čoraz viac ľudí si aj túto cestu chce užiť a využije možnosť doplatenia
Business class. Vyskúšajte to aj vy a na tento let sa budete tešiť. Večerný prílet do Limy, hlavného
mesta Peru a druhého najväčšieho mesta Južnej Ameriky (10 miliónov obyvateľov). Pristávame na
modernom letisku Jorge Chávez v časti Callao a súkromným transferom sa presunieme do centra
mesta. Meníme prvé Nuevos soles (v preklade Nové slnko), miestnu menu, ktorou budeme v najbližších
dňoch platiť. Základné informácie dostanete už počas presunu, ostatné počas celého zájazdu. Naši
sprievodcovia sem cestujú niekoľkokrát do roka a miesto tak dokonale poznajú. Už pri tomto prvom
presune Vás Lima zaujme. Chaotická doprava a šoféri, ktorí vďaka svojej obratnosti určite patria k
najlepším na svete. Bienvenidos al Peru! Ochutnáte už prvý večer známe pivo Cusqueña (v preklade
„dievča z Cusca“)?
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Francisco Pizzaro a prvé ceviche (Štvrtok)
LIMA-PISCO

Kde inde začať ako v majestátnom Meste kráľov. Väčšina turistov Limu obchádza (čo je veľká škoda),
ale my v BUBO chceme tomuto mestu venovať čas a pochopiť tak súvislosti. Bývalá metropola
španielskeho miestokráľovstva v Južnej Amerike a centrum Nového sveta. Práve odtiaľto vyrážali
španielski conquistadori na ďalšie výpravy smerom na juh kontinentu. Už počas prvých metrov
krásnym koloniálnym centrom pochopíte, prečo sa Lime hovorí aj mesto balkónov. Sú ich tu stovky
a niektoré z nich sú naozaj umelecké vyrezávané skvosty. Prehliadku začíname v kláštore San
Francisco, ktorý patrí k najkrajším v Novom svete, aj vďaka originálnym zachovaným kachličkám
azulejos. Máte zrazu pocit, že sa nachádzate v čarovnej Andalúzii? Španieli priviezli okrem svojej
kultúry aj originálne azulejos práve z tohto španielskeho regiónu. Po prehliadke kláštora nemôžeme
vynechať vzrušujúce katakomby, ktoré patria k najzachovalejším na kontinente. V neďalekom parku si
pozrieme jedinú sochu Francisca Pizzara v meste a z tohto miesta uvidíme aj rozsiahle štvrte
chudobných , tzv. „pueblos jovenes“. Lima, to je kontrast bohatých a chudobných štvrtí. Prečo ich je
toľko a kedy vznikli? Pokračujeme uličkami Limy, až prídeme k najstaršej univerzite v Novom svete,
Universidad San Marcos. Medzi jej absolventov patria napr. známy predstaviteľ avantgardy César
Vallejo alebo držiteľ Nobelovej ceny Mario Vargas Llosa. Pokračujeme, na osvieženie si na ulici kúpime
čerstvé ovocné šťavy za pár soles a prídeme na námestie Plaza San Martín. Kto bol tento známy
libertador („osloboditeľ“) a prečo má v strede námestia sochu? Magické námestie, kde koloniálne
budovy vystriedali tie republikové z 19.storočia, má úžasnú atmosféru, hlavne večer po zotmení a je to
priam ideálne miesto na vychutnanie si najznámejšieho peruánskeho drinku, Pisco sour. Po obchodnej
ulici Jirón de la Unión sa opäť dostávame do koloniálneho centra priamo na najznámejšie námestie,

Plaza Mayor. Palmy, prezidentský palác a katedrála, v ktorej sú uložené pozostatky Francisca Pizarra,
pokoriteľa ríše Inkov a prvého miestokráľa. Donedávna sa tu nachádzala aj jeho socha. Obed v TOP
reštaurácii doslova pár metrov od námestia. Málokto vie, že peruánska kuchyňa patrí k najlepším na
svete a Peru získalo niekoľkokrát za sebou ocenenie TOP gastronomická destinácia sveta. Ochutnáte
„peruánske sushi“ Ceviche (marinované ryby v limetkovom náleve), alebo dáte prednosť typickému
jedlu Lomo saltado? Hladovať určite v Peru nebudete. Poobede presun púštnou krajinou na
juhovýchod po známej diaľnici Panamericana. Po ceste ochutnáme asi najznámejší rýchly pokrm
Južnej Ameriky, empanadas, kapsy plnené mäsom, šunkou, syrom a pod. Za tmy prichádzame do
mestečka Paracas. Posledný drink dnešného dňa a nadšení ľahneme do postele. Intenzívny deň a lá
BUBO.
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Malé Galapágy a tajomné obrazce v púšti (Piatok)
ISLAS BALLESTAS-NAZCA

Budíme sa v najkrajšom hoteli celej oblasti, s výhľadom na oceán. Áno, sme pri Tichom oceáne. Všade
naokolo peruánska púšť a my ideme na miesto, ktoré navštívi minimum turistov. Neďaleko polostrova
Paracas, oblasti, kde žila známa predkolumbovská kultúra Paracas, sa nachádzajú ostrovy ISLAS
BALLESTAS, vďaka svojej jedinečnej faune a flóre nazývané aj Malé Galapágy. Na ostrovoch je jedna
z najväčších koncentrácií morských vtákov na pobreží Južnej Ameriky. Uvidíte druhy ako pelikán
peruánsky, sula guánová aj kormorán červenoplutvý. Do objektívov nám ale zapózujú aj uškatce a
tulene. Prístav sa nachádza iba pár metrov od nášho hotela. Unikátny výlet na lodi, ktorý si dokonale
užijeme. Ako to vlastne bolo s Pacifickou vojnou a ako súvisí práve s touto oblasťou? Dôvod vojny sme
mali možnosť cítiť už na ostrovoch a povieme si o tom viac. Na obed nastupujeme do nášho autobusu
a odchádzame do legendárnej Nazcy. Práve tu sa nachádza jedno z najväčších tajomstiev Južnej
Ameriky – záhadné línie a obrazce Nazca v pobrežnej púšti. Diela málo známej kultúry Nazca vznikli
pred dvetisíc rokmi a ktorých význam sa dodnes nepodarilo uspokojivo objasniť. Ku ktorej z mnohých
teórií sa prikloníte? Najkrajší pohľad na obrazce je z vtáčej perspektívy. Po príchode do mesta Nazca
sa presúvame na miestne letisko Maria Reiche (nemecká archeologička, ktorá zasvätila svoj život
skúmaniu obrazcov Nazca), odkiaľ odletíme malým lietadlom ponad obrovské obrazce (fakultatívne odporúčame). Uvidíte psa, opicu, kozmonauta? Unavení, ale nadšení sa presunieme do hotela v centre
Nazca. Tým, ktorí vládzu, ešte odporúčame na večeru výbornú peruánsku reštauráciu v pešej
dostupnosti od hotela.
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Známa Panamericana, Tichý oceán a postupné stúpanie do bieleho mesta
(Sobota)
NAZCA-AREQUIPA

Prebúdzame sa na náhornej plošine v peruánskej púšti, s pocitom úžasného zážitku zo včerajšieho
preletu nad obrazcami (ktorý si vždy objedná takmer 100% klientov), dnes nás čaká skorý odchod do
najväčšieho mesta oblasti a zároveň druhého najväčšieho mesta Peru, Arequipy. Dnes to bude zase
prudko fotogenický deň a preto odpájame z prúdu všetky mobily, externé batérie a foťáky a môžeme
vyraziť. Z náhornej plošiny sa presúvame znovu na pobrežie Tichého oceánu a pokračujeme po známej
Panamericane, autostráde, ktorá spája po pobreží celú Južnú Ameriku, od Kolumbie až po Chile.
Zastavíme sa aj na pláži, kde budeme úplne sami. Neskutočný pocit, ktorý treba zažiť! Nájdu sa
odvážlivci, ktorí sa namočia v oceánskych vlnách? Alebo aspoň sa dotknúť a namočiť ruky? My ostatní
si zatiaľ dáme pivo Cusqueña a užívame si ten pohľad. Pokračujeme popri oceáne, uvidíme desiatky
kamiónov, ktoré sa presúvajú medzi Chile, Arequipou a Limou. Občas sa cesta stočí viac do
vnútrozemia a ideme serpentínami doslova vysekanými v skale. Z čoho tu ľudia žijú? Čo sa tu pestuje?
Povieme si viac. Podvečer sa odkláňame od pobrežia a začíname stúpať na sever, do Arequipy. Z výšky
0m (oceán) postupne do výšky 2 335m, takže do výšky slovenských Tatier. Bývame v absolútnom
centre mesta. Ste unavení, ale spať nejdete. Neviete sa totiž odtrhnúť od pohľadu na vysvietené
hlavné námestie Plaza de Armas, ktoré určite patrí k tých najkrajším, aké ste kedy videli. Cítite sa ako
princ z Arequipy.
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Biele mesto pod tromi sopkami a Dáma z Ampato (Nedeľa)
AREQUIPA

Dnes si na tanier naservírujeme prehliadku bieleho mesta Arequipa, 2. najväčšieho mesta Peru.
Učupené medzi sopkami El Misti, Pichu Pichu a Chachani, zapísané v zoznamoch UNESCO, ktoré Vám
bude pripomínať španielske mestá. Počas nadvlády španielov La ciudad muy leal (verné mesto),
v revolučnom 19.storočí ohnisko odboja a v 20.storočí centrum umelcov a spisovateľov. My našu
prehliadku začíname na centrálnom Plaza de Armas, kde si hneď všimneme, odkiaľ vznikla prezývka
Biele mesto. Pri budovaní centra použili bielu sopečnú horninu, ktorá sa ťaží v okolí mesta, Sillar.
Pokračujeme k miestnemu trhovisku San Camillo. Opäť sme tu jediní turisti. Okrem nás veľa
miestnych, ktorí si vybavujú svoje klasické denné nákupy. Kúpite tu takmer všetko. Zastavujeme sa

v uličke klobúkov. Sú ich tu stovky. Nie, tisícky. Arequipa ako aj celá oblasť južného Peru má dostatok
slnka a preto sa klobúk stal symbol celej tejto oblasti. Kúpite si Panamák alebo Western? Je čas sa
osviežiť čerstvou šťavou, ktorú pripravia priamo pred nami a pokračujeme. Čaká nás známa Juanita,
dáma z Ampato, najzachovalejšia múmia Južnej Ameriky, ktorú magazín Time vybral medzi TOP10
objavov. Pomaly je čas obeda a my máme pre Vás nachystanú špecialitku – reštauráciu s výhľadom
na celé námestie. Už nás tu poznajú a preto máme prichystané najlepšie stoly. Ochutnajte Rocoto
relleno – miestnu špecialitu, ktorá pripomína našu plnenú papriku (rocoto je druh papriky). Je trošku
pikantná, ale práve kvôli tomu si objednáme miestne pivo Arequipeña (v preklade „dievča z
Arequipy“) a následný pivný súboj Arequipeña versus Cusqueña môže začať. Postupne stúpame do
hôr a koncentrácia alpák a lám a hlavne výrobkov z nich sa zvyšuje. Budete mať priestor aj na prvé
nákupy. Odporúčame ale ešte navštíviť Montasterio Santa Catalina, unikátny ženský kláštor, doslova
mesto v meste, ktorý sa rozprestiera na ploche viac ako 20 tisíc m2. Niečo podobné len tak neuvidíte.
Blíži sa večer a pre gurmánov vieme zabezpečiť stôl v reštaurácii Chicha, ktorej majiteľ je svetoznámy
peruánsky šéfkuchár Gastón Acurio. TOP gurmánsky zážitok garantovaný. Arequipu si skrátka musíte
zamilovať, tak ako sme si ju zamilovali my v BUBO.
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Najvyššie položené splavné jazero sveta (Pondelok)
AREQUIPA-JAZERO TITICACA

Máme na programe ďalší presun. Znovu stúpame do výšin. Arequipu opúšťame neradi ale chceme
vidieť viac a ísť ďalej. Presun cez majestátne Andy do kolísky významných andských civilizácií, k jazeru
Titicaca. Vydávame sa na sever a pomaly za nami nechávame púštne Peru, o ktorom väčšina ľudí ani
netuší. My sme ho prešli a ulovili unikátne zábery. Pred nami je Národná prírodná rezervácia Salinas,
kde uvidíme prvé vicuñe. Žijú vo vysokých nadmorských výškach 4 000m n.m. a vyššie a z diaľky nám
budú pripomínať naše srnky. Viete, aký je rozdiel medzi vicuñou, alpakou a lamou? Naši sprievodcovia
to jasne vysvetlia a razom ich každý bubák bez problému rozozná. Zároveň sa dozviete, ktorá vlna je
najlepšia na šál, či sveter. Odísť z Peru bez svetra s lamou by bol hriech. Prechádzame najvyšším
bodom tejto cesty, vo výške 4550m n.m. a postupne schádzame. Nadmorskú výšku už postupne
cítime, ale dáme vám rady, ako tento pobyt prežiť bez problémov. Naši klienti to bez ťažkostí zvládnu.
Pre bližšie info si prečítajte pokyny k zájazdu. Prechádzame mesto Juliaca, najväčšie mesto oblasti
s nelichotivou prezývkou Najškaredšie mesto Peru. Pokračujeme do Puna, najväčšieho peruánskeho
mesta na brehu jazera. Smerujeme priamo do prístavu, aby sme navštívili unikátne plávajúce ostrovy
vyrobené z rákosia totora, na ktorých prežívajú zvyšky miznúcej populácie pôvodných Indiánov Los
Uros. Započúvame sa do miestneho, zvláštneho indiánskeho jazyka Aymara, a naučíme sa aspoň
pozdrav. Ideme predsa na návštevu a pozdraviť je základná slušnosť: „Kamisaraki“. Neuveriteľne
fotogenické miesta, vysvetlíme si, ako sa taký ostrov poskladá, a kde chodia mladí, ak chcú mať troch
súkromia pre seba. Postupne sa zvečerieva a my už cítime nastupujúci chlad z jazera. Vraciame sa do
prístavu a presúvame sa do hotela. Bývame v centre a všetko máme v pešej dostupnosti od hotela.
Vítame možnosť dať si čaj z koky, ktorý tu podávajú v každom hoteli. Rozmýšľate, čo si dať na večeru?
Je takmer povinnosť si dať rybu s názvom trucha (čítaj truča - pstruh) z jazera Titicaca. Po večeri ešte
krátka prechádzka k hotelu. Príjemná, takmer prímorská atmosféra, to všetko Vám ponúka Puno.
Spomínate si ešte, že sme ráno vyrazili z Arequipy? Ďalší intenzívny deň v podaní BUBO.
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Najindiánskejšia krajina Južnej Ameriky (Utorok)
PUNO-LA PAZ

Opúšťame ranné Puno, ale s jazerom sa ešte nelúčime. Budeme popri ňom prechádzať do ďalšej
krajiny, do Bolívie. Ideálne vyraziť čo najskôr, aby sme v dobrom čase prišli na hranicu. Teraz už to ie
relatívne rýchlo ale pamätáme si časy, keď sme tam čakali hodiny. Peruánsky vidiek je skutočne
zaujímavý, tehlové domy bez omietky, všade naokolo nápisy z minulých, alebo nasledujúcich volieb.
Zastavujeme na jednom vyvýšenom mieste, nazvime ho Mirador, a teda vyhliadka. Pod nami jazero
Titicaca v celej svojej kráse a my sa nestačíme vynadívať a zároveň robiť panorámy. V jazere chovné
stanice, kde dochovávajú pstruhy. Áno, tie, ktoré Vám včera tak chutili. Zobrali ste si plavky a uterák?
Ak patríte medzi ľadové medvede, môžete vyskúšať aj vodu s teplotou okolo 9°C a dať si aj zopár
temp. Takmer v každej skupine sa nájde aspoň jeden odvážny bubák. Nebojte sa, nezamrznete. Za
zahriatie máme predsa so sebou Pisco! Pár kvapiek na zem pre Pacha Mamu, Matku Zem, a hneď je
nám teplejšie. Okolo najvyššie položeného splavného jazera sveta sa pomaly presúvame k hraničnému
prechodu v mestečku Desaguadero, podľa rieky, ktorá tvorí hranicu a zároveň je to jediný odtok
z jazera. Vystupujeme, s batožinou nám pomôžu miestni mládenci na špeciálne upravených
nákladných bicykloch, ktorí nám kufre s úsmevom prenesú na druhú stranu (za pár soles,
samozrejme). Soles zamieňame za bolivianos a ideme vyriešiť administratívne veci. Niekedy sme tu
čakali niekoľko hodín, teraz to ide rýchlejšie. Vaši známi pravdepodobne ani netušia, kde sa táto
krajina nachádza, Vy ste práve vstúpili na jej územie. Prvé fotky s tabuľou Bienvenidos a Bolivia,
meníme prvé bolivianos, nasadáme to do autobusu a pokračujeme. Po ceste zastavujeme v Tiwanaku,
prezrieť si najdôležitejšiu archeologickú lokalitu a najvýznamnejšiu pamiatku predkolumbovských
indiánskych kultúr v Bolívii (prehliadka už v cene). Verili by ste, že až sem siahalo jazero Titicaca? Stély
a večný vietor. Stihneme aj obed v mestečku Tiwanaku a pokračujeme do Najvyššie položeného
hlavného mesta na svete, do La Pazu. Kto to je vlastne ten Evo Morales? Prechádzame predmestím El
Alto, ktoré má ale viac obyvateľov, ako samotné hlavné mesto. Tehlové domy, kam oko dovidí. A zrazu
– pred nami La Paz. Mesto v údolí, v pozadí zasnežené 6 tisícové štíty. Nestačíme sa vynadívať a už

teraz vieme, že La Paz patrí medzi najkrajšie mestá, aké sme kedy videli. Presun do luxusného hotela
neďaleko centra, s výhľadom na celé mesto. Nadmorská výška už nám takmer nerobí problém, ale čaj
z koky si dáme. Už sme si naň zvykli a pred spaním padne vhod.
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Najvyššie položené hlavné mesto sveta (Streda)
LA PAZ

Budíme sa v úžasnom La Paze a dnes budeme toto mesto spoznávať. Mesto v údolí, to je samá úzka
ulička hore a dole. Začíname na Mercado de las brujas, v uličke čarodejníc, kde predávajú všetko, čo sa
dá vyrobiť z koky, ale aj rôzne iné, rituálne výrobky. A samozrejme, krásne výrobky z vlny alpaky
a baby alpaky. Nebojte sa, bude priestor aj na nákupy. Pokračujeme dole na miesto, kde La Paz
vznikol. Na námestie San Francisco. La Paz znamená mier. Prečo sa tak volá? Povieme si viac. Krásna
katedrála, kláštor, ale hneď vedľa moderná tržnica a iné budovy. La Paz je jeden veľký mix budov.
Všadeprítomný chaos, hlavne pri prechádzaní cez cestu. Prechádzame cez najrušnejšiu ulicu mesta
a tentoraz stúpame. Ideme pomaličky, predsa, sme vo vysokej nadmorskej výške. Prichádzame na
námestie Murillo. Kto je ten pán, ktorý má sochu v strede námestia? Palacio Quemado, v preklade,
Spálený palác, ktorý vyhorel niekoľkokrát, naposledy v roku 1875 takmer do základov. Na každom rohu
indiáni s typickými malými klobúkmi. Prevezieme sa aj lanovkou? Vidíme tu ultramoderné lanovky,
ktoré sú ideálne do hornatého terénu mesta. Vedeli ste, že systém lanoviek v La Paze je najdlhší na
svete? Zároveň je to jediné mesto na svete, kde lanovky tvoria nosný systém verejnej dopravy. La Paz
nás neprestáva prekvapovať. Pre odvážnych bubákov (klient BUBO) možnosť adrenalínového
bonbónika, o ktorom budete roky rozprávať všetkým známym – absolvovanie 60km dlhého zjazdu na
bicykli z výšky 4700m n.m. do výšky 1200m n.m. Zážitok, ktorý je možný iba v Bolívii!
(https://bubo.sk/forum/cesta-smrti-1) Už ste hladní? A čo tak večera s výhľadom na celé mesto?
Ideálne zakončenie ideálneho dňa. V meste, ktoré bolo zaradené medzi sedem novodobých mestských
divov sveta. V BUBO La Paz milujeme a veríme, že vy budete tiež.
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Krajinou indiánov (Štvrtok)
LA PAZ-CUZCO

Dnes máme na programe celodenný presun. Budeme prechádzať náhornou plošinou medzi Peru
a Bolíviou, Altiplanom. Po tibetskej je to druhá najrozsiahlejšia náhorná plošina na svete.
Odchádzame skoro ráno a vyrážame na hranicu. Čím skôr, tým lepšie, aby sme v dobrom čase prišli
do nášho dnešného cieľa - do Cusca. Ešte je relatívne skoro ráno a už sa nachádzame v Desaguadere.
Opäť pešo prechádzame cez hranicu, posledné bolivianos meníme späť na peruánske soles (ak sme
ich večer všetky neminuli na bolívijské pivo Paceña). Tento hraničný prechod už dobre poznáme.
Nastupujeme na autobus a vyrážame smer severozápad. Jedli ste už hamburger z Alpaky? Budete
mať možnosť ho ochutnať. Už po prvých kilometroch vidíme, že dnešný prejazd bude iný. Púšte
z južného Peru vystriedali zelené scenérie, lamy, alpaky a ovce. Pomaly sa blížime k najvyššiemu bodu
dnešného presunu – priesmyk La Raya. Sme vo výške 4 335m n.m. Povinná fotka s tabuľou musí byť.
Okolo nás 5 tisícové vrcholce a zopár peruánskych indiánov, ktorí stoja pri svojich stánkoch. Peruánske
mestečká po ceste, život indiánskych obyvateľov. Aké majú postavenie v spoločnosti? Čo ich trápi?
Všetko sa dozviete. Cesta ubieha rýchlo, žiadne ostré zákruty, len relatívne rovná cesta. Už sa
stmieva a pomaly sa približujeme, tam kdesi pred nami už sa nachádza hlavné mesto ríše Inkov.
Mesto, ktoré vyrástlo na inkských základoch, rozložené po okolitých údoliach a z ktorého si Španieli
urobili základňu pre ďalšie objavy. Prichádzame do mesta a mierime rovno do centra. Sme ubytovaní
v absolútnom centre, v hoteli koloniálneho štýlu, doslova niekoľko metrov od hlavného námestia, Plaza
Mayor. Možnosť objednať si prémiový boutique hotel JW Marriot El convento umiestnený v historickej
budove kláštora zo 16.storočia, ktorý získal ocenenie World Travel Awards 2018 v kategórii najlepší
hotel kultúrneho dedičstva (odporúčame). Ďalší aktívny deň za nami. Ešte si pamätáte, že ste ráno
boli v La Paze?
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Impérium Inkov (Piatok)
CUZCO

Dnes nás čaká prehliadka, na ktorú sa všetci tešíme. Cusco, v preklade pupok sveta, bývalé centrum
impéria Inkov, najväčšej indiánskej ríše, ktorá sa zrodila na americkom kontinente. Práve tu v meste
a okolí sa nachádzajú najkrajšie pozostatky stavieb, ktoré nám Inkovia zanechali. Prezrieme si štyri
najznámejšie z nich, ktoré sa nazývajú Cuatro ruinas (štyri ruiny). Prehliadku štyroch ruín už máte
v cene. Začíname iba dvesto výškových metrov nad mestom, na pevnosti Sacsayhuaman. Majestátna
stavba, o ktorej Španieli vyhlásili, že to musí byť dielo diabla. Odfotíte sa s lamou? Ale pozor, keď
budete robiť selfie – keď sa priveľmi priblížite, tak pľujú. Nasleduje posvätné Q´enko, vápencová skala,
ktorú Inkovia zakomponovali do svojho chrámu, pričom využili aj jaskyne a tunely pod skalou. Máte
chuť na niečo malé? Dáme si Choclo con queso (čítaj čoklo kon keso), veľkozrnnú andskú kukuricu,
ktorá sa zvykne jesť s ovčím, alebo iným syrom. Pokračujeme k spirituálnym kúpeľom Tambo Machay,
kde Inka prichádzal s celým svojim sprievodom, keď sa potreboval poradiť s bohmi o problémoch

súvisiacich s ríšou. Neďaleko sa ešte zastavíme pri pevnosti Puca Pucara, červenej pevnosti, ktorá
strážila okolie, ako aj cestu do Cusca. Poobede pokračujeme prehliadkou historického centra Cusca,
kde môžeme na každom rohu obdivovať nepochybne majstrovskú stavebnú zručnosť starých Inkov.
Námestie Plaza Mayor patrí určite k najkrajším námestiam v Novom svete. Katedrála s barokovou
koloniálnou fasádou, Iglesia Compañía de Jesus (kostol Spoločnosti Ježišovej) a na kopcoch okolo nás
stovky domov, ktorých svetlá po zotmení pripomínajú oblohu. Večer určite odporúčame ochutnať
gurmánsku špecialitu z Ánd, morské prasiatko Cuy. Ideme do kvalitnej a overenej reštaurácie.
Garantujeme TOP gurmánsky zážitok.
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Sme takmer tam! (Sobota)
CUZCO-AGUAS CALIENTES

Kufre nechávame v hoteli a berieme si batohy. Prichádza deň, na ktorý sme sa všetci tešili. Na jednu
noc opúšťame Cusco a vyrážame smer Machu Picchu, jeden z vrcholných okamžikov nášho putovania.
Cez údolie rieky Urubamba sa presunieme do mesta Ollantaytambo (možnosť fakultatívneho výletu
cez magické posvätné údolie Inkov). V Ollantaytambe začína naša bájna cesta vláčikom do mestečka
Machu Picchu Pueblo. Táto cesta je vždy zážitok. Vlak je jediná možnosť, ako sa na k Machu Picchu
prepraviť. Na mieste lístky nekúpite, ale my už ich máme niekoľko dní vopred zabezpečené. 100%
kvalitný servis BUBO. Prichádzame do malebného mestečka, ktoré nám bude pripomínať lyžiarske
stredisko. Vysoké štíty sú všade okolo nás. Oproti Cuscu sme zišli o vyše tisíc výškových metrov a tak
sa dýcha dobre. Vyskúšate aj termálne pramene? Plavky sme si pribalili. Mestu sa hovorí aj Aguas
Calientes, kvôli termálnym prameňom, ktoré veľmi dobre padnú po celom dni. Očakávania narastajú a
naša cesta graduje. Jeden pohárik pred spaním, aby nám Pacha Mama, matka zem, na druhý deň
zabezpečila pekné počasie. Tam kdesi, nad nami, je Machu Picchu a od vzrušenia sa ani nedá zaspať.
Nezabudnite si premazať fotky, uvoľniť pamäť a dobiť batérie!
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Machu Picchu - jeden zo siedmich novodobých divov sveta (Nedeľa)
MACHU PICCHU - CUZCO

Dnes nás čaká vyvrcholenie našej cesty, slávne MACHU PICCHU! Zabudnuté inkské mesto.
Odchádzame skoro ráno z hotela. Pre tých aktívnych je možnosť pešieho výstupu po Ceste Inkov až k
samotným ruinám. Prípadne možno zvolíte radšej pohodlnejšiu alternatívu a vyveziete sa autobusom
za malý príplatok 12 USD (odporúčame). Nezabudnuteľná panoráma so štítom hory Huayna Picchu v
pozadí. Môžete to vidieť 100x na fotkách, ale nedá sa to porovnať s pocitom, keď to človek uvidí
naživo. Miesto, kde človek cíti energiu starobylej kultúry Inkov a až odmieta uveriť, v akom dobrom
stave a zachovalo. Prečo nebolo nikdy dobyté? A na aké účely slúžilo? Naši top sprievodcovia Vám
tieto otázky zodpovedajú. Prehliadka mesta pri ktorej urobíte desiatky fotiek. Kto najlepšie zachytí
výraz pózujúcej lamy? Pohybu chtiví majú ešte možnosť absolvovať jeden z dvoch nenáročných trekov,
ktoré môžete v okolí ruín absolvovať. Alebo dáte prednosť rozjímaniu na tomto magickom mieste?
Poobede vyrážame vláčikom späť do Ollantaytamba a a následný presun späť do Cusca. Machu
Picchu bolo vyhlásené za novodobý div sveta a verte, že Vás nesklame ani na sekundu! Vyvrcholenie
zájazdu ako sa patrí (https://bubo.sk/forum/pod-intiho-slnkom).
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Amazonský prales (Pondelok)
CUZCO-PUERTO MALDONADO

Ešte stále máme v hlave včerajší TOP zážitok a pomaly ho spracovávame. Doobeda odlet z Cuzca do
malého pralesného mesta Puerto Maldonado. Po prílete zostane väčšina Vašich vecí uložených v
Puerto Maldonado a do lodge si zoberiete iba najpotrebnejšie veci. V prístave sa nalodíme na čln,
ktorým sa poplavíme dolu prúdom riekou Tambopata cca 3hod. Obed absolvujeme v člne. Počas
plavby budeme mať príležitosť uvidieť niektoré druhy miestnej fauny: kajmany, alebo najväčšieho
hlodavca sveta kapybaru. Prvé veľké zážitky, nočný výlet do pralesa. Večera v lodge.
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Pešia výprava k pralesnej lagúne (Utorok)
AMAZÓNIA

Po raňajkách pešia výprava do vnútrozemia pralesa k pralesnej lagúne. Pozorovanie fauny v
panenskej prírode (opice, papagáje, pekary). Budeme hľadať stopy jaguára. Miestni sprievodcovia
Vám ukážu mnohé zaujímavosti v pralese a porozprávajú o neuveriteľných vlastnostiach niektorých
stromov. Plavba člnom s pádlami po lagúne – hoacíny, volavky, a ak budeme mať šťastie, uvidíme aj
anakondu. Návrat do lodge, obed a oddych. Večer pozorovanie mladých kajmanov čiernych (majú
kratšiu hlavu ako krokodíl a inak postavené zuby) na brehoch rieky. Večera.
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Z džungle do hlavného mesta (Streda)
PUERTO MALDONADO-LIMA

Po toku rieky sa vrátime späť, odlet z letiska v džungli do Limy.
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Prelet ponad Atlantik (Štvrtok)
LIMA - DOMOV

Posledné nákupy v Lime. Toto je rezervný deň pre zlé počasie v pralese. Transfer na letisko a odlet z
Peru.
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Opäť doma (Piatok)
DOMOV

Prílet do Európy. Zdieľanie zážitkov s rodinou a priateľmi.

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku v Economy class
prelet Cuzco – Puerto Maldonado
kompletnú dopravu autobusom a mikrobusmi
loďku na Islas Ballestas a jazero Titicaca
ubytovanie v 3* a 4* hoteloch v izbách pre 2 osoby s raňajkami
všetky hraničné poplatky

POZNÁMKA
Ak si tento zájazd želáte absolvovať bez návštevy Amazonského pralesa, je to
samozrejme možné. V tomto prípade, prosím, vyplňte objednávku na jeho
skrátenú verziu s názvom Peru, Bolívia (kliknite tu). Pre skrátenie pobytu sa
môžete rozhodnúť najneskôr do úhrady zálohovej platby.
Cestovný doklad: Na cestu je potrebný cestovný pas SR/ČR platný minimálne 6
mesiacov po návrate zo zájazdu a musí obsahovať aspoň 3 voľné strany.

všetky letiskové transfery
BUBO sprievodca po 12. deň zájazdu (návštevu Amazonského
pralesa organizujeme s miestnym, anglicky hovoriacim sprievodcom)
najlepšie poistenie proti insolventnosti
asistenčné služby BUBO
ubytovanie v pralese 2 noci s plnou penziou v pralesnej lodge 4*
miestnych sprievodcov
plavbu po rieke Tampobata

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, vstupné do historických pamiatok a vláčik na Machu Picchu,
vreckové, ostatnú stravu, fakultatívne výlety, prelet Puerto Maldonado - Lima

Termíny a ceny
Termíny

Status

Cena

Už len 4 miesta

3370€

13.02. - 29.02.2020

Voľný

3380€

18.03. - 03.04.2020

Voľný

3520€

03.04. - 19.04.2020

Voľný

3820€

30.04. - 16.05.2020

Voľný

3620€

27.07. - 12.08.2020

Voľný

3820€

28.10. - 13.11.2019

Termíny

Status

Cena

12.10. - 28.10.2020

Už len 4 miesta

3370€

28.10. - 13.11.2020

Voľný

3370€

Kalkulácia
Položka

Cena

Základná cena

3520 €

Letiskové poplatky

563 €

Miestny let do Limy

140 €

Vstupné a vlak na Machu Picchu

148 €

Spolu:

4371 €

Cenová kalkulácia sa vzťahuje na termín 18.03. — 03.04.2020. Ceny jednotlivých služieb v kalkulácii sa môžu v
závislosti od konkrétneho termínu mierne líšiť. Táto kalkulácia je platná v momente vytvorenia:

Zažite viac
Už v základnej cene zájazdu máte služby o úroveň vyššie. No zároveň Vám ponúkame možnosti
individualizovať si Vašu cestu a prispôsobiť ju vašim jedinečným nárokom. Lepší hotel?
Fakultatívny výlet? Prelet namiesto jazdy autobusom? Business class letenka?

Nič nie je nemožné.
Vyberte si niektorú z fakultatívnych doplnkových služieb a zažite viac.

Doprava
Letiskový transfer Bratislava - letisko
Schwechat - Bratislava
Cestujeme spolu od začiatku až do konca modernými autami,
autobusmi s osobným a milým prístupom. Oceňovaná BUBO doprava
je tu pre Vás. Po prílete Vás čakáme bez ohľadu na meškanie či zlé
počasie. Sme s Vami stále.

20 €

80%

Business class letenka spoločnosťou Air
France/KLM
Príjemný let v business class s Air France/KLM. Oddýchnite si v lóžach
vynoveného letiska Paríž/Amsterdam a pozrite si najnovšie filmové
hity vo vašom priestrannom sedadle. Let ubehne ako voda! Business
class letenka na úsekoch Viedeň - Amsterda/Paríž - Lima/ Lima Pariž/Amsterdam- Viedeň. Cena je kalkulovaná v triede I. Cenu si vždy
starostlivo skontrolujte keďže sa môže pri jednotlivých termínoch líšiť.
Business class odporúčame kupovať hneď pri objednaní zájazdu a v
prípade doobjednania neskôr sa cena môže zvýšiť o poplatok za
zmenu. Preto neváhajte!

2860 €

7%

Lietadlo Air France/KLM

Ubytovanie
Najlepšie hotely sveta: JW Marriott el
Convento Cusco
Špičkový hotel v srdci Cusca, len kúsok od Plaza de Armas. Ubytujte
sa v luxusnom hoteli, ktorý vznikol starostlivou rekonštrukciou kláštora
zo 16.st. Koloniálna minulosť prepojená s mystériom Inkov spravili z
tohto hotela jednu z najlepších adries v krajine. Nádherne zariadené
izby, osobný prístup ku klientom a spoľahlivosť značky Marriott.
Neoľutujete. Po dni strávenom obajvovaním historických pokladov
Cusca si môžete v hoteli dopriať exkluzívne spa procedúry inšpirované
skúsenosťami Inkov a dať si večeru v najlepšej reštaurácii v Cuzcu,
Qespi. Nechajte sa rozmaznávať. Cena na 1 osobu zahŕňa 3 noci v
izbe pre 2 osoby.

235 €

6%

Cusco

Vlastná izba
Vlastná izba počas celého zájazdu
Vaša vlastná izba počas celého zájazdu v hoteloch v základnej cene
zájazdu.

585 €

14%

15 nocí | Peru-Bolívia

Iné
BUBO VIP zľava na najkvalitnejšiu batožinu
Kvalitnú batožinu značky Eastpak (víťaz D-Testu 2018) kúpite v online obchode mojbatoh.sk. Všetky
kufre, batohy, cestovné tašky s unikátnou zľavou 20% pre klientov BUBO. Využite zľavový kód
BUBO2019 pri nákupe na mojbatoh.sk

0€

Na všetky otázky Vám radi odpovieme
na bubo@bubo.sk

T +421 2 5263 5254

Dunajská 31

M +421 917 530 912

811 08 Bratislava

F +421 2 3214 4600

Slovakia

www.bubo.sk

