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Komfort

Ekvádor, Galapágy, Peru, Bolívia
Ak máte viac voľného času, za 21 dní
stihnete takmer kompletne spoznať tri
juhoamerické krajiny a k tomu absolvovať
ešte aj plavbu po ostrovoch Galapágy,
ktoré sú roztrúsené v Tichom oceáne.
Ideálny zájazd pre tých, ktorí chcú Južnú
Ameriku vidieť iba 1 raz. Toto je to
najlepšie, čo ponúka. Latinskoamerický
mix prírody, kultúry a plavby po
otvorenom oceáne.

ITINERÁR
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Pristátie na rovníku
QUITO

Odlet z Viedne. Prílet do Ekvádoru a hlavné mesto Quito. Mesto na úpätí sopky Pichincha vo výške 2
800 m n. m.
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Stred sveta
QUITO-MITAD DEL MUNDO-QUITO

Celodenná prehliadka jedného z najpokojnejších juhoamerických miest. Námestie nezávislosti,
katedrála, kostoly San Francisco a Santo Domingo, La Mercet, miestne gurmánske špeciality. MITAD
DEL MUNDO – stred sveta. Áno, stojíte priamo na rovníku!
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Ostrovy sloních korytnačiek
GALAPÁGY

Odlet na GALAPÁGY, ostrovy Charlesa Darwina, sloních korytnačiek, morských leguánov, najmenších
tučniakov na svete, hniezdiská vtákov a mnohých iných druhov zvierat v panenskom prostredí, plavba
teplým Tichým oceánom okolo rovníka v tropickom raji malou privátnou loďou s dvojposteľovými
kajutami a plnou penziou. Kúpanie, príroda a obmedzený počet ľudí, ktorí môžu tieto ostrovy navštíviť.
Navštívime viaceré z ostrovov ako Genovesa, Espanola, Bartolomé či San Cristóbal. Výskumná
stanica Charlesa Darwina. Galapágy sú jedinečným rajom a kúskom nedotknutej prírody na planéte
Zem. Spomienka na ich pokojnú, ničím nerušenú atmosféru Vás ešte dlho bude držať. Na záver odlet
späť do Quita.
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Plavba po Galapágoch
GALAPÁGY

Plavba okolo ostrovov Galapág, s plnou penziou a vylodením na viacerých ostrovoch.
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Plavba po Galapágoch
GALAPÁGY

Plavba okolo ostrovov Galapág, s plnou penziou a vylodením na viacerých ostrovoch.
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Quito
GALAPÁGY-QUITO

Vylodenie a prelet do Quita.

7

Kúpele v džungli
QUITO-BAŇOS

Očarí nás pohľad na vrchol majestátnej sopky Cotopaxi 5 897 m n. m strácajúci sa v hmle a chlad
vanúci z hory zaženieme v kúpeľnom mestečku BANOS s tropickou atmosférou pri termálnych
kúpeľoch v džungli.
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Peru
BANOS-QUITO-LIMA

Vrátime sa do hlavného mesta a podvečer preletíme do Limy, hlavného mesta Peru.
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Francisco Pizzaro
LIMA-PISCO

Prehliadka bývalej metropoly španielskeho miestokráľovstva v Južnej Amerike a centra Nového sveta.
Odtiaľto vyrážali španielski conquistadori na ďalšie výpravy smerom na juh kontinentu. Krásne
koloniálne centrum, kde pochopíte, prečo sa Lime hovorí Mesto balkónov. Námestie Plaza de Armas
spolu s katedrálou, v ktorej sú uložené pozostatky Francisca Pizarra, pokoriteľa ríše Inkov a prvého
miestokráľa. Donedávna sa tu nachádzala aj jeho socha. Nemôžeme vynechať vzrušujúce katakomby
v kláštore San Francisco, ktorý patrí k najkrajším v Novom svete, aj vďaka originálnym zachovaným
kachličkám azulejos. Lima, to je kontrast bohatých a chudobných štvrtí a my pôjdeme tomuto
desaťmiliónovému veľkomestu pod kožu. Odchod do Pisca.
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Malé Galapágy
PISCO-ISLAS BALLESTAS-NAZCA

Púšť na brehoch Tichého oceánu a výlet člnom na ostrovy ISLAS BALLESTAS, nazývané aj malé
Galapágy. Na ostrovoch je jedna z najväčších koncentrácií morských vtákov na pobreží Južnej
Ameriky, ale uvidíme aj uškatce a tulene. Ako to vlastne bolo s Pacifickou vojnou a ako súvisí s touto
oblasťou? Presun do legendárnej NAZCY, kde sa nachádza jedno z najväčších tajomstiev Južnej
Ameriky – záhadné línie a obrazce Nazca v pobrežnej púšti, ktorých význam sa dodnes nepodarilo
objasniť. Najkrajší pohľad na obrazce je z vtáčej perspektívy. Ku ktorej z mnohých teórií sa prikloníte?
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Tajomné obrazce
NAZCA-AREQUIPA

Presun na miestne letisko, odporúčame možnosť fakultatívneho výletu malým lietadlom ponad
obrovské obrazce. Uvidíte psa, opicu, kozmonauta? Následný transfer púštnou krajinou do
najväčšieho mesta oblasti a zároveň druhého najväčšieho mesta Peru, AREQUIPY.
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Biele mesto
AREQUIPA

Biela AREQUIPA. Prehliadka mesta učupeného medzi sopkami el Misti, Picchu Picchu a Chachani.
Krásne biele mesto, ktoré Vám bude pripomínať španielske mestá. Mesto umelcov, spisovateľov, v
revolučnom 19. storočí centrum odboja. Ako mnohé iné mestá aj Arequipu založili Španieli a ich
koloniálnu históriu tohto malebného mesta ocenilo aj UNESCO vyhlásením starého mesta za súčasť
svetového dedičstva od roku 2000. Uvidíme aj známu Juanitu, dámu z Ampato, ktorú magazín Time

vybral medzi TOP 10 objavov?
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Plávajúce ostrovy na streche Ánd
AREQUIPA-PUNO-LOS UROS

Presun cez majestátne Andy do kolísky významných andských civilizácií, k jazeru TITICACA. Ak patríte
medzi ľadové medvede, môžete vyskúšať aj jeho vodu s teplotou okolo 9°C a dať si aj zopár temp.
Výlet na unikátne plávajúce ostrovy Los Uros, z rákosia totora, na ktorých prežívajú zvyšky miznúcich
populácií pôvodných Indiánov. Pre tých, ktorí ešte budú vládať, večerná prechádzka mestom Puno.
Výborné reštaurácie, bary, čerstvé ryby z jazera a príjemná, takmer prímorská atmosféra, to všetko
Vám ponúka Puno.
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Evo Morales
PUNO-LA PAZ

Okolo najvyššie položeného splavného jazera sveta sa presunieme do Bolívie. Prechod cez magickú
hranicu a rieku Desaguadero, vymeníme prvé bolivianos a následne večerný príchod do LA PAZ. Cítime
nadmorskú výšku a ochutnávame čaj z koky, ktorý nás postaví na nohy. Vitajte v úžasnom La Paze,
meste, ktoré bolo zaradené medzi sedem novodobých mestských divov sveta.
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Najvyššie položené hlavné mesto na svete
LA PAZ

Prehliadka najvyššie položeného hlavného mesta sveta, ktoré ponúka mix kresťanských a pohanských
kultúr. Mesto v údolí, úzke kľukaté uličky a najmodernejšie lanovky, všadeprítomní indiáni, a
latinskoamerický chaos, ktorý si zamilujete. Námestia Murio a San Francisco ako koloniálny odkaz
Španielov, ale tiež moderná štvrť a mrakodrapy a bonbónik, na pozadí štíty vysoké päťtisíc metrov. To
všetko je La Paz. Navyše výlet do TIWANAKA – k najvýznamnejšej pamiatke indiánskych kultúr v
Bolívií.
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Krajinou indiánov
LA PAZ-CUZCO

Presun cez vidiecke oblasti obývané takmer výlučne pôvodnými indiánskymi obyvateľmi, známou
peruánskou náhornou plošinou - Altiplanom. Peruánske mestečká po ceste, predaj lokálnych výrobkov,
život indiánskych obyvateľov. Aké majú postavenie v spoločnosti? Či ich trápi? Všetko sa dozviete.
Večer príchod do centra Inkov, Cuzca.
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Impérium Inkov
CUZCO

CUZCO – bývalé centrum impéria Inkov, najväčšej indiánskej ríše, ktorá sa zrodila na americkom
kontinente. Prehliadka historického Cuzca a jeho okolia, pozostatky Chrámu slnka, majestátna
pevnosť Sacsayhuaman, posvätné Qenko, inkské kúpele Tambo Machay. Jedno z najkrajších námestí
Plaza de Armas v celom hispánskom svete, vynikajúce peruánske jedlo a nepochybne majstrovská
stavebná zručnosť starých Inkov spravia aj Vám z Cuzca TOP zážitok, ktorý si odnesiete z tohto
zájazdu.
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Sme takmer tam!
CUZCO-AGUAS CALIENTES

Dokončíme prehliadku koloniálneho Cuzca a cez magické posvätné údolie sa presunieme do Aguas
Calientes. Očakávania narastajú a naša cesta graduje. Večerná cesta vláčikom nás zavedie priamo
pod najslávnejšie ruiny Ameriky. Tam kdesi, už len kúsok pred nami, je Machu Picchu.
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Vrchol cesty

MACHU PICCHU-CUZCO

Vyvrcholenie našej cesty – MACHU PICCHU, zabudnuté inkské mesto. Peší výstup – zážitok po ceste
Inkov až k samotným ruinám (za príplatok 12 usd máte možnosť tento úsek absolvovať mikrobusom).
Nezabudnuteľná panoráma so štítom hory Huayna Picchu v pozadí. 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. Machu Picchu
bolo vyhlásené za novodobý div sveta a verte, že Vás nesklame ani na sekundu! Vyvrcholenie zájazdu
ako sa patrí.

Prelet ponad Atlantik
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CUZCO-LIMA-DOMOV

Poobede odlet z Cuzca do Limy a pokračovanie do Európy. Posledné indiánske suveníry a preletom
ponad celý Atlantik sa dostaneme domov.

Opäť doma
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DOMOV

Prílet do Európy.

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku do Ekvádoru a späť z Peru
kompletnú dopravu počas pobytu autobusmi
okružnú plavbu loďou s ubytovaním v dvojposteľových kajutách (3
noci)
ubytovanie v 3* a 4* hoteloch v izbách pre dve osoby s raňajkami a
počas plavby plná penzia
miestneho anglicky hovoriaceho sprievodcu počas pobytu v Ekvádore
prelet Quito– Lima
kompletnú dopravu autobusom a mikrobusmi
loďku na Islas Ballestas a jazero Titicaca
slovenského BUBO sprievodcu pri pozemnom servise v Peru a Bolívii
miestnych sprievodcov počas plavby na Galapágy
najlepšie poistenie proti insolventnosti
asistenčné služby BUBO

POZNÁMKA
Zdravotné odporúčania: Nie je povinné žiadne očkovanie. Každému
odporúčame, aby sa pred cestou informoval o aktuálnej situácii u svojho lekára.
BUBO nie je zdravotníckym zariadením.
Naši miestni partneri a vedenie BUBO odporúčajú každému cestovateľovi, aby
si skontroloval očkovanie proti tetanu a žltačke AB. Sú to choroby, ktoré
môžete dostať doma, na záhrade či pri trekingu pralesom. Myslite dopredu a
nezabudnite na platné cestovné poistenie.
Zaujímavý blog o zdraví na cestách nájdete aj
na https://bubo.sk/blog/ked-su-tropicke-choroby-konickom
Cestovný doklad: Na cestu je potrebný cestovný pas SR/ČR platný minimálne 6
mesiacov po návrate zo zájazdu a musí obsahovať aspoň 4 voľné strany.
Plavba po Galapágoch je katamaranom Lonesome George, Nemo alebo
jachtami ako Aida Maria. Nejedná sa o luxusné plavidlá. V prípade záujmu Vám
vieme sprostredkovať aj dlhšie plavby na luxusných lodiach, ceny od 5000 euro
/1 osoba vyššie.

šťastnú visačku na batožinu

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky,vstupné do historických pamiatok a vláčik na Machu Picchu
(148 eur),vstupné do národného parku Galapágy (100 USD),vreckové, ostatnú
stravu,fakultatívne výlety,3 miestne lety (spiatočná letenka na Galapágy
a Cuzco – Lima) 560 Eur, osobné výdaje.

Termíny a ceny
Termín

Stav

Cena

18.07.2018 — 07.08.2018

Vypredaný

4 850,00 €

05.10.2018 — 25.10.2018

Voľný

4 550,00 €

07.02.2019 — 27.02.2019

Voľný

4 500,00 €

Termín

Stav

Cena

11.03.2019 — 31.03.2019

Voľný

4 550,00 €

11.04.2019 — 01.05.2019

Voľný

4 750,00 €

15.07.2019 — 04.08.2019

Voľný

4 700,00 €

04.10.2019 — 24.10.2019

Voľný

4 500,00 €

21.10.2019 — 10.11.2019

Voľný

4 700,00 €

Kalkulácia
Položka
Základná cena

Cena
4 550,00 €

Letiskové poplatky

638,00 €

Miestne lety Ekvádor, Galapágy, Peru, Bolívia

560,00 €

Vstupné a vlak na Machu Picchu

148,00 €

Vstupné do národného parku Galapágy
Spolu:

95,00 €
5 991,00 €

Cenová kalkulácia sa vzťahuje na termín 05.10. — 25.10.2018. Ceny jednotlivých služieb v kalkulácii sa môžu v závislosti
od konkrétneho termínu mierne líšiť. Táto kalkulácia je platná v momente vytvorenia: 21.08.2018

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.

Vlastná izba

1/1 izba a kajuta Ekvádor, Galapágy, Peru,
Bolívia
Vaša vlastná izba počas celého zájazdu počas ubytovania v hoteloch.

1890 €

7%

19 nocí | Ekvádor-Peru-Bolívia

Doprava
Business class letenka spoločnosťou Air
France/KLM
Business class letenka s najlepšou európskou leteckou
spoločnosťou Air France/KLM na trase Viedeň-Paríž/Amsterdam Quito /Lima-Paríž/Amsterdam-Viedeň. Užívajte si komfort v business
class, exkluzívne lóže a cestujte pohodlne. Cena pri jednotlivých
termínoch sa môže líšiť v závislosti od naplnenosti a sezóny. Cena je
kalkulovaná na rezervačnú triedu Z. Business class letenku je nutné
objednať a uhradiť pri platbe prvej zálohy. V neskoršom štádiu sa
tieto príplatky môžu zvýšiť o poplatok za zmenu letenky.

2840 €

3%

LUXURY
Lietadlo Air France/KLM

Letiskový transfer Bratislava - letisko
Schwechat - Bratislava
Spiatočný letiskový transfer na trase Bratislava - letisko Schwechat Bratislava určený výhradne pre BUBO klientov. Pohodlný odvoz na
letisko Schwechat a čakanie pri prílete aj v prípade meškania.
Spoločne cestujeme od začiatku do konca.

20 €

80%

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 s
raňajkami v izbe pre 2 osoby.

LUXURY
3 noci | Cusco

235 €

6%

Iné
10 €

Staviame nemocnice v Kambodži
(www.bubo.sk/magna)
Staviame nemocnice v Kambodži (www.bubo.sk/magna)

90%

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

