
 

 
                   Άποικιακό Περού 

Ομαδικό ταξίδι 

Λίμα, Μουσείο Χρυσού, Αρεκίπα, Πούνο, Κούσκο   
Λίμνη Τιτικάκα, Μάτσου Πίτσου, Ιερή κοιλάδα Πίσακ, 

Ογιανταϋτάμπο 

Τα μυστικά του Περού  
 

 
                                                                    The Ancient Incan City of Machu Picchu - Peru 

 
 
 
 
Διάρκεια ταξιδιού: 10 μέρες 
Αναχωρήσεις:                  19, 26/12   16/01, 20/02, 20/03  
Κόστος κατ΄ άτομο :  
Δίκλινο δωμάτιο:  2.699€             2.798€ 
Επιβ. Μονοκλίνου:    540€     540€ 
 
*SMART PRICE Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 40 μέρες πριν την αναχώρηση. 
*Δυνατότητα πληρωμής έως 12 μηνιαίες άτοκες δόσεις. 
 



 

 
Culture 
 
Πτήση για το Περού 
Με ενδιάμεσο σταθμό. Ολονύκτια πτήση. Άφιξη στη Λίμα. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. 
2η μέρα: Λίμα – Περιήγηση στην Πόλη – Μουσείο Χρυσού  
Το πρωί συνεχίζουμε με μία περιήγηση στην Μεγάλη πόλη, για να δούμε τα 
σημαντικότερα αξιοθέατά της που δεν είναι κα λίγα, όπως η Πλατεία των Όπλων, 
το Προεδρικό μέγαρο, ο Καθεδρικός, το Μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου και τα 
προάστια Σαν Ισίδρο και Μιραφλόρες. Η ημέρα θα τελειώσει με την ξενάγηση στο 
Μουσείο του Χρυσού, με τα ευρήματα προκολομβιανών πολιτισμών.  

3η μέρα: Λίμα – Αρεκίπα  
Με πρωινή πτήση θα έρθουμε στην Αρεκίπα, η οποία, έχει λάβει την επωνυμία της 
“Λευκής πόλης ”, επειδή μεγάλος αριθμός κτιρίων, έχει χτιστεί από Sillar, ένα λευκό 
ηφαιστειογενές πέτρωμα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
ελεύθερος.  

4η μέρα: Αρεκίπα – Περιήγηση στην Πόλη 
Το πρωί θα περιηγηθούμε στην πόλη, της οποία το ιστορικό κέντρο είναι μία από τις 
σημαντικότερες τοποθεσίες της Νότιας Αμερικής, για καλλιτεχνικούς και ιστορικούς 
λόγους.  Η πλατεία Plaza de Arms, ο Καθεδρικός, οι αποικιακές εκκλησίες, καθώς 
και το γυναικείο μοναστήρι Santa Catalina (16ος αι.) είναι μερικά από τα διαμάντια 
της πόλης. 
5η μέρα: Αρεκίπα – Πούνο     
Σήμερα με μία ενδιαφέρουσα διαδρομή στην ύπαιθρο στης χώρας, θα 
αναχωρήσουμε για το Πούνο (3830 μ.Χ.), που είναι κτισμένο στις όχθες τις λίμνης 
Τιτικάκα, και στο οποίο σώζονται μερικά κτίρια από χριστιανικές εκκλησίες. 

6η μέρα: Πούνο – Νησιά Ούρος – Άνδεις – Κούσκο  
Το πρωί θα επισκεφθούμε τη λίμνη Τιτικάκα, με επιφάνεια 8,300 τ. χλμ. η οποία 
χωρίζει το Περού από τη Βολιβία, για να δούμε τα τεχνητά πλωτά νησιά των Ούρος. 
Συνεχίζουμε οδικώς μέσω των Άνδεων για το Κούσκο, έναν από τους πιο 
σημαντικούς προορισμούς του Περού. 

7η μέρα: Κούσκο – Περιήγηση - Ιερή Κοιλάδα Πισάκ – Ογιανταϋτάμπο   
Πρωινή περιήγηση στην διάσημη Πλατεία των Όπλων, στο Ναό του Αγίου 
Δομίνικου, στον Καθεδρικό και στον Αρχαιολογικό χώρο του Σακσαίχουαμάν. 
Αργότερα, θα συνεχίσουμε για το χωριουδάκι Pisak το οποίο χαρακτηρίζεται από 
την μίξη πολιτισμού των Ίνκας, με στοιχεία αποικιακής εποχής.  
Θα συνεχίσουμε για το φρούριο Ογιανταϋτάμπο, το οποίο αρχιτεκτονικά 
αποτελείται από πέτρινες αναβαθμίδες, χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής των 
Ίνκας. Το απόγευμα επιστροφή στο Κούσκο. Το βράδυ δείπνο με παραδοσιακούς 
χορούς των Ίνκας σε τοπικό εστιατόριο.  

8η μέρα: Κούσκο – Μάτσου Πίτσου   
Μετά το πρωινό θα έρθουμε με τραίνο στην περιβεβλημένη από επιβλητικά βουνά  



 
 
 
και κρυμμένη από πυκνά δάση πόλη των Ίνκας, το Μάτσου Πίτσου. Σε κανένα 
αρχαιολογικό χώρο στο Περού δεν φαίνονται τόσο καθαρά οι κατασκευαστικές και 
τεχνικές ικανότητες των Ίνκας.    

9η – 10η μέρα: Κούσκο – Αθήνα 
Πτήση για τη Λίμα, όπου η ανταπόκριση μας για την πτήση επιστροφής με 
ενδιάμεσο σταθμό. Ολονύκτια πτήση. Άφιξη την 10η μέρα στην Αθήνα. 
 
 

 
Προνόμια Travelway  

 Ασφαλείς μεταφορές 
- Αεροπορικά εισιτήρια με αξιόπιστες αεροπορικές εταιρείες και τις 

συντομότερες δυνατόν χρονικές ανταποκρίσεις 
- Μεταφορές με ασφαλή και πολυτελή λεωφορεία  

 Ξενοδοχεία  
- Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* σε δίκλινα δωμάτια με ιδιαίτερο 

λουτρό / ντους 
 Διατροφή  
- Πρωινό κάθε μέρα.  
- Δείπνο και παρακολούθηση φολκλορικών χορών την 7η μέρα 

 Ασφάλεια παντού  
- Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης 
- Πλούσια ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση (προαιρετικά) 

 Συνοδοί-Συνοδοιπόροι   
- Κοντά σας κάθε μέρα, έμπειρος, συμπαραστάτης στο ταξίδι σας 
- Έμπειροι τοπικοί χαμογελαστοί ξεναγοί με γνώση και συνέπεια 

 

 
*Πτήσεις με KLM / Iberia / Air France 
 
Σημείωση: 

Το ταξίδι εκτελείται με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων, σε περίπτωση που η 
συμμετοχή είναι μικρότερη (10 άτομα τουλάχιστον) το ταξίδι δεν ακυρώνεται και 
εκτελείται με επιβάρυνση --- € το άτομο. 

Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται:  
Οι φόροι των αεροδρομίων, τα φιλοδωρήματα, τα αχθοφορικά και η ατομική 
ταξιδιωτική ασφάλιση 899 €. 
Οι τοπικοί φόροι που δεν πληρώθηκαν στην Ελλάδα 45 €. 
Ταξιδιωτικά έγγραφα: 

Απαιτείται έγκυρο και υπογεγραμμένο διαβατήριο με 6 μήνες ισχύ από την είσοδο 
σας στην περιοχή. 



 
 

Υγειονομικές Προφυλάξεις:  
Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή. 
Το νερό δεν είναι πόσιμο. 

Εγγραφές 
Η εγγραφή στο ταξίδι που επιθυμείτε να συμμετάσχετε, θεωρείται έγκυρη εφ’ όσον 
προκαταβάλετε το 45% της αξίας του και εξοφλήσετε το υπόλοιπο απ’ ευθείας στην 
εταιρεία μας ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα, 20 μέρες πριν από την 
αναχώρηση. 
Πληρωμές επίσης μπορείτε να κάνετε, με προκαταβολή το 45% της αξίας του 
ταξιδιού και το υπόλοιπο με την πιστωτική σας κάρτα μέχρι και 12 άτοκες μηνιαίες 
δόσεις. 

Αποσκευές 
Επιτρέπεται να μεταφέρετε στη διάρκεια του ταξιδιού σας, μία βαλίτσα, βάρους, 
μέχρι 20 κιλά και μία χειραποσκευή στο αεροσκάφος. Αν παραβείτε αυτόν τον 
κανονισμό, για κάθε επιπλέον βάρος πληρώνετε επί τόπου στον αερομεταφορέα. 

Φιλοδωρήματα 
Καλύπτουμε τα βασικά φιλοδωρήματα, για την σωστή εκτέλεση των 
προγραμμάτων, αλλά τα γενικά φιλοδωρήματα είναι υποχρεωτικά και 
ανακοινώνονται από τους συμβούλους των ταξιδιών μας, ανά περίπτωση. 

Ξενοδοχεία 
Τα δωμάτια δίνονται συνήθως στους ταξιδιώτες μετά τις 14.00 και παραδίδονται 
στις 12.00 ανεξαρτήτως της ώρας άφιξης ή αναχώρησης. Τα δωμάτια είναι 
στάνταρτ, όπως και τα 3κλινα με προσθήκη τρίτου κρεβατιού, που περιορίζει το 
χώρο του δωματίου. 
Κατά την έξοδο σας, πάρτε μαζί σας την κάρτα ξενοδοχείου (διεύθυνση,τηλέφωνο…) 

Φάρμακα 
Για τυχόν προσωπικά φάρμακα, που φέρετε μαζί σας, φροντίστε η ποσότητα να 
καλύπτει τη διάρκεια του ταξιδιού. Γράψτε τις χημικές ουσίες που περιέχουν και 
έχετε μαζί σας την ιατρική συνταγή. Τοποθετήστε τα στη χειραποσκευή. 
Σετ ξυρίσματος, αποσμητικό, αρώματα, σετ πεντικιούρ και μανικιούρ, τοποθετήστε 
τα στη βαλίτσα.  

Φωτογραφίες 

Μην φωτογραφίζετε άτομα εάν πρώτα δεν ζητήσετε την άδεια τους. 

Όροι Συμμετοχής  
Η εγγραφή σας στο πρόγραμμα του ταξιδιού περιλαμβάνει την αποδοχή των 
γενικών όρων συμμετοχής της εταιρείας μας. 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις:  

Τηλ: +30 211 182 0000, Φαξ: +30 210 805 5865 

email: info@travelway.gr website: www.travelway.gr 

mailto:info@travelway.gr
http://www.travelway.gr/

