Peru - Śladami Inków

WSPINACZKA NA PISCO 5752 m
TREKKING CHOQUEQUIRAO
MACHU PICCHU
KANION COLCA

CUZCO - PĘPEK ŚWIATA
AREQUIPA - BIAŁE MIASTO
LIMA - Z BRYZĄ PACYFIKU
HUARAZ - MEKKA WSPINACZY

PERU
Gdy pomyślisz o Peru przed oczami będziesz miał zapewne Machu Picchu. Te dwa słowa sprawiają wrażenie nierozerwalnych ze sobą synonimów. Ale Peru to nie tylko
zaginione Inkaskie miasta – to także majestatyczne Andy,
pełne wulkanów i lodowcowych strzelistych turni, najgłębsze kaniony – Cotahuasi i Colca, amazońska dżungla z najdłuższą rzeką świata, największy ocean na świecie, a także najwyżej położone żeglowne jezioro – Titicaca. Aż ciężko
uwierzyć w to, że to jeszcze nie wszystko! Poruszając się
po miejskich uliczkach czy bezdrożach Andów dostrzeżesz tygiel jaki stanowi Peru: mieszankę krajobrazów, ludzi
i kultur – staniesz się jej częścią! Na długo przed przybyciem
bezwzględnych Hiszpanów Peru słynęło ze swojej rasowej różnorodności. Dziś kraj zamieszkują Indianie, Metysi,
imigranci z Afryki, Chin, Japonii czy Europy – nazywani tutaj Gringo. W trakcie wspinaczki na pięciotysięcznik Pisco
będziesz miał niepowtarzalną okazję do podziwiania ogromu Andów. Góry te wywierają kolosalny wpływ na klimat,
topografię, florę i faunę. Są schronieniem ubogiej ludności
autochtonicznej, żyjącej z ciężkiej pracy na roli. Będziesz
mieć okazję poznać je od najlepszej z możliwych stron wędrując szlakiem Choquequirao! Potomkowie Inków mówiący językami Keczua i Ajmara w swych przepięknych
ręcznie wyrabianych strojach zjeżdżają nieraz z wysoko
położonych wiosek do miast i miasteczek by poprawiać
swój los przez handel na tradycyjnych marketach, nazywanych tutaj mercados. Spotkamy ich nieraz w Cuzco –
pępku świata jak nazywali swą stolicę Inkowie. W białym
mieście jak zwie się Arequipę odwiedzimy izolowany niegdyś klasztor świętej Katarzyny a także zobaczymy mumię
Juanitę, jedną z Acllas – dziewic poświęconych w rytualnych obrzędach mitycznym bóstwom. Do Machu Picchu
dojedziemy koleją – kto wie, może poczujemy się jak Hiram
Bingham, który odkrył zaginione miasto dla współczesnej
cywilizacji? A może naszym żywiołem okaże się olbrzymi Kanion Colca z szybującymi nad głowami Kondorami?
Jedno jest pewne: Peru to doskonały kraj, w którym plan
na przygodę życia ma szansę na stuprocentową realizację.

CORDILLERA BLANCA - PRZYGOTOWANIE
Biegaj, pływaj, uruchom rower. Po prostu – ruszaj się przed wyprawą, a jej
przebieg sprawi Ci zdecydowanie więcej frajdy bez niepotrzebnej zadyszki.
Ważna jest systematyczność treningu, ćwicz częściej ale mniej intensywnie. To lepsze niż incydentalne próby od wielkiego dzwonu, ale na pełnych
obrotach. Aaa, i pamiętaj – Andy to doskonałe miejsce na urlop, nawet jeśli
twoim wyjazdowym celem jest wchodzenie na lodowcowe pięciotysięczniki!

PRZYGOTOWANIE
TECHNICZNE

PRZYGOTOWANIE
KONDYCYJNE

W trakcie wspinaczek na Urus i Ishinca będziesz potrzebował kijków, raków i
czekana. Nie masz ich? Żaden problem, wypożyczysz na miejscu! Pamiętaj
jednak, że swój sprawdzony sprzęt górski to bezcenny komfort psychiczny. Ponadto będziesz potrzebował ciepłego śpiwora i butów oraz dobrych
okularów lodowcowych? Zerknij do listy z ekwipunkiem – tam jest wszystko!

CORDILLERA BLANCA - KORDYLIERA BIAŁA

CORDILLERA
BLANCA

Cordillera Blanca (Kordyliera Biała) swą nazwę zawdzięcza wiecznym śniegom pokrywającym jej szczyty. Szczyty
nie byle jakie, bowiem jest ona największym skupiskiem sześciotysięczników jeśli pominiemy Himalaje. Najwyższą
górą pasma jest Huascaran – mierzący 6768 metrów gigant, którego sylwetkę będziemy podziwiać w drodze do
miasta Huaraz – peruwiańskiej mekki wszystkich wspinaczy, która będzie stanowić naszą bazę wypadową. Jednym
z magicznych szczytów, które można zobaczyć w Kordylierze Białej jest Alpamayo, uważane za jedną z najpiękniejszych gór na świecie ze względu na doskonały kształt lodowej piramidy. Inną górą, którą na pewno zna każdy
miłośnik kina jest Artesonraju – to jej wizerunek przyozdobiony wieńcem z gwiazd został wykorzystany przez firmę
Paramount Pictures. By zobaczyć te cuda natury potrzeba spędzić wiele dni na niewielkiej andyjskiej ścieżce. My
udamy się w stronę pięciotysięcznika Pisco - góry pokrytej lodowcem, nie musisz jednak posiadać doświadczenia
alpinistycznego – warto byś przyswoił sobie technikę poruszania się w śnieżnym terenie przy wykorzystaniu czekana i raków – Tatry będą świetną alternatywą Andów na początek. Na szczyt udamy się pod opieką licencjonowanych
przewodników IVBV, specjalistów w swojej branży. A co czeka nas na wierzchołku? Przekonaj się sam, i pomyśl –
ilu z twoich znajomych zrobiło sobie zdjęcie o wschodzie słońca na szczycie peruwiańskiego pięciotysięcznika?

PROGRAM WYPRAWY
Dzień 1: Wylot z Polski i przylot do Limy
Spotkamy się na lotnisku na dwie godziny przed wylotem do Peru – kraju naszej wielkiej przygody. Wieczorem lądujemy w mieście królów – Limie, gdzie spędzimy
noc w hotelu.
Dzień 2: Przejazd do Nazca – lot nad tajemniczymi geoglifami
Przejazd do Nazca. Przelot nad słynnymi liniami, gdzie preinkaski naród pozostawił na ziemi rysunki tajemniczych postaci, tak jakby kapłani tamtych czasów
przewidzieli, że ludzie opanują sztukę latania. Linie do dzisiaj budzą wiele wątpliwości i pytań. Powstały najprawdopodobniej przed narodzeniem Imperium Inków.
Istnieją teorie mówiące, że linie Nazca powstały za sprawą działania istot pozaziemskich. Po dniu pełnym wrażeń wsiadamy w wygodny nocny autobus, który
zawiezie nas do białego miasta – Arequipy.
Dzień 3: Arequipa
Arequipa jest fantastycznie położona, u stóp dwóch olbrzymich wulkanów: Chachani i El Misti. Ze względu na kolor murów starówki wykonanych z białego tufu
nazywana bywa „Białym Miastem”. Naszą eksplorację rozpoczniemy od wizyty w klasztorze świętej Katarzyny a skończymy w muzeum Juanity –mumii odnalezionej na pokrytych lodowcem stokach góry Ampato. Juanita była jedną z wielu osób złożonych w ofierze inkaskim bogom. Nie możemy oczywiście przegapić
jedynej w swoim rodzaju kuchni peruwiańskiej, z której Arequipa słynie na cały kraj. Dzień zakończymy lokalnym drinkiem – Pisco Sour i przygotowaniami do
wyprawy do legendarnego kanionu Colca :)
Dzień 4: Rafting w Kanionie Colca
Wczesnym rankiem wyruszymy do miejscowości Chivay – bazy wypadowej jednego z najsłynniejszych kanionów na świecie. W drodze będziemy mieli okazję
podziwiać stada Lam i Alpak, a może komuś z nas dopisze szczęście i już dziś dostrzeże Kondora? Po dotarciu na miejsce rozpoczniemy trekking w jednym z
najbardziej magicznych kanionów na świecie – a przede wszystkim najgłębszym na Ziemi! Jego głębokość wynosi ok 3400 imponujących metrów.
Dzień 5: Kanion Colca – Arequipa i przejazd do Cuzco
Dziś każdy będzie mógł czuć się szczęściarzem – ruszamy bowiem do miejsca zwanego Cruz del Condor skąd jak na dłoni można obserwować szybującego
nad nami króla Andów. Otaczające nas widoki ośnieżonych Andów mogą przyprawić o zawrót głowy. Nie bez znaczenia jest też doniosła rola jaką odegrali członkowie polskiej kajakowej wyprawy Canoandes ’79, którzy jako pierwsi spłynęli rzeką Colca wypełniającą dno kanionu. Dzięki temu w Chivay możemy przespacerować się ulicą Av. Polonia, a w całym kanionie witani będziemy z otwartymi ramionami. Po emocjonującej wyprawie do kanionu wrócimy do Arequipy gdzie
przesiądziemy się na kolejny autobus tym razem do Cuzco.
Dzień 6: Cuzco
Dzisiejszy dzień przeznaczymy na eksplorację starożytnej stolicy Inków – pępka świata, czyli Cuzco. Trakcie pieszej wycieczki zobaczymy między innymi Plaza
de Armas z katedrą wewnątrz, której znajduje się jedyna w swoim rodzaju interpretacja obrazu „Ostatnia wieczerza” ze… świnką morską w roli głównego dania
oraz kościół La Compañia de Jesús z XVI w. zbudowany na fundamentach pałacu władcy Inków Huayna Capaca. Wieczór spędzimy nad talerzem ze… świnką
morską celebrując dobrodziejstwa peruwiańskiej kuchni ;)
Dzień 7: Przejazd do Cachora – początek trekkingu Choquequirao - Chiquisca 1930 m
Wcześnie rano opuścimy Cuzco by udać się do wioski Cachora znajdującej się na wysokości 2850 m. Miejsce to otoczone jest wspaniałymi górami z przykuwającym wzrok szczytem Padreyoc na czele. Tutaj poznamy też opiekuna naszych mułów, który będzie nam towarzyszył w trakcie tej ekscytującej przygody.
Dzisiejszy marsz zajmie około 6 godzin i skończy się w obozie Chiquisca zlokalizowanym na wysokości 1930 metrów.

PROGRAM WYPRAWY
Dzień 8: Trekking - Marampata 2850 m
Po śniadaniu rozpoczniemy wędrówkę, która potrwa około 7 godzin. Najpierw zejdziemy do miejsca nazywanego Playa Rosalina na wysokości 1550 m, by
następnie podejść do wioski Marampata na wysokość 2850 m. Stąd rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na archeologiczny kompleks Choquequirao. Jeśli dopisze nam szczęście może uda się dostrzec szybujące nad naszymi głowami kondory.
Dzień 9: Trekking - Choquequirao 3033 m
Już o wschodzie słońca wyruszymy do cytadeli Choquequirao na wysokość 3033 m by zaznać obezwładniającego spokoju tego miejsca. Następnie rozpoczniemy zwiedzanie tego niesamowitego kompleksu, który został odrestaurowany w 30%. Zobaczymy pałace, świątynię, fontanny oraz miejsca składania ofiar. Pełni
wrażeń wyruszymy w drogę, która tego dnia nie powinna być dłuższa niż 6 godzin. Po przejściu przez przełęcz dotrzemy do kolejnego stanowiska archeologicznego – Pinchaunuyoc na wysokości 2450 m. Następnie zejdziemy do najniższego punktu w kanionie Rio Blanco na wysokość 1900 gdzie znajduje się nasz obóz.
Dzień 10: Trekking - Yanama 3530 m
Ze względu na zróżnicowane krajobrazy będzie to jeden z najciekawszych dni na szlaku. W najwyższym punkcie dzisiejszej trasy – 4170 m będziemy podziwiać
rozległ panoramę zielonych dolin oraz górujących nad nimi szczytami, których wysokość nieraz przekracza 5000 metrów. Po 5 godzinach marszu dojdziemy do
obozu zlokalizowanego we wsi Yanama na wysokości 3530 m.
Dzień 11: Trekking - przełęcz Yanama 4670 m - Totora Pampa 3200 m
Ten długi bo ośmiogodzinny dzień na szlaku rozpoczniemy wcześnie rano wejściem na najwyższy punkt całego trekkingu – przełęcz Yanama 4670 m. W trakcie
dnia zobaczymy też pokryte śniegiem majestatyczne szczyty Salkantay (wysokość?) i Pintuyu (wysokość?). Biwak przygotowany będzie w dolinie Totora Pampa
na wysokości 3200 m.
Dzień 12: Trekking - biwak La Playa 2000 m
W Totora będziemy mieli okazję spotkać mówiących językiem quechua mieszkańców Andów, którzy żyją z uprawy roli i hodowli bydła. Na dorze, która zajmie 7
godzin zobaczymy plantacje kawy, avocado, papai czy marakui. Obóz, do którego dotrzemy pod wieczór zlokalizowany jest na wysokości około 2000 metrów.
Dzień 13: Aguas Calientes
W dniu dzisiejszym będziemy wędrować po części legendarnym szlakiem Inca Trail do kompleksu archeologicznego Llactapata na wysokości 2650 m. Stąd po
raz pierwszy ujrzymy górę Machu Picchu. Po dotarciu do hydroelektrowni wsiądziemy w pociąg, który zawiezie nas do wioski Aguas Calientes zlokalizowanej u
stóp zaginionego miasta Inków. Dzisiejsza wędrówka zajmie nam około 6h. Noc spędzimy w hotelu.
Dzień 14: Machu Picchu – powrót do Cuzco
Wczesnym rankiem udamy się do bram miasta ikony – Machu Picchu, odkrytego w 1911 roku przez amerykańskiego archeologa Hirama Binghama. Do dziś
najwytrwalsi archeologowie świata nie potrafią opowiedzieć na pytanie dlaczego miasto zostało porzucone. W sferze domysłów pozostaje także przeznaczenie
tego miejsca. Jedno jest pewne – każdy kto pojawi się pośród porośniętych niegdyś gęstym gąszczem ruin poczuje dreszcz emocji na plecach. Poczujemy też
my – zobaczymy wspaniałe miejsca kultu, uprawne tarasy i charakterystyczne wzgórze Huayna Picchu, a to wszystko przemierzając niemal 1200 wykutych w
skale stopni! Machu Picchu w 2007 roku uznane zostało za jeden z 7 nowych cudów świata! Po wyprawie z przewodnikiem, który wyjaśni nam znaczenie poszczególnych obiektów każdy będzie mógł eksplorować to magiczne miejsce na własną rękę. Po południu wsiądziemy do pociągu, który dowiezie nas do Cuzco.

PROGRAM WYPRAWY
Dzień 15: Transfer lotniczy Cuzco – Lima i autobusowy Lima – Huaraz
Dzisiejszy dzień przeznaczamy na transfery – by uniknąć ekstremalnej lądowej drogi przez Andy wybierzemy samolot do stolicy. Po przylocie przesiądziemy się
do wygodnego autobusu, który zawiezie nas miasta Huaraz położonego w Cordillera Blanca. Droga jest długa, ale na pewno nie będziemy się nudzić – powiedzieć o Kordylierze Białej „piękne góry” to jak nic nie powiedzieć. Alpamayo – okrzyknięte najpiękniejszą górą świata, Huascaran – najwyższa góra w równikowym
pasie Ziemi (trzecia w AMPd?), czy znana wszystkim miłośnikom kina Artesonraju z nagłówka Paramount Pictures to prawdziwe andyjskie ikony! Nocujemy w
hotelu korzystając z dobrodziejstw cywilizacji – już niedługo ruszymy w góry. Alternatywnie możemy odłożyć przejazd do Huaraz na kolejny dzień by zaczerpnąć
nieco oddechu w stolicy.
Dzień 16: Huaraz
Zależnie od podjętej wcześniej decyzji dzień ten przeznaczymy na przejazd z Limy do Huaraz lub odpoczynek w jednym z najbardziej kultowych miast w Andach.
Dzień 17: Pisco
Po śniadaniu przejedziemy do miejsca Cebollapampa znajdującego się na wysokości 3900 m. Przejazd zajmie około 2,5 godziny. Następnie malowniczą ścieżką
dojdziemy do bazy głównej pod Pisco na wysokości 4650 metrów. Przejście zajmie około 3 godzin, jednakże w związku z wcześniej zdobytą aklimatyzacją nie
będzie stanowiło żadnego problemu.
Dzień 18: Szczyt Pisco 5750 m
To będzie najbardziej intensywny dzień wyprawy. W nocy wyruszymy skalnymi morenami do lodowca Pisco. Następnie po założeniu raków i uprzęży rozpoczniemy wspinaczkę na szczyt. Po około 9 godzinach akcji górskiej staniemy na szczycie Pisco 5750 m mając wspaniałą panoramę gór Cordillera Blanca przed sobą.
Po wykonaniu pamiątkowych fotografii rozpoczniemy zejście, które potrwa około 6 godzin. Noc spędzimy w bazie. Pisco zdobywamy w dwa dni dzięki doskonałej
aklimatyzacji zdobytej podczas dotychczasowego pobytu w Peru.
Dzień 19: Pisco – powrót do Huaraz
Udajemy się w spokojną drogę powrotną do Cebollapampa skąd przejedzimy do Huaraz by przy lokalnych smakołykach i trunkach świętować nasz sukces. Noc
spędzimy w hotelu.
Dzień 20: Przejazd Huaraz - Lima
Nad ranem wskoczymy do autobusu, który zabierze nas do Limy. To już koniec naszej przygody z Andami. Ostatni wieczór w Peru możemy przeznaczyć na
świętowanie nad Pacyfikiem lub zabytkowym centrum miasta.
Dzień 21: Wylot do Polski
Transport na lotnisko i wylot do Polski.
Dzień 22: Przylot do Polski
Lądujemy w kraju planując kolejne niezapomniane wyprawy.

MACHU PICCHU

MACHU
PICCHU

Amerykański archeolog Hiram Bingham wyruszył w 1911 roku do Peru jako szef naukowej ekspedycji uniwersytetu Yale. Towarzyszył mu lokalny policjant pełniący rolę przewodnika i tłumacza. Kidy obozowali w miejscu nazywanym Mandor Pampa,
spotkany rolnik poinformował ich o istnieniu ruin na niedalekim szczycie górskim. Taa – pomyślał Bingham – słyszał już tysiące
takich historii i aby nie dać się zwariować podchodził do kolejnych z dużą rezerwą. Tym razeme Melchor Artega, jak nazywał
się rolnik nie blefował. W zamian za jednego sola zaprowadził badacza w góry. Widok, który wówczas zobaczyli zszokował
ich. Przed oczami mieli bowiem porośnięte dżunglą zaginione miasto Inków. Czy my też poczujemy się jak słynny archeolog?
Na pewno będąc w Machu Picchu zastanowimy się co mógł wtedy czuć. Dzięki usługom lokalnego przewodnika poznamy
historię opuszczonego miasta – a następnie każdy będzie mógł na własną rękę eksplorować poszczególne części ruin – między innymi chatę strażnika, sektor królewski, skałę pogrzebową czy świątynię kondora. Otulonego mgłami miasta nie odkryli
Hiszpanie. Zostało porzucone przez mieszkańców i zawładnęła nim natura. Doskonale wyciosane kamienie ułożone w poszczególne budynki przetrwały próbę czasu pełniąc swą funkcję – a ta do dziś pozostaje nieznana. Prawdopodobnie Machu
Picchu było miejscem kultu, obserwatorium, w którym badano gwiazdy lub wiejską rezydencją dziewiątego władcy Inków
– Pachacuteca. Do tego miejsca-ikony dojedziemy koleją dozując emocje, co tylko spotęguje uczucie gęsiej skórki na plecach.

KANION COLCA

KANION
COLCA

Colca przez wiele lat uchodził za najgłębszy kanion na świecie. Najnowsze pomiary dowodzą jednak, iż najgłębszy jest
leżący nieopodal Cotahuasi. Nie o cyfry tu jednak chodzi, a o piękno tego niesamowitego miejsca. Kanion Colca potrafi przytłoczyć swym ogromem! Jego potężne ściany pokryte tarasami uprawnymi ludów Collagua i Caban sprawiają
wrażenie olbrzymiej dziury, której otchłań skrywa wąską nitkę rzeki Colca. A z rzeką tą Polacy mają ścisły związek – jako
pierwsi na świcie spłynęli nią bowiem kajakarze z wyprawy Canoandes’79. Dzięki ich zasługom w wioskach położonych
na krawędzi kanionu znajdziemy ulicę „Avenida de los Polacos”! w trakcie wizyty nad kanionem będziesz miał okazję podziwiać i fotografować największe na świecie latające ptaki – Kondory andyjskie. Rozpiętość skrzydeł tych uważanych
przez Inków za święte ptaków sięga 3 metrów! Emocje z porannej wizyty nad krawędzią krateru jeszcze nie opadną
gdy będziemy mieli okazję wygrzać się w gorących źródłach La Calera znajdujących się nieopodal miasteczka Chivay.

TREKKING CHOQUEQUIRAO

CHOQUEQUIRAO

Choquequirao to jedna z największych tajemnic pozostawionych przez Inków. Miasto skryte pośród gęstych lasów spowitych
wilgotną tropikalną mgłą nazywane bywa czasem “siostrą” legendarnego Machu Picchu. Ma jednak jedną niepodważalną
przewagę – gdy każdego dnia najbardziej popularne inkaskie ruiny odwiedzają tysiące turystów, w Choquequirao ciszę zdaje
się zaburzać jedynie szum górskiej rzeki Apurimac wijącej się głęboko w dolinie. Dlaczego? Bo docierają tu tylko najwytrwalsi,
którzy zdecydują się na kilkudniowy marsz przez peruwiańskie pogranicze dżungli i Andów. Stan ten może nie trwac jednak zbyt
długo – z roku na rok trekkerów chętnych do odbycia wyprawy życia jest coraz więcej. Podejmij wyzwanie – bądź jednym z nich.

AREQUIPA

Drugim ważnym punktem
naszej wyprawy do Arequipy
będzie muzeum inkaskiej mumii – Juanity jak ją nazwano.
Została złożona przez Inków
jako ofiara na szczycie wulkanu Ampato wraz z drewnianymi i złotymi figurkami.
Juanita jest jedną z najlepiej
zachowanych mumii na świecie. Nasza wizyta w białym
mieście na pewno na długo
pozostanie w twojej pamięci.

Arequipa to miasto w dużej części zbudowane z sillar, rodzaju białej wulkanicznej skały dzięki czemu zawdzięcza swą drugą nazwę – la ciudad blanca, czyli białe miasto. Przepięknie położona u stóp wulkanów El Misti i Chachani sprawia wrażenie spokojnej osady, w której można spędzić czas na relaksie w cieniu palm – najlepiej
tych na głównym placu – Plaza de Armas. My w Arequipie jednak nie będziemy odpoczywać, w tej kolonialnej perle zobaczymy klasztor Santa Catalina. To niezwykłe
miejsce obrosło w wiele legend. Jego fundatorką była Maria de Guzman, bogata kobieta, która po śmierci swego męża postanowiła zostać zakonnicą. Pierwszymi
zakonnicami w klasztorze zostawały zazwyczaj zamożne niewiasty pochodzące z wyższych warstw społecznych, którym ciężko było się rozstać z dotychczasowym
stylem życia. Regułą stało się zatem posiadanie służby i urządzane przyjęcia! Gruntowne zmiany nastały dopiero po reformie przeprowadzonej z końcem XIX wieku.

CUZCO
Cuzco to prawdziwy eden dla miłośników zabytkowej architektury, w trakcie wizyty w tym niezwykłym mieście będziemy wspinać się po brukowanych uliczkach, podziwiać
hiszpańskie łuki w trakcie odpoczynku na placach oraz
dziesiątki kolonialnych drewnianych balkonów. Ten niesamowity potencjał został dostrzeżony przez UNESCO i
wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa. Ale Cuzco to
przede wszystkim stolica państwa Inków, nazywana przez
nich centrum świata. O ich kunszcie konstrukcyjnym może
świadczyć trzęsienie ziemi, które nawiedziło miasto w 1650
roku uszkadzając większość hiszpańskich budynków – inkaskie fundamenty pozostały bez szwanku. W mieście na
pewno zajrzymy do majestatycznej katedry zlokalizowanej
przy głównym miejskim placu – Plaza de Armas (Plac Broni),
w jej wnętrzu znajduje się obraz przedstawiający ostatnią
wieczerzę. Niby nic niezwykłego gdyby nie fakt, że Jezus
wraz z uczniami… spożywa pieczoną świnkę morską popijając chichą – tradycyjny napój wytwarzany z fioletowej
kukurydzy. Jest bardziej niż pewne, że zobaczysz jak żyją
kolorowo ubrane Indianki rozmawiające ze sobą w języku keczua i tkające w tradycyjny sposób wyroby z wełny
lam. Może będziesz miał ochotę na zakup Indiańskiego
poncho? Cuzco będzie do tego doskonałym miejscem!

CUZCO

LINIE NAZCA

NAZCA

Tajemnicze linie Nazca po raz pierwszy dostrzeżono z powietrza w 1927 roku. Geoglify przedstawiają ludzi, zwierzęta oraz
dziesięć tysięcy linii. Na pewno poznasz małpę, kolibra, pająka czy drzewo. Uczucie gdy samolot odrywa swe koła od pasu
startowego, a Ty zaraz zobaczysz je wszystkie z perspektywy szybującego ptaka jest bezcenny. Nie wiadomo w jakim celu
i kiedy dokładnie wyznaczono linie i rysunki. Szacuje się, że liczą minimum 1500 lat. Niemiecka badaczka i astronom
– Maria Reiche, która studiowała znaczenie geoglifów uważała, że zostały wytyczone za pomocą sznura przymocowanego do osi, podobnie jak używa się cyrkla do wykreślania koła, i pełniły funkcję wielkiego kalendarza astronomicznego
używanego do komunikowania się z bogami, co zapewniało błogosławieństwo i wodę. W jaki sposób te niesamowite
twory dotrwały nienaruszone do dziś? To proste, na peruwiańskim wybrzeżu niemal nigdy nie pada! Wytrzymały ponad tysiąc lat – zaczekają też na Ciebie, wystarczy zatrzasnąć za sobą drzwi niewielkiej awionetki i… w drogę! Śmiało!

KUCHNIA PERU

KUCHNIA
PERU

Kuchnia peruwiańska należy do najbardziej smakowitych na świecie. Składniki takie jak ziemniaki, kukurydza, papryczka chili, orzeszki ziemne, quinoa czy świeże owoce morza znane są tutaj od czasów
przedinkaskich, podczas gdy wołowina czy wieprzowina przybyły wraz z konkwistadorami. Niepowtarzalna mieszanka składników rodem z Hiszpanii, Afryki i andyjskich rejonów tworzy coś co określa
się mianem Comida Criolla – kuchnia kreolska. Oczywiście fale imigrantów z takich krajów jak Chiny,
Japonia czy Włochy także wywarły wpływ na peruwiańską gastronomię. Narodowym daniem, którego na pewno spróbujemy jest Ceviche – kawałki surowej ryby zamarynowane w soku z limonki z
cebulą i chili. Jeśli będziesz wystarczająco spragniony poznania nowych i egzotycznych smaków,
na pewno nie odmówisz sobie spróbowania pieczonej świnki morskiej. Jak to smakuje? O, nie! Sam
będziesz musiał ocenić! Peru to ojczyzna ziemniaków, jak wiele źródeł donosi liczba gatunków sięga kilkuset. Próbowałeś już czarnych? A może będziesz miał ochotę na Lomo Saltado – wołowinę
smażoną z cebulą, chili, czosnkiem i pomidorami, albo Rocotos Rellenos, czyli czerwoną paprykę
faszerowaną mięsem z dodatkami - specjalność miasta Arequipa. To oczywiście nie wszystko, ale
uwierzcie najlepszym sposobem eksplorowania peruwiańskiej kuchni jest jej kosztowanie. Pragnienie ugasimy zimnym piwkiem – nic tak nie smakuje jak zimna Cusquena po zejściu z gór, albo wyborne Pisco. Wspominaliśmy już o najlepiej sprzedającym się w Peru napoju? Inca Cola – to jest to!

EKWIPUNEK

ZABIERZ ZE SOBĄ:
1. buty trekkingowe sięgające powyżej kostki
2. sandały lub lekkie buty
3. spodnie typu softshell
4. spodnie wodoodporne z membraną
5. spodnie lekkie typu safari – szybkoschnące
6. kurtka polarowa (gramatura 200)
7. kurtka ocieplana – sweter puchowy
8. kurtka przeciwdeszczowa
9. bielizna termoaktywna
10. getry stretch (rozciągliwe) – do spania, i w
trakcie ataku na szczyt
11. skarpety górskie (syntetyczne lub z wełny
merynosów) – 3/4 pary

KURTKA

Wodoodporna i lekka,
zaopatrzona w membranę
np. Gore-Tex lub eVent.
Jeśli nie jest nowa to
przed wyjazdem dodatkowo ją zaimpregnuj.

12. rękawiczki stretch lub polar – cienkie
13. rękawice ocieplane – puchowe lub syntetyczne - wodoodporne
14. chustka typu buff
15. czapka – ciepła, np. z polaru lub wełny, może
być wiatroszczelna
16. czapka lub kapelusz przeciwsłoneczny
17. plecak podręczny (ok. 30-40 litrów)
18. plecak duży – transportowy, >60 litrów
19. śpiwór o komforcie -10 do -15 stopni (polecamy puchowe)
20. kije trekkingowe – teleskopowe
21. okulary przeciwsłoneczne – lodowcowe

SPODNIE
Uszyte z lekkiego materiału
typu softshell. Dopasowne i
wygodne, szybkoschnące i
odporne na brud.

PLECAK
Pojemność około 60
litrów. Powninien być
bardzo wygodny i zaopatrzony w pokrowiec
przeciwdeszczowy.

22. llatarka czołówka z zapasowymi bateriami
23. termos – sprawdzony, pojemność: 0,7-1L
24. butelka do picia na trasie – polecane marki:
Nalgene, Sigg
25. krem z filtrem UV (30-50)
26. pomadka do ust
27. plastry na odciski i otarcia
28. multiwitamina i sole mineralne rozpuszczalne
w wodzie
29. leki osobiste
30. przybory toaletowe
31. żółta książeczka WHO potwierdzająca odbyte szczepienia

BUTY
Wodoodporne
buty trekkingowe za kostkę. Wygodne
- sprawdzone
na poprzednich
wyprawach.

INFORMACJE DODATKOWE
Podróże do egzotycznych krajów niosą ze sobą ryzyko choroby, Zranienia lub nawet utraty życia!
Trzeba zawsze pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności!
Tyfus (Dur Brzuszny) – niestety stanowi duże zagorżenie w Peru. Choroba jest uciążliwa a leczenie długie. Szczepienie
zdecydowanie wskazane!
Choroba Wysokościowa (soroche) - bardzo ważny jest odpowiedni proces aklimatyzacji. Możesz nam zaufać – wiemy jak
postępwoać by do niej nie dopuścić
Ze względu na duże zagrożenie pasożytami i bakteriami pokarmowymi zaleca się spożywanie wyłącznie wody butelkowanej
lub długotrale gotowanej oraz częste mycie rąk (koniecznie przed każdym posiłkiem)

ZALECANE
SZCZEPIENIA

CHOROBY

WZW A - wirusowe zapalenie wątroby typu A WZW B - wirusowe zapalenie wątroby typu B
(w zależności od charakteru pobytu)
BTP - błonica, tężec, polio
DB - dur brzuszny
Szczepień dokonują wszystkie Wojewódzkie Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne

Przed wyprawą warto poinformować swojego lekarza pierwszego kontaktu o zamiarze wyjazdu, gdyż będzie najlepiej zorientowany jakie szczepienia już
mamy za sobą, a jakie warto wziąć pod rozwagę. Nie powinien również unikać wypisania recept na leki o charakterze zapobiegawczym.

Paszport powinien być
ważny minimum 6 miesięcy od daty wyjazdu
z Peru. Wizę (pieczątkę)
otrzymuje się na granicy
– jest bezpłatna.

Zasięg telefonii najczęściej
ogranicza się do miast i miasteczek. Dwie najpopularniejsze sieci lokalne to Telefonica
i Claro. Popularne są budki
telefoniczne, z których można
dzwonić także za granicę.

Walutą obowiązującą w Peru jest Nuevo Sol
dzielący się na 100 Centimos. 1PEN = ok.
1,1PLN. Najlepiej zabrać ze sobą dolary amerykańskie. Większość restauracji, hoteli i sklepów przyjmuje je jako środek płatniczy wydając resztę w Solach. Kartą (Visa i Masetrcard)
można płacić tylko w dużych miastach. Peru
jest jednym z krajów, w którym najczęściej
podrabia się banknoty, a nawet monety.

PROGRAM, TERMINY I KOSZTY

- uczestnictwo polskiego prowadzącego
- organizację wyprawy
- przelot tam i z powrotem
- wizę (20 $)
- przejazdy lokalnymi środkami transportu (wygodnymi
- autokarami na wszystkich trasach)
- przelot Cusco - Lima
- organizację akcji górskiej / trekkingu, zezwolenia,
-

namioty, osły- tragarze
- noclegi
- pełne wyżywienie w podczas trekkingu i zdobywania
szczytu Pisco
- trekking do Choquequirao
- miejscowe opłaty lotniskowe
- bilety wstępów oraz pozwolenia
- ubezpieczenie KL i NNW oraz bagażu

CENA
NIE OBEJMUJE
TERMINY:

Aktualny program wraz z terminami wypraw
znajdziesz na stronie: www.4challenge.org

CENA
OBEJMUJE

- wyżywienia poza trekkingiem i górami (9 dni - ok. 15 $ dziennie)
- lotu nad liniami Nazca (ok. 120$)
- raftingu w Kanionie Colca
- quadów na pustyni i sandboarding’u
- własnych wydatków
- atrakcji dodatkowych nie wymienionych w programie

KOSZTY:

Aktualne koszty wypraw znajdziesz
na stronie: www.4challenge.org

AGENCJA WYPRAW 4CHALLENGE OUTDOOR SPORTS CLUB 50-566 WROCŁAW ul. Śliczna 35/8
tel. +48 507 176 285 +48 72 412 92 56 email: info@4challenge.org www.4challenge.org

