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Vrhunci potovanja: 
Inkovsko mesto Machu Picchu | Kopanje v Amazonki ob sončnem zahodu| Eksotična tržnica 
sredi Amazonije| Lov piranj| Safari v kanjonu z največjo ptico na svetu | Deskanje po najvišjih 
ameriških sipinah | Obisk prave favele | Razvajanje ob morski hrani | Nakup indijanskega tekstila 
iz alpakine volne | Prelet Nazca linij z ultra lahkim letalom | Opazovanje tjulnjev, morskih levov in 
pingvinov | Opazovanje rečnih delfinov | Spust z gorskimi kolesi | Kopanje v vročih naravnih 
termalnih vrelcih pod Machu Picchujem 

Ne pozabite: 
• Maksimalno število potnikov je 14.
• Ni doplačila, ne glede na velikost skupine.
• Brez doplačila za potnike, ki potujejo sami in so sobo pripravljeni deliti s sopotnikom. 

Mogočne starodavne civilizacije objete z izjemno raznoliko naravo puščav, tropskih gozdov, 
mogočnih Andov in oceana se z vrhunsko hrano mešajo v unikatno pustolovščino imenovano 
skrivnostni Peru.

1. Dan. Let z bližnjega letališča proti veličastnemu Peruju. 

2. Dan. Prihod v prestolnico Lima.  
Nastanitev v hotelu v čudoviti zeleni soteski ob obali Pacifika – Miraflores. Kot večina 
južnoameriških mest je tudi Lima mesto nasprotij. Zato se bomo že drugi dan podali na ogled 
favel z lokalnimi vodiči. Tu živi kar osem od enajstih milijonov prebivalcev Lime. Sledi kosilo na 
zanimivi lokalni tržnici v središču favele. Lima je svetovna prestolnica kulinarike, zato bomo tu 
poizkusili legendarni ceviche -  tradicionalno perujsko jed, od katere boste hitro postali odvisni. 
Časti vodič!  Sledi popoldanski počitek, nato sprehod ob Pacifiku in večerni ogled 
spektakularnih fontan.
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3. dan – Iz Lime v osrčje Amazonije
Ogled slikovitega, kolonialnega mestnega jedra s katedralo in katakombami. Razvajanje 
brbončic v eni od lokalnih mestnih restavracij. Na svoj račun boste prišli zlasti ljubitelji morskih 
jedi. Večerni let proti največjemu mestu na svetu, ki ni dostopen po cesti, v osrčju Amazonije, 
Iquitosu. Nastanitev v hotelu in eksotična večerja na bregu Amazonke.

4. dan – Ekspedicija v džunglo
Jutranji ogled verjetno najbolj zanimive tržnice na svetu - Belen market. Poleg več kot 100 
vrst rib boste videli krokodile, rečne podgane, eksotično sadje in stojnice šamanov, čarovnic 
ter njihovih zdravil. Najbolj pogumni boste lahko poizkusili gigantske ličinke iz palmovih dreves 
in ikre piranj. Po tržnici se bomo z moto rikšami odpeljali do pristanišča in se natovorili v 
ogromen motorni drevak. Ta nas bo po glavnem toku Amazonke odpeljal proti našemu 
»lodgu« v stranski rokav največjega porečja na svetu.
Sledi nastanitev v »lodgu« in prve aktivnosti. Spoznavali bomo zdravilne rastline in ob nekaj 
sreče ponoči videli škorpijone ter tarantele. Iz drevaka bomo opazovali sive in roza rečne 
delfine ter se kopali v Amazonki ob slikovitem sončnem zahodu. 

5. dan – Raziskovanje “pljuč planeta”
Še pred zajtrkom se bomo s čolni podali na opazovanje ptic in rečnih rastlin. Sledi lov piranj, 
ki jih bomo v primeru uspešnega lova tudi spekli. So namreč odlične! Celotni čas naše 
džungelske ekspedicije bodo vodiči in kuharice skrbeli za poizkušanje različnih, eksotičnih 
jedi. Gre za razne vrste amazonskih rib, mesa, zelenjave, zanimivih solat in svežega sadja. Vse 
to ob začaranih zvokih skrivnostne džungle.

6. dan – Povratek iz Iquitosa v Limo
Ob jutranji budnici zvokov ptic se bomo odpravili iz naših kolib v Amazoniji proti Iquitosu. Po 
kosilu in nakupih v tem avanturističnem mestu se bomo z letalom odpravili nazaj v prestolnico 
in se nastanili v hotelu blizu letališča. Čas za spanje in počitek.
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7. dan – Oaza v puščavi in deskanje po pravljičnih sipinah
Dan bomo začeli na oceanski cesti, ki nas bo ob Pacifiku peljala iz Lime proti najbolj sušnem 
predelu planeta – puščavi Atacama. Gre za puščavo, ki se razteza čez Peru in Čile ter je med 
drugim znana po tem, da je najboljši kraj na svetu za opazovanje vesolja. Po nastanitvi v 
hotelu v oazi Huacachina se bomo z lokalnimi vodiči odpravili na pravo puščavsko 
pustolovščino. S puščavskimi terenskimi vozili v stilu filma Mad Max se bomo vozili po 
pravljični planoti. Gre za najvišjo puščavsko planoto v Južni Ameriki. Za vrhunec avanture pa se 
bomo z deskami spuščali z visokih peščenih hribov in od užitka vriskali med puščavskim 
peskom. 
Zvečer bomo lahko uživali ob bazenu v oazi, ali pa se podali na raziskovanje ene od vinskih 
kleti. Res je, kljub puščavi je regija znana po vinu in piscu – tradicionalni perujski žganici. Na zdravje! 

8. dan – Naravni rezervat Paracas 
Dan bomo pričeli z gliserjem, s katerim se bomo odpravili na raziskovanje otočja Ballestas. 
Poleg slikovite pokrajine, kateri domačini pravijo tudi Perujski Galapagos, bomo opazovali 
pingvine, tjulnje, morske leve in več kot 50 vrst ptic.
Sledi kosilo in ponovna priložnost za razvajanje ob lokalnem vinu in morski hrani.
Po kosilu se bomo odpravili proti kraju, ki skrbno čuva eno od največjih poznanih in 
nerazvozlanih skrivnosti na svetu – Nazca linij.

9. dan – Nazca linije
Zgodaj zjutraj se bomo razdelili v manjše skupine in z ultra lahkimi letali ter izkušenimi piloti 
poleteli 200 m nad puščavo. Med panoramskim letom si bomo ogledali najbolj znane in 
najbolj skrivnostne linije, ki se jih z letala vidi zares izvrstno. (Doplačilo za let z letalom je 80 
EUR). S tistimi, ki se na let ne boste podali, se bomo povzpeli na razgledni stolp in si od bližje 
pogledali dva izmed likov: drevo in roke. Po Nazci se bomo odpravili proti drugemu največjemu 
perujskemu mestu – Arequipi.
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10. dan – Arequipa in Colca canyon
Sončni žarki nas bodo zbudili v mestu, ki ga obkrožajo trije vulkani, visoki 6 tisoč metrov.
Z lokalnimi vodiči se bomo odpravili na dvodnevni treking v kanjon Colca. Poleg čudovitih 
pogledov na ta zares slikoviti kanjon bomo z malo sreče lahko od blizu opazovali največjo 
ptico na svetu – andskega kondorja. Ta izjemni leteči dinozaver meri čez krila neverjetnih 3,5 
metra.

11. dan – Colca canyon in povratek v Cusco
Iz kanjona Colca se bomo vrnili v popoldanskih urah in se z letalom odpravili proti nekdanji 
prestolnici inkovskega imperija – Cuscu. Opremili se bomo z listi južnoameriške svete rastline – 
koke, ki nam bo pomagala pri aklimatizaciji na višji nadmorski višini. Zvečer boste v eni od 
restavracij lahko poizkusili indijanske specialitete z odličnim mesom alpake, lame in morskega 
prašička na čelu.

12. dan – Ekspedicija proti Machu Picchuju
Z lokalnimi vodniki se bomo zjutraj začeli vzpenjati proti najlepšemu mestu na svetu – Machu 
Picchuju. Na višini 4.300 metrov se bomo v popolni gorsko kolesarski opremi posedli na kolesa 
(na lastno odgovornost) in očarali nas bodo famozni razgledi na kanjon ter številne slapove. 
(Lahko se po enaki poti peljete tudi s kombijem.) Po kosilu v indijanski gostilni nas bodo vodniki 
odložili pod vznožjem Machu Picchuja. Dvourni relaksacijski pohod nas bo pripeljal do 
izhodiščne točke za ogled ene od največjih svetovnih čudes – mesta Aguascalientes. Sledi 
večerja in počitek.

13. dan – Machu Picchu
Ob petih zjutraj se bomo z lučkami odpravili proti Machu Picchuju. Pogled nanj si namreč 
želimo ujeti ob sončnem vzhodu. Sledi enourni vzpon po stopnicah, ki bo hitro pozabljen in 
vreden napora.  
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Nagrada bo namreč pogled, ki vam bo vzel dih. Spokojnost in lepota Machu Picchuja, 
varovanega s strani pettisočakov, je težko opisljiva z besedami. Najbolj zagnani se boste vzpeli 
še na hrib Huayna Picchu (po želji, število mest je omejeno in je možno ob pravočasni prijavi ter 
na lastno odgovornost, saj je vzpon zelo zahteven in je primeren za potnike brez strahu pred 
višino in z dobro kondicijo). Gre za zeleni grič, kjer so Inki opravljali svoje ceremonije. Po 
celodnevnem raziskovanju Machu Picchuja se bomo odpravili nazaj v Aguascalientes. Sledi 
večerja, zasluženo pivo in počitek.

14. dan – Termalni vrelci in Cusco
Peš se bomo spustili nazaj proti Cuscu. Preden nas bodo pobrali lokalni vodiči, bomo obiskali 
izjemne termalne vrelce na prostem in si odpočili mišice na nogah.
V večernih urah se bomo vrnili v Cusco. Tisti, željni zabave, boste lahko raziskali pestro nočno 
življenje indijanskega mesta na višini 3.300 metrov.

15. dan – Iz Cusca v Limo
Preden se bomo z letalom vrnili v prestolnico, si bomo privoščili kratek sprehod po mestu 
Cusco z izjemno zgodovino in kulturo. Večer bomo zaključili v karizmatični Limi. Ljubitelji 
latino zabav in latino ritmov pa boste lahko z nami obiskali enega najboljših perujskih klubov- 
Sargento Pimienta. 

16. dan – Lima in povratek proti domu
Kulture in zgodovine željni boste po zajtrku lahko obiskali enega od zanimivih muzejev, kjer 
boste poleg inkovske spoznali tudi druge izjemne civilizacije iz časa pred Inki. Na letališču ob 
Pacifiku bomo rekli »adios, Peru« in se vtisov polni vrnili v domovino.

17. dan – Let in prihod na bližnje letališče v Evropi

PROGRAM



Podatki o potovanju:
Trajanje: 17  dni 
Datum: 16. 11. do 2. 12. 2019

Cena:
2890 € na osebo v dvoposteljni sobi. V 
primeru, da oseba potuje sama in je 
pripravljena deliti sobo s sopotnikom, ni 
doplačila. Otroci do 18. leta: v primeru, da 
otrok potuje v spremstvu dveh odraslih 
oseb in spi v isti sobi, mu priznamo 200 € 
popusta. 
Doplačilo za enoposteljno sobo 
je 380 €.
 
V ceno je vključeno:
• Povratna letalska karta z bližnjega 
letališča v ekonomskem razredu z vsemi 
pristojbinami (Ljubljana, Zagreb, Trst, 
Benetke, Dunaj ali Gradec)
• 11 x nočitev na destinaciji v urejenih,        
klimatiziranih sobah z lastno kopalnico, 
• 3 x nočitev v koči v Amazoniji v sobi z           
največ 4 posteljami in lastno kopalnico,
• vsi prevozi na destinaciji po programu,
• 4 x notranja letalska karta z vsemi   
pristojbinami, 
• vsi ogledi in vstopnine po programu, 
• hrana (3 x polni penzion (Amazonija), 
1 x kosilo, vsi zajtrki)  
• organizacija in izvedba potovanja, 
• spremstvo slovenskega vodje poti 
 vse dni potovanja na destinaciji.

V ceno ni vključeno:
• vse, kar ni navedeno pri 
»V ceno je vključeno« 
• osebni izdatki potnikov 
• hrana in pijača, ki nista navedena pri 
»V ceno je vključeno« 
• prevoz do in z bližnjega odhodnega 
letališča v Evropi

       Maksimalno število potnikov je 14. 

  Ni doplačila, ne glede na velikost          
        skupine. 

   Brez doplačila za potnike, ki potujejo   
  sami in so sobo pripravljeni deliti s   
        sopotnikom. 

  

Podatki o podjetju: 
Mister Matik d.o.o. 

Adamičeva cesta 14, 
1290 Grosuplje 

TRR odprt pri Intesa 
Sanpaolo Bank (Banka Koper): 

SI56 1010 0005 7418 563
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*Cena po tej ponudbi velja do 30. 9. 2019. Za potrditev te ponudbe je potrebno vplačati nepovratni depozit v višini 1.000 EUR, preostali znesek pa 
v celoti poravnati najkasneje 30 dni pred začetkom potovanja. Način plačila je nakazilo na bančni račun agencije Mister Matik d.o.o., odprt pri Intesa 
Sanpaolo Bank. Stroški odpovedi potovanja: do 60 dni pred začetkom potovanja znašajo stroški odpovedi 750 EUR. Za ostale roke veljajo določila, 
napisana v splošnih pogojih poslovanja podjetja Mister Matik d.o.o. V primeru neudeležbe na potovanju znaša strošek 100 % cene potovanja. 
Odpoved potovanja je potrebno sporočiti v pisni obliki. Splošne pogoje poslovanja potovalne agencije Mister Matik d.o.o. lahko prejmete na 
zahtevo, ali si jih ogledate na spletni strani www.mistermatik.com.
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