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„PIELGRZYMKA DO PERU I BOLIWII”  
Peru – kraj Machu Picchu i Św. Róży z Limy 

Choć na terenach dzisiejszego Peru jeszcze 500 lat temu kwitła cywilizacja Inków z jej wielobóstwem, dziś 
Peru chce postrzegać swoją tożsamość tylko w wierze katolickiej. Peru jest dziś niemal tak samo katolickie 

jak Polska. 81 proc. obywateli deklaruje się jako wierzący w Boga katolicy. 
Peru, w którym pierwsze cywilizacje powstały jeszcze 12 tys. lat przed Chrystusem, zostało schrystianizo-
wane dopiero na początku XVI. przez hiszpańskich konkwistadorów z Francisco Pizarro na czele. Bardzo 

szybko utworzono tu największe i najbogatsze wicekrólestwo Hiszpanii, a imperium Inków musiało się pod-
dać razem ze swym politeizmem. 

Święci z Peru: 
 
św. Róża z Limy (1586-1617) wcześnie ślubowała dozgonną czystość. Od dziecka inspirowała się przykła-
dem św. Katarzyny ze Sieny.  
 
św. Marcin de Porres (1569-1639) jako Mulat i dziecko nieślubne był w swojej epoce podwójnie napiętno-
wany. Mając 15 lat wstąpił do zakonu dominikańskiego i całe życie spędził w klasztorze w Limie.  
 
Błogosławieni męczennicy z Polski to świadectwo wojny domowej, jaka toczyła się w Peru od lat 80, w 
sierpniu 1991 r. W Pariacoto śmierć ponieśli dwaj franciszkanie z Polski - Michał Tomaszek i Zbigniew 
Strzałkowski. 
 
 
 

 
Dzień 1:   

GDAŃSK – AMSTERDAM - LIMA 
Spotkanie na lotnisku w Gdańsku o godzinie 4:30, wylot do 
Peru z międzylądowaniem w Amsterdamie o godzinie 8:20. 
Wylot do stolicy Peru – Limy o 12:35. Przylot do Limy o 18:05. 
Transfer do miejsca zakwaterowania. Zakwaterowanie. Spo-
tkanie organizacyjne. Powitanie. Nocleg.  
 



 

       Ergotravel Plac św. Brunona 7 83-300 Kartuzy   email: info@ergotravel.eu    tel: +48 58 746  35 50      

|      

Dzień 2:  
LIMA 
Śniadanie. Zwiedzanie Limy kolonialnej - Plaza de Armas, 
gdzie znajduje się m.in. Pałac Prezydencki, Ratusz, Katedra, 
Pałac Arcybiskupi, dworzec kolei Transandyjskiej, Kościół i 
Klasztor Franciszkanów, Sanktuarium Św. Róży Limeńskiej, W  
Katedrze metropolitalnej Św. Jana Ewnagelisty pokazane są 
tablice informujące o obrażeniach jakich doznał za życia i w 
chwili śmierci. Sama katedra to kompleks 3 budynków, w któ-
rych znajdujemy różne ołtarze, głównie z figurami Matki Bożej, 
w tym dekorowanej koronami i różą przez naszego Jana Pawła 
II. Przejazd do miejsca zakwaterowania, kolacja, nocleg.  
 

Dzień 3:  
LIMA – przelot do AREQUIPA 
Śniadanie. Poranny transfer na lotnisko i przelot do Arequipy. 
Zakwaterowanie. Po południu zwiedzanie Arequipy w progra-
mie m.in. spacer po centrum miasta, Plaza de Armas, i klasztor 
Św. Katarzyny – miejsce niezwykłe, uduchowione - Gdy za 
przybyszem zamykają się ciężkie, drewniane drzwi klasztornej 
bramy ma on wrażenie jakby nagle znalazł się w zupełnie innym 
czasie i przestrzeni. Z gwarnej, tętniącej życiem, pełnej muzyki 
peruwiańskiej ulicy, przenosi się nagle w świat ciszy i refleksji. 
Następnie zwiedzanie muzeum Andyjskiego w którym znajduje 
się mumia 500-letniej lodowej Pani Juanity. Kolacja. Nocleg. 
 

Dzień 4:  
AREQUIPA – COLCA 
Śniadanie. Przejazd do Kanionu Colca. Droga prowadzi doliną 
Colca z przepięknymi widokami ośnieżonych w głębi And, 
wśród tarasów ze stadami pasących się lam i wikuni. Przejazd 
przez krater wygasłego wulkanu Chucura. Najwyższy punkt na 
tej trasie sięga wysokości 4910 m n.p.m. Dojazd do miejsca za-
kwaterowania. Obiad. W godzinach południowych, dla chętnych 
przejazd do „La Calera” - źródeł geotermalnych ( kąpiel w łaź-
niach z naturalną gorąca wodą - fakultatywnie). Nocleg. 
 

Dzień 5:  
COLCA - PUNO 
Śniadanie. Wczesny wyjazd do Krzyża Kondorów – Cruz de 
Condor. To właśnie z tego miejsca rozpościera się przecudny 
widok z góry na majestatyczny Kanion Colca, którego niemal 
pionowe ściany sięgają tu do około 1.100 m głębokości. Szybu-
jące nad głowami olbrzymie kondory dodatkowo potęgują za-
chwyt. Cruz Del Condor to jedno z nielicznych miejsc na świe-
cie, z którego z tak bliskiej odległości można obejrzeć te niezwy-
kłe ptaki. Przejazd do Puno. Obiad na trasie. Po drodze krótkie 
postoje w malowniczych indiańskich wioskach. Zakwaterowa-
nie. Nocleg. 
  

Dzień 6:  
PUNO – KASANI  – LA PAZ  
Śniadanie. Przejazd do La Paz – stolicy administracyjnej Boli-
wii. Po drodze wizyta w Chucuito i Pomata. Chucuito z budzą-
cymi szacunek pozostałościami Świątyni Płodności. Pomata  - 
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z pięknym kościołem Santiago de Pomata. Przekroczenie gra-
nicy peruwiańsko-boliwijskiej w Kasani. Postój  i wizyta w Sank-
tuarium Maryjnym – miejscu kultu i pielgrzymek w Copacaba-
nie.  Obiad. Przeprawa łodzią przez jezioro Titicaca  (strona 
boliwijska). Przejazd do miejsca zakwaterowania. Zakwatero-
wanie. Nocleg.  
          

Dzień 7:  
LA PAZ – Valle de la Luna 
Śniadanie. Wyjazd na zwiedzanie miasta La Paz, w programie 
m.in.: Plaza Murillo i Dolina Księżycowa - Valle de la Luna, poło-
żona 10 km od centrum La Paz, w głębi wąwozu rzeki 
Choaueyapu, zachwyca "nieziemskim" księżycowym krajobra-
zem. Ze skał osadowych koloru żółtawo-brązowego erozja 
wodna i powietrzna wykształciła formy skalne o niesamowitych, 
fantastycznych kształtach. Skały te stanowią cały system kory-
tarzy na kształt labiryntu i stwarzają niesamowite wrażenie. Ca-
łość dopełnia roślinność klimatu pustynnego - nieliczne kaktusy 
i sukulenty. Następnie wizyta na Targu Czarownic.  Obiad w 
miejscu zakwaterowania. W godzinach popołudniowych czas 
wolny na indywidualny spacer po mieście. Nocleg.  
 

Dzień 8:  
LA PAZ – DESAGUADERO - PUNO 
Śniadanie. Wyjazd o 8:00 i przejazd do La Paz. Po drodze wi-
zyta w Tiwanaku zwanym również Tiahuanaco. Obecnie opusz-
czony, dziki, skalny płaskowyż otoczony jest od wschodu i za-
chodu przez dwa pasma górskie, które osiągają odpowiednio 
ponad 4700 i 6000 metrów wysokości. Zobaczymy tutaj przede 
wszystkim piramidę Akapana, oraz prostokątny, duży budynek 
z centralnym dziedzińcem, zbudowany 
z naprzemiennych kolumn kamiennych i prostokątnych bloków 
zwany Kalasasaya, który służył prawdopodobnie jako obserwa-
torium astronomiczne. W jego centralnym punkcie umiejsco-
wiona jest Brama Słońca (Brama Pumy). Obiad. Przekroczenie 
granicy peruwiańsko-boliwijskiej w Desaguadero. Dojazd do 
Puno. Nocleg. 
  

Dzień 9:  
PUNO – CUSCO 
Śniadanie. Poranny wyjazd autokarem do Cusco. Obiad na tra-
sie. Po drodze zwiedzanie cmentarzyska Sillustani. Zwiedzanie 
kompleksu archeologicznego - Św. Boga Wiracocha i Anda-
huaylillas - przepiękny kolonialny kościół  zwany Kaplicą Syk-
styńską. Zakwaterowanie. Nocleg. 
 
 

Dzień 10:  
CUSCO – MACHU PICCHU – CUSCO 
Śniadanie. Całodniowa wycieczka do Machu Picchu. Przejazd 
autokarem do stacji kolejowej Ollantaytambo i zwiedzanie for-
tecy Ollantaytambo -  forteca inkaska, strategicznie usytuowana 
w północnej części tzw. Świętej Doliny Inków.  Ollantaytambo 
jest jedną z najlepiej zachowanych osad Inków. Najbardziej 
znaną budowlą jest nigdy nie ukończona "Świątynia Słońca". 
Przejazd pociągiem do Aguas Calientes i minibusem do ruin 
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Machu Picchu. Obiadokolacja w Aguas Calientes.  Powrót do Cusco (pociąg, autokar). Nocleg. 
 

Dzień 11:  
CUSCO 
Śniadanie. Poranna wycieczka (około 4 godz.) zwiedzanie Cu-
sco w programie m.in.: Katedra; Św. Słońca Korikancha i pobli-
skich ruin - Sacsahuaman, Kenko, Puca-Pucara; Tamboma-
chay. W godzinach popołudniowych czas wolny – spacer po 
stolicy Imperium Inków.  Kolacja buffet z folklorem.  Nocleg. 

 
Dzień 12:  

CUSCO –przelot do LIMY- CASMA – PARIACOTO 
Śniadanie. Transfer na lotnisko. Przelot do Limy. Przejazd au-
tokarem do Casma. Nawiedzenie miejsc związanych z bł. Zbi-
gniewem Strzałkowskim  i  Błogosławionym Michałem To-
maszkiem w Pariacoto. Kolacja i Nocleg w Casma.  
 

Dzień 13:  
CASMA – LIMA 
Śniadanie. Wykwaterowanie i przejazd do Limy. Kolacja. Nocleg.  
 

Dzień 14:  
LIMA – wylot 
Śniadanie. Czas wolny na ostatnie zakupy i odpoczynek przed podróżą. Obiad. Transfer na lotnisko na go-
dzinę 18:00. Po drodze wizyta w Muzeum Larco.  Wylot o 19:55 z międzylądowaniem w Amsterdamie. 
 

Dzień 15:  
Przylot do Amsterdamu o 15:05, wylot o 20:50. Przylot do Gdańska o godzinie 22:30. 
  
Cena  20 os. 4600 PLN + 2280 USD 
           25 os. 4500 PLN + 2180 USD 
           30 os. 4400 PLN + 2100 USD 
 

Cena zawiera: 

➢ 13 noclegów w hotelach ( pokoje 2/3 osobowe z łazienkami )  
➢ wyżywienie w postaci 13 śniadań, 6 obiadów, 5 kolacji w tym jedna z folklorem i bufetem, 1 

obiadokolacja 
➢ przejazdy, transfery turystycznym autokarem lub busem 
➢ przelot samolotem na trasie Gdańsk – Amsterdam – Lima – Amsterdam – Gdańsk z bagażem 

podręcznym  i rejestrowym (max. 23 kg),  
➢ krajowe bilety lotnicze Lima- Arequipa/Cusco-Lima  
➢ wycieczki jak w programie, przewodnicy lokalni, transport turystyczny ( w tym bilet na pociąg i mini 

bus do ruin ) 

➢ opiekę polskojęzycznego pilota ( Piotr Orechwo ) 
➢ ubezpieczenie  KL I NNW   
➢ turystyczny fundusz gwarancyjny 

 

Cena nie zawiera: 

➢ ewentualnej dopłaty do pokoju jednoosobowego w kwocie 500 USD / os. 

➢ dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce / wycieczce ( 3 % 
wartości imprezy turystycznej), które musi zostać zawarte w dniu wpłacenia pierwszej zaliczki oraz 
ewentualnego podwyższenia kwoty ubezpieczenia o choroby przewlekłe  

➢ pakietu do realizacji programu w kwocie 300 USD / os. (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych 
obiektów, usługi przewodnickie, opłaty klimatyczne, koszty zestawu słuchawkowego Tour Guide* , 
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podatki lotniskowe, napiwki oraz Msze Święte ) Cena pakietu może być podwyższona (podwyżki 
wstępów, mniejsza liczba uczestników) Finalna kwota zostanie podana do wiadomości uczestników 
przed wyjazdem. Pakiet płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki .   

➢ napoi do obiadokolacji 

 

UWAGA:  

• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

• godziny lotu oraz ceny mogą ulec zmianie – niezależnie od biura 

• do odbycia pielgrzymki / wycieczki wymagany jest ważny min 6 miesiące od planowanej daty 
powrotu dowód osobisty lub paszport 

• podana oferta jest propozycją, w celu zorganizowania wycieczki, prosimy o kontakt z biurem! 

 


