
 

  

Legends of Peru 

 

13 ημέρες / 11 νύχτες! 
 
1η μέπα: Αθήνα – Λίμα 
πγθέληξσζε ζην δηεζλή αεξνιηκέλα Αζελώλ Δι. Βεληδέινο 

θαη αλαρώξεζε κε πξννξηζκό ηελ Λίκα κέζσ ελδηάκεζνπ 

ζηαζκνύ. Θα πξέπεη λα βξίζθεζηε ζηνλ έιεγρν εηζηηεξίσλ 3 

ώξεο πξηλ από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε αλαρώξεζε ηεο πηήζεο 

ζαο. ην αεξνδξόκην ηεο Λίκα ζα ζαο παξαιάβεη ν 

αληηπξόζσπόο καο ζην Πεξνύ θαη ζα ζαο ζπλνδεύζεη κέρξη ην 

μελνδνρείν ζαο. Σαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηά ζαο θαη ειεύζεξν 

ππόινηπν ηεο εκέξαο. 

 

 

2η μέπα: Ξενάγηζη πόληρ 
Ππωινό ζην μελνδνρείν θαη μεθηλάκε κε κία παλνξακηθή 

μελάγεζε ηεο πξσηεύνπζαο. Θα ζηακαηήζνπκε ζηελ θεληξηθή 

πιαηεία Plaza de Armas γηα λα γλσξίζνπκε από θνληά ην 

Πξνεδξηθό θαη ην Γεκνηηθό Μέγαξν, ηνλ Καζεδξηθό Ναό όπνπ 

βξίζθεηαη θαη ν ηάθνο ηνπ Ιζπαλνύ θνλθηζηαδόξ Φξαλζίζθν 

Πηζάξν (Francisco Pizarro) θαη ην Μνπζείν Θξεζθεπηηθήο 

Σέρλεο. ηε ζπλέρεηα ζα θάλνπκε έλαλ ζύληνκν πεξίπαην ζην 

Ιζηνξηθό Κέληξν ηεο πόιεο, όπνπ ζα επηζθεθζνύκε ην λαό ηνπ 

Αγίνπ Φξαγθίζθνπ θαη ηηο θαηαθόκβεο κε παλνξακηθή 

μελάγεζε ζηε ζύγρξνλε πόιε. ηε γεηηνληά ηνπ Αγίνπ 

Ιζίδσξνπ (San Isidro) ζα δνύκε ηελ θαινδηαηεξεκέλε ππξακίδα 

Οπάθα Αγηακάξθα (Huaca Huallamarca) από ηελ επνρή πξηλ 

ηνπο Ίλθαο θαη ζηελ πεξηνρή Μηξαθιόξεο, αληίζηνηρα, ηελ 

Οπάθα Πνπζηγηάλα (Huaca Pucillana) – πξόθεηηαη γηα έλαλ 

πιηλζόρηηζην ρώξν ηαθήο, ρξνλνινγεκέλν ηεο πεξίνδν αθκήο 

ηεο Λίκα, πεξίπνπ ζηα 500 κ.Χ. . Θα θάλνπκε κηα ζύληνκε 

ζηάζε ζην «Πάξθν ηεο Αγάπεο» (Parque del Amor), γηα λα 

ζαπκάζνπκε ηε ζπγθινληζηηθή ζέα πξνο ηνλ Δηξεληθό σθεαλό. 

Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη ειεύζεξν ππόινηπν ηεο εκέξαο. 

Γηαλπθηέξεπζε. 
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3η μέπα: Λίμα – Ποςέπηο Μαλνηονάδο 
Μεηά ην ππωινό ζα κεηαθεξζνύκε ζην αεξνδξόκην, απ’ όπνπ ζα 

πάξνπκε ηελ πηήζε εζσηεξηθνύ γηα Πνπέξην Μαιληνλάδν (Puerto 

Maldonado). Παξαιαβή ζην αεξνδξόκην από ηνλ  
θπζηνγλώζηε ηνπηθό νδεγό καο θαη κεηαθνξά πξνο ην μελνδνρείν. 

Καηά ηε δηαδξνκή ζα παξαηεξήζνπκε ηηο δηαθνξέο ζηε βιάζηεζε 

από ηα ζεκεία πνπ έρνπλ απνδαζσζεί, γηα ηελ θαηαζθεπή 

νηθηζκώλ, ζηα ζεκεία όπνπ ε δνύγθια έρεη παξακείλεη αλέπαθε. 

Από ην ιηκάλη ηνπ πνηακνύ Tambopata ζα πεξηεγεζνύκε ζηελ 

επξύηεξε πεξηνρή θαη κεηά από 20km ζα θηάζνπκε ζηελ 

Φπζηνιαηξηθή Κνηλόηεηα ηνπ Infierno. Μέζσ ελόο ζθάθνπο θαη 

κεηά από 45’ δηαδξνκήο ζα θηάζνπκε ζην Posada Amazonas: έλα 

πνιύ μερσξηζηό δάζνο, όπνπ ζα πάξνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

πεξηήγεζή αιιά θαη ηελ αζθάιεηα ηεο επίζθεςήο καο. Μεηά από 

πεξπάηεκα 20’ πεξίπνπ ζα θηάζνπκε ζην παξαηεξεηήξην Canopy 

Tower, ύςνπο 30m θαη αλεβαίλνληαο εθεί ζα παξαηεξήζνπκε 

πνιιώλ εηδώλ δέληξα θαη δώα κε ηα θηάιηα πνπ ζα καο 

παξαζρεζνύλ. Φαληαζηείηε όηη ππάξρνπλ δέληξα αθξηβώο ζην ίδην 

ύςνο κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν κεηαιιηθό πύξγν πνπ βξίζθεζηε! 

Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 

 

4η μέπα: Ποςέπηο Μαλνηονάδο 
Ππωινό ζην μελνδνρείν θαη μεθηλάκε ακέζσο γηα ηε ιίκλε Tres 

Chimbadas Oxbow. Θα θηάζνπκε εθεί ύζηεξα από 30’ πισηήο 

δηαδξνκήο θαη 45’ πεδνπνξίαο από ην Posada Amazonas. Θα έρεηε 

ηελ επθαηξία λα θσπειαηήζεηε ζηε ιίκλε θαη αλ είζηε ηπρεξνί 

ίζσο δείηε από θνληά πειώξηεο βίδξεο, όπσο θαη άιια είδε δώσλ. 

Αθνινπζεί πεξηήγεζε ζην Parrot Clay Lick: πξόθεηηαη νπζηαζηηθά 

γηα έλα ζεκείν ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ, όπνπ πνιύρξσκνη 

παπαγάινη ζπγθεληξώλνληαη θαη γιείθνπλ ην αξγηιώδεο ρώκα πνπ 

ππάξρεη εθεί, θαζώο – απ’ όζν νη επηζηήκνλεο ηζρπξίδνληαη- ηα 

ζπζηαηηθά απηά ηνπο βνεζνύλ λ’ απνβάιινπλ ηηο ηνμίλεο από ηνλ 

νξγαληζκό ηνπο. Φαληαζηείηε δεθάδεο παπαγάινπο  λα  
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θηεξνπγίδνπλ κπξνζηά ζηα κάηηα ζαο θη όιν απηό λα 

απνγεηώλεηαη αθνπζηηθά αιιά θαη ρξσκαηηθά! Μηα άιιε 

επίζθεςε πνπ αμίδεη ηνλ ρξόλν ζαο είλαη ην ‘Δζληθό Κέληξν 

Βνηάλσλ’, γλσζηό σο Centro Ñape. Δίλαη έλαο θνηλνηηθόο 

νξγαληζκόο πνπ παξάγεη θάξκαθα από θπηά ηνπ δάζνπο θαη 

απεπζύλεηαη ζε απηνύο πνπ επηζθέπηνληαη ηελ κηθξή ηνπο 

θιηληθή. Οπζηαζηηθά, νη άλζξσπνη εθεί έρνπλ ραξάμεη έλαλ 

δηαθνξεηηθό δξόκν ζεξαπείαο θαη ρξεζηκνπνηνύλ ελαιιαθηηθά 

απηά ηα επηιεγκέλα είδε θπηώλ. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. 

Πξναηξεηηθά έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα παξαηεξήζεηε νξηζκέλα 

λπρηόβηα δώα – θπξίσο βαηξάρνπο- δηαθνξεηηθά κπνξείηε λα 

παξακείλεηε ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε.  

 

  

5η μέπα: Ποςέπηο Μαλνηονάδο – Κούζκο 
Ππωινό πνιύ λσξίο ην πξσί πξνθεηκέλνπ λα επηζηξέςνπκε κε ην 

ζθάθνο ζην Puerto Maldonado θαη λ’ απνιαύζνπκε ηελ αλαηνιή 

πάλσ από ην πνηάκη ελώ παξάιιεια ζα παξαηεξήζνπκε θαη ηελ 

έληνλε δξαζηεξηόηεηα ζηε θύζε ηνύηε ηελ ώξα. Άθημε ζην 

αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ην Cusco. Μεηαθνξά ζην μελνδνρείν 

όπνπ θαη ζα μεθνπξαζηνύκε θαη ζα έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα 

πξνζαξκνζηνύκε ζην  κεγάιν πςόκεηξν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

 

 6η μέπα: Κούζκο 
Μεηά ην ππωινό ζα θύγνπκε καθξηά από ηελ πνιπθνζκία γηα λα 

επηζθεθζνύκε ην Sacsayhuaman, κηα εληππσζηαθή αθξόπνιε θαη 

έλα θνινζζηαίν θξνύξην θαη ηα δύν πεξηηξηγπξηζκέλα από 

καγεπηηθά ηνπία, απνιύησο ελαξκνληζκέλα κε ηε θύζε. Θα 

ζπλερίζνπκε κε ηνλ Ναό Qenqo ησλ Ίλθαο κε ηνλ θεληξηθό ηνπ 

βσκό λα είλαη θξπκκέλνο  θαη νπζηαζηηθά ελζσκαησκέλνο ζην 

πιατλό ηνπ βξάρνπ. ην ηέινο απηήο ηεο πεξηήγεζεο ζα  
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θηάζνπκε ζηνλ πύξγν παξαηήξεζεο Puca Pucara θαη ζην 

Tambomachay, έλα κλεκείν αξρηηεθηνληθήο αξηηόηεηαο. 

Δπηζηξνθή ζην Κνύζθν θαη μεθνύξαζε κέρξη ην απόγεπκα, 

νπόηε θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί μελάγεζε ηεο πόιεο. Θα 

μεθηλήζνπκε από ηελ πιαηεία San Cristobal, γηα λα ζαπκάζνπκε 

ηελ παλνξακηθή ζέα. ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ην παδάξη 

ηνπ Saint Peter’s , όπνπ ζα γεπηνύκε ηνπηθέο ιηρνπδηέο θαη ζα 

κάζνπκε πνιιά γηα ηελ παξαγσγή ληόπησλ πξντόλησλ. 

Αθνινπζεί επίζθεςε ζηνλ Ναό Koricancha, πνπ ην όλνκά ηνπ 

ζεκαίλεη «Χξπζή πεξηνρή» ζηε γιώζζα ησλ Quechua, κηαο θαη 

κπνξνύκε αθόκε λα αηζζαλζνύκε ηελ ριηδή ζηνπο ηνίρνπο, πνπ 

θάπνηε ήηαλ επηζηξσκέλνη κε θύιια ρξπζνύ. Από ην Saint Blas 

ζα πξνρσξήζνπκε πξνο ηελ νδό Hatun Rumiyoc θαη θάπνπ ζηα 

κέζα ηεο δηαδξνκήο ζα δνύκε κπξνζηά καο ην παιάηη Inca Roca, 

πνπ είλαη ζήκεξα ε θαηνηθία ηνπ Αξρηεπίζθνπνπ. Δθεί ζα έρνπκε 

ηελ επθαηξία λα ζαπκάζνπκε ηελ παγθνζκίσο γλσζηή «Πέηξα κε 

ηηο 12 γσλίεο», νπζηαζηηθά κέξνο ηνπ πεξίβνινπ ηνίρνπ ηεο 

θαηνηθίαο απηήο.  Η ζπγθεθξηκέλε πέηξα είλαη 

ραξαθηεξηζηηθή ηεο δεηλόηεηαο θαηαζθεπήο ησλ Ίλθαο θαη 

απνηειείηαη όλησο από 12 γσλίεο! Η βόιηα καο θιείλεη ζηελ 

θεληξηθή πιαηεία θαη ηνλ Καζεδξηθό Ναό, δείγκα ηεο 

αλακθηζβήηεηεο επηξξνήο ηεο απνηθηνθξαηίαο. Δπηζηξνθή ζην 

μελνδνρείν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
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7η μέπα: Κούζκο - Ιεπή Κοιλάδα (El Valle Sagrado) 
Ππωινό ζην μελνδνρείν κε ηελ πξνζκνλή ηεο επίζθεςεο ζηελ 

Ιεξή Κνηιάδα ησλ Ίλθαο. ην δξόκν γηα ην κνλαδηθό απηό κέξνο 

ζα θάλνπκε κηα κηθξή ζηάζε ζηελ Αγνπαλαθάληζα 

(Awanacancha), πεξηνρή όπνπ ζα ζπλαληήζνπκε θαη ζα ηαΐζνπκε 

ιάκαο θαη αιπάθαο (ζα λα ιέκε θακήιεο ησλ Άλδεσλ) ελώ νη 

ληόπηνη ζα καο δείμνπλ παξαδνζηαθνύο ηξόπνπο ύθαλζεο θαη 

βαθήο. ηε ζπλέρεηα ζα πάκε ζην παδάξη Pisac, γεκάην από 

παληόο είδνπο ρεηξνηερλίεο. Αλ ληώζεηε πεηλαζκέλνη κεηά από ηελ 

βόιηα θαη ηα ςώληα ζαο, κπνξείηε λα πάηε ζηνπο ηνπηθνύο 

μπιόθνπξλνπο θαη λα δνθηκάζεηε ην ςσκί θαη ηα empanadas 

(ζπκίδνπλ ηα δηθά καο ηπξνπηηάθηα). Σν απόγεπκα ζα 

θαηεπζπλζνύκε ζηελ γξαθηθή πόιε Οιαληατηάκπν 

(Ollantaytambo), ε νπνία έρεη αδηάιεηπηα θαηνηθεζεί από ηελ 

επνρή ησλ Ίλθαο. Δθεί ζα επηζθεθζνύκε ηνλ νκώλπκν Ναό πνπ 

εμππεξεηνύζε θαη σο νρπξό – θξνύξην γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη ζα 

βγάινπκε θνβεξέο θσηνγξαθίεο. Γηαλπθηέξεπζε ζε μελνδνρείν 

ζηελ Ιεξή Κνηιάδα. 
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8η μέπα: Ιεπή Κοιλάδα - Μάηζος Πίηζος - Κούζκο 
Ππωινό θαη κεηαθνξά ζηνλ ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό ηνπ 

Οιαληατηάκπν (Ollantaytambo). Από εθεί ζα πάξνπκε ην ηξέλν 

Vistadome πξνο ηελ πόιε ηνπ Μάηζνπ Πίηζνπ (Machu Picchu - 

πξώελ Aguas Calientes). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ ζα 

απνιαύζνπκε ηελ 'Κξεκαζηή Γέθπξα', ραξαθηεξηζηηθή 

θαηαζθεπή ησλ Ίλθαο. Σν ηξέλν ζπλερίδεη πξνο ην πνηακό 

Urubamba ή Vilcanota, πνπ αλεθνξίδεη θαη κεηά θπιά πξνο έλα 

θαξάγγη, ώζπνπ θηάλνπκε αηζίσο ζηελ πόιε ηνπ Machu Picchu. 

Δδώ ε μελάγεζε πεξηιακβάλεη όιν ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν πνπ 

ππάξρεη πξόζβαζε (λανί, θαηνηθίεο, ακέηξεηα ζθαινπάηηα…) κε 

πην ελδεηθηηθό αμηνζέαην ην Ηιηαθό Ρνιόη ή αιιηώο Intihuatana. 

Σν απόγεπκα ζα πάξνπκε ην ηξέλν ηεο επηζηξνθήο θαη θαηόπηλ 

ζα κεηαθεξζνύκε ζην Κνύζθν (Cusco), όπνπ θαη ζα 

δηαλπθηεξεύζνπκε. 

 

 

9η μέπα: Κούζκο - Πούνο 
Ακέζσο κεηά ην ππωινό ζα κεηαθεξζνύκε ζην ζηαζκό ησλ 

ιεσθνξείσλ. Σν ηαμίδη καο γηα ην Πνύλν (Puno) μεθηλά θαη είλαη 

αξθεηά εληππσζηαθό, γη’ απηό θαη ζα ζηακαηήζνπκε αξθεηέο 

θνξέο, γηα λα απαζαλαηίζνπκε ηα ηνπία πνπ ε δηαδξνκή ζα καο 

πξνζθέξεη… Πξώηε ζηάζε: Andahuaylillas γηα ην όκνξθν 

παξεθθιήζη, θαηόπηλ ν λαόο Racchi, αθηεξσκέλνο ζην ζεό 

Wiracocha. πλερίδνπκε κε επίζθεςε ζην Μνπζείν Pucara, όπνπ 

ζα έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα αγνξάζνπκε ηηο θιαζηθέο θεξακηθέο 

θηγνύξεο ζε ζρήκα ηαύξνπ. Αξγά ην απόγεπκα ζα θηάζνπκε ζην 

Πνύλν θαη ζα θαηεπζπλζνύκε ζην μελνδνρείν, όπνπ θαη ζα 

δηαλπθηεξεύζνπκε. 

(ζεκείσζε: ην ηαμίδη απηήο ηεο εκέξαο έρεη δηάξθεηα ζπλνιηθά 

10 ώξεο). 
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10η μέπα: Πούνο - Λίμνη Σιηικάκα 
Ππωινό θαη μεθηλάκε γηα κηα νινήκεξε εθδξνκή ζηε ιίκλε 

Σηηηθάθα. Θα πάκε ζην ιηκάλη ηνπ Πνύλν (Puno) θαη εθεί ζα 

γλσξίζνπκε αλζξώπνπο ηεο θπιήο Uro, ηδηαίηεξα θηιηθνί θαη 

γεγελείο, πνπ ζα καο ππνδερηνύλ πάλσ ζηα πισηά λεζηά ηνπο 

θηηαγκέλα από θαιάκηα totora. Θα ζπλερίζνπκε πξνο ην λεζί 

Taquile, όπνπ νη άλζξσπνη δηαηεξνύλ ηηο αξραίεο παξαδόζεηο 

ηνπο θαη ζα καο θαινδερηνύλ κε ηηο πνιύρξσκεο θνξεζηέο ηνπο. 

Η εμεξεύλεζε ηνπ λεζηνύ είλαη κηα αμέραζηε εκπεηξία γεκάηε 

από θαληαζηηθέο εηθόλεο ηεο παξαιίκληαο δσήο. Σν απόγεπκα 

επηζηξνθή ζηελ πόιε θαη δηαλπθηέξεπζε ζην Puno. 

 

 

11η μέπα: Πούνο – Λίμα 
Ππωινό θαη κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην ηεο Χνπιηάθα γηα λα 

πάξνπκε ηελ πηήζε πξνο ηε Λίκα. Άθημε ζηελ πξσηεύνπζα θαη 

κεηαθνξά ζην μελνδνρείν όπνπ θαη ζα δηαλπθηεξεύζνπκε. 

 

 

12η μέπα: Λίμα 
Ππωινό θαη κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην γηα ηελ πηήζε ηεο 

επηζηξνθήο ζηελ Αζήλα κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ. 

 

 

13η μέπα: Άθιξη ζηην Αθήνα 
Άθημε ζηελ Αζήλα. 
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ΣΙ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ ΣΗΝ ΣΙΜΗ: 
* Γηακνλή ζηα μελνδνρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο κε πξσηλό 

* Φόξνη μελνδνρείσλ 

* Όιεο νη κεηαθνξέο θαη εθδξνκέο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

πξόγξακκα 

* Αγγιόθσλνο μελαγόο θαζ’ όιε ηε δηακνλή ζην Πεξνύ 

 

 

 

 

ΣΙ ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ ΣΗΝ ΣΙΜΗ: 

*Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ππεξαηιαληηθήο πηήζεο θαη 

εζσηεξηθήο πηήζεο 

* Όια ηα γεύκαηα θαη πνηά πνπ δελ αλαγξάθνληαη ζην 

πξόγξακκα 

* Πξναηξεηηθέο εθδξνκέο 

* Πξνζσπηθά έμνδα 

* Φηινδσξήκαηα γηα ηνπο ηνπηθνύο νδεγνύο θαη 

μελαγνύο 
 


