
 

 

  

Περού 

 
Ατομικό / Γαμήλιο ταξίδι 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα εκδρομής 
 
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΛΙΜΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Λίμα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Διανυκτέρευση 
στο αεροσκάφος. 
  
2η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΜΑ-Ξενάγηση πόλης 
Άφιξη στην πρωτεύουσα του Περού, τη Λίμα. Θα γνωρίσουμε την πρωτεύουσα του Ισπανικού 
Αντιβασιλείου της Αμερικής, που ιδρύθηκε από τον Φρανσίσκο Πισάρο στα μέσα του 16ου αι. Θα 
δούμε τις αριστοκρατικές συνοικίες Σαν Ισίδρο και Μιραφλόρες, τις πλατείες Μπολονιέζι, Γκράου, 
Σαν Μαρτίν και Άρμας, το Προεδρικό Μέγαρο, το Δημαρχείο, τον ποταμό Ρίμακ που έδωσε το 
όνομά του στην πόλη και θα επισκεφθούμε τον 
Καθεδρικό Ναό και το μοναστήρι του Αγίου 
Φραγκίσκου που φιλοξενεί το πρώτο 
νεκροταφείο-κατακόμβη της Λίμα. 
Διανυκτέρευση. 
 
3η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΜΑ – ΚΟΥΣΚΟ 
Αναχωρούμε για την πρωτεύουσα των Ίνκας, το 
Κούσκο, το όνομα του οποίου σημαίνει 
"Ομφαλός της Γης". Στη διάρκεια της διαδρομής 

Περού: 
Μια από τις πιο γοητευτικές χώρες της 
Νότιας Αμερικής, το Περού, φέρει μέχρι 
σήμερα τη σφραγίδα των αρχαίων 
ινδιάνικων πολιτισμών και των Ισπανών 
κατακτητών του. Οι αρχαίες πόλεις και τα 
μουσεία τους με εκθέματα από όλους τους 
προκολομβιανούς πολιτισμούς (Τσάβιν, 
Μοτσίκα, Τσιμού, Ίνκας Κλπ.), Τα επιβλητικά 
βουνά, τα κατάλευκα Λάμα, οι 
παραδοσιακές μουσικές, τα χειροτεχνήματα 
της περουβιανής λαϊκής παράδοσης, τα 
περιφημά υφαντά με τα γεωμετρικά σχέδια, 
τα πολυποίκιλτα υφάσματα, τα έντονα 
χρώματα και κυρίως οι γελαστοί άνθρωποι 
που κρατούν τις παραδόσεις απαράλλακτες 
για αιώνες, μας φέρνουν σε επαφή με τον 
υπέροχο, μυστηριώδη κόσμο του Περού. 

• 8 ΗΜΕΡΕΣ – 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 
 

• ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 



μας θα επισκεφθούμε το χωριό 
Aνταουίγιας, όπου φιλοξενείται η πιο 
καλοδιακοσμημένη εκκλησία των Άνδεων.  
Άφιξη στο Κούσκο που από το 1983 έχει 
συμπεριληφθεί στον κατάλογο των 
μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της 
UNESCO. Μεταφορά και εγκατάσταση 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
 
4η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΣΚΟ-Ξενάγηση Πόλης  
Ξενάγηση της πόλης όπου μεταξύ άλλων 
θα δούμε τη Κορικάντσα, ο 
σημαντικότερος Ναός των Ίνκας στο 
Κούσκο την ομορφότερη πλατεία του 
Περού, αυτή των Όπλων, τον 
αριστουργηματικό Καθεδρικό Ναό, και 
τέλος τον αρχαιολογικό χώρο λίγο έξω και 
πάνω από το Κούσκο για να 
επισκεφθούμε το επιβλητικό φρούριο 
Σαξαχουαμάν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας και διανυκτέρευση. 
 
5η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΣΚΟ – ΜΑΤΣΟΥ ΠΙΤΣΟΥ  
Αφού πραγματοποιήσουμε μία διαδρομή 
με πούλμαν, επιβιβαζόμαστε στο τρένο 
που τρέχει παράλληλα με τον Ιερό ποταμό 
κατά μήκος της Ιερής Κοιλάδας, μέχρι την 
περιοχή Άγουας Καλιέντες για να 
καταλήξουμε την είσοδο του 
αρχαιολογικού χώρου του Μάτσου Πίτσου. Ένα σύνολο από σιωπηλά πέτρινα ερείπια ναών, 
ανακτόρων, σπιτιών, υδραγωγείων και πύργων, θεμελιωμένων στην κάθετη ορθοπλαγιά, 
μαρτυρούν το μεγαλείο ενός μοναδικού πολιτισμού. Απολαύστε τη μαγεία του τοπίου και 
γνωρίστε την ιστορία της πόλης.  Επιστροφή στο Κούσκο.  
 
6η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΣΚΟ – ΛΙΜΑ 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Λίμα. Άφιξη και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 
 
7η -8η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΜΑ -  ΑΘΗΝΑ  
Πρωινό ελεύθερο και αργότερα μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα μέσω 
ενδιάμεσου σταθμού. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Επέκταση στο Πούνο για 2 νύχτες 
 
3η ΗΜΕΡΑ: ΛΙΜΑ-ΠΟΥΝΟ 
Νωρίς το πρωί αναχώρηση για το σημείο Cruz Del Condor , που μπορούμε να δούμε κόνδορες, 
ένα από τα πιο μεγάλα πτηνά στον κόσμο, να πετούν ανάμεσα στις κορυφές, διαγράφοντας 
μεγάλους κύκλους στον ουρανό. Ο κόνδορας ένα από τα όρνεα του Νέου Κόσμου θεωρείται το 
σύμβολο της Αμερικής των Άνδεων. Συνεχίζουμε για το Πούνο. Μεταφορά και εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
4η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΝΟ ( Νησιά Ούρος ) 
Πρωινή επίσκεψη στη λίμνη Τιτικάκα. Σε υψόμετρο 3.814 m και καταλαμβάνοντας έκταση 8.560 km2, 
η Τιτικάκα είναι η "υψηλότερη", μεγαλύτερη, πλωτή λίμνη στον κόσμο. Το πλοιάριο θα μας φέρει 
στα νησιά των Ούρος, που είναι φτιαγμένα από καλάμια τοτόρα και βρίσκονται στον Κόλπο του 
Πούνο. Είναι πράγματι μοναδικό το φαινόμενο των πλωτών νησιών, δύο από τα οποία θα 
επισκεφθούμε για να δούμε πώς ζουν οι ιθαγενείς Ούρος, πώς πλέουν τα νησιά τους, πώς 
χτίζουν τα καλαμένια σπίτια τους, πώς κυνηγούν, πώς ψαρεύουν κτλ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας. Διανυκτέρευση.  
 
5η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΥΝΟ - ΚΟΥΣΚΟ 
Αναχωρούμε για την πρωτεύουσα των Ίνκας, το Κούσκο, που το όνομά του σημαίνει "Ομφαλός 
της Γης". Στη διάρκεια της διαδρομής μας θα επισκεφθούμε το χωριό Aνταουίγιας, όπου 
φιλοξενείται η πιο καλοδιακοσμημένη εκκλησία των Άνδεων.  Άφιξη στο Κούσκο που από το 1983 
έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 
Μεταφορά και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

Πόλη Ξενοδοχείο Τιμή κατά άτομο σε δίκλινο 

 
ΛIMA 

 
Αίρες Jose Antonio 4* 

Από 1.995 € 
 

ΚOYΣΚΟ 
 

San Augustin El Dorado 3*s 

 

Πόλη Ξενοδοχείο Τιμή κατά άτομο σε δίκλινο 

 
ΛIMA 

 
Αίρες Jose Antonio 4* 

Από 2.350 € ΠΟΥΝΟ La Hacianda 3* 

 
ΚOYΣΚΟ 

 
San Augustin El Dorado 3* 

 



 

 

Περιλαμβάνονται 
 Aεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα οικονομικής θέσης με Air France  

 Mεταφορές από/προς το αεροδρόμιο 

 Ξενοδοχεία σε S.I.C  

 Διαμονή  με πρωινό 

Δεν Περιλαμβάνονται 

• Φόροι  αεροδρομίου & ασφάλεια με πρόσθετες καλύψεις 490 € το άτομο  

• Aχθοφορικά και φιλοδωρήματα. 

 

 


