
Dzień 1 (Fri. 8/21):  Przylot do Limy 
Wylot z USA w godzinach popołudniowych lub wieczornych. Przylot do Limy w godzinach wieczornych 
lub następnego dnia rano.  
Wylot z Warszawy w godzinach porannych. Przylot do Limy w godzinach wieczornych. Powitanie przez 
naszego przewodnika i transfer do hotelu dzielnicy Miraflores w Limie. Welcome drink. Nocleg. 
 

2 (Sat. 8/22):    Zwiedzanie Limy/ Przelot do Arequipa 
Od rana zwiedzanie Limy. Rozpoczniemy od „parku miłos ci” połoz onym na wybrzez u Pacyfiku a na-
stępnie zwiedzimy słynne Muzeum Archeologiczne, aby zapoznac  się z bogatą historią Peru. Bufet 
lunch w restauracji z ogromnym wyborem typowych peruwian skich zdrowych produkto w. W centrum 
miasta zobaczymy kolonialne centrum z „Plaza de Armas” i stojącym przy nim pałacem prezydenta oraz 
katedrą, w kto rej znajduje się sarkofag Francisco Pizarro. Na tym placu znajdziemy s lady dokonan  Pola-
ko w. Bezpos rednio z centrum pojedziemy na lotnisko, aby poleciec  do Arequipa. Po przylocie powitanie 
przez lokalnego przewodnika i przejazd do hotelu w centrum miasta na nocleg. (B, L)  
 

3 (Sun. 8/23):  Zwiedzanie Arequipy; Przejazd do Chivay/Dolina Colca 
Od rana piesze zwiedzanie Arequipy zwanej "białym miastem". Zobaczymy katedrę, kos cio ł La Compa-
nia oraz słynny klasztor St. Catalina. W południe rozpoczniemy 4h przejazd do Chivay- stolicy Doliny 
Colca przez "altiplano" na wysokos ci 3,500 - 4,000m. Po przyjez dzie do Chivay (3,630m), zakwaterowa-
nie w hotelu. Avenidą Polonia pojedziemy do gorących z ro deł La Caldera. Zobaczymy ro wniez  tablicę 
pamiątkowa dedykowaną polskim kajakarzom z wyprawy Canoandes’79, kto ra w maju 1981 roku od-
kryła i zdobyła najgłębszy kanion Ziemi Rio Colca. Kolacja i nocleg w hotelu. (B, D)   
 

4 (Mon. 8/24): Chivay-Cruz del Condor. Kanion Colca; Trekking do Sangalle 
Bardzo wczes nie rano przejazd w do ł Doliny Rio Colca do początku kanionu. Cała dolina 
wypełniona jest polami tarasowymi z systemem ziemnych kanało w wodnych z czaso w pre-
Inkaskich. Początek Kanionu Colca o nazwie “Cruz del Condor", to miejsce, z kto rego obser-
wowac  będziemy słynne Kondory Wielkie. W wiosce Cabanaconde (3,350m) w lokalnym 
hotelu zostawimy gło wny bagaz  i rozpoczniemy 3h zejs cie na dno Kanionu Colca do oazy 
Sangalle. Nocleg w bungalows ze spaniem na pryczach z pos cielą. Po kro tkim odpoczynku 
rozpoczniemy zejs cie do samej rzeki Colca, do miejsca, z kto rego 18 Maja 1981 roku Polscy 
kajakarze rozpoczęli swo j historyczny dzisiaj spływ. Kolacja przy s wiecach. (B, L-box, D)  
 

5 (Tue. 8/25):  Kanion Colca; Trekking Sangalle - San Juan 
Po s niadaniu kilka godzin wolnego czasu na odpoczynek w oazie Sangalle 2,200m.n.p.m. 
Wczesnym popołudniem wyruszymy w go rę po po łnocnym zboczu kanionu do wioski San 
Juan. Po drodze przejdziemy przez wioski Cosninhua i Malta z kto rych roztaczają się pięk-
ne widoki na południową s cianę kaniony i na jego wnętrze. Zakwaterowanie w lokalnym 
motelu. Kolacja z lokalnych produkto w. (B, L, D)  
 

6 (Wed. 8/26):  Trekking Kanion Colca: San Juan-Cabanaconde &  
   Forteca Chimpa 
Pobudka o 4:30 rano i po wypiciu kawy/herbaty rozpoczniemy piesze wyjs cie z kanionu z naszego obozu (2,300 m n.p.m) do Cabanaconde. Naj-
pierw przez wiszący mostek przejedziemy nad Rio Colca i rozpoczniemy 3-4-godzinne podejs cie po stromej s cianie zygzakowatą s ciez ką dotrze-
my do krawędzi kanionu a następnie do Cabanaconde. Po s niadaniu i kro tkim odpoczynku (prysznic) w hotelu pojedziemy do wioski Madrigal 
lez ącej w dolnej częs ci Doliny Rio Colca. Dojedziemy do kon ca drogi, aby tam rozpocząc  2h podejs cie łagodnym zboczu go ry na jej szczyt, na kto -
rym ukryta jest kamienna forteca o wspo łczesnej nazwie „La Chimpa”. Jej wiek okres la się na około 3,5 tysiąca lat. Była ona częs cią imperium 
Wari. Została odkryta dopiero około 30 lat temu. Jest ona zupełnie niewidoczna z dołu, natomiast z jej muro w doskonale widac  dolinę Rio Colca 
oraz spory odcinek pierwszej częs ci Kanionu Colca. Po jej zdobyciu i zrobieniu pamiątkowych zdjęc , schodząc zobaczymy grobowce z resztkami 
mumii, oraz skalne malowidła i petroglify z przed kilku tysięcy lat. Naszymi jeepami powro cimy do hotelu w Cabanaconde na kolacje i zasłuz ony 
odpoczynek. (B, L, D)  

Ekspedycja do Kanionu Colca  
 

    i Źródeł Amazonki 

11 dni: 21 - 31 sierpnia, + 3 dni: 30 sierpnia - 2 września 2020  

Uwaga: To jest wyprawa, która wy-

maga bardzo dobrej kondycji fizycznej 

i psychicznej i jest tylko dla osób od-

ważnych i szukających wyzwań. W 

najgłębszym kanionie Ziemi, zmierzy-

my się z trudnym wulkanicznym tere-

nem i z piekącym słońcem.  3-Dni 

trekkingu do fortecy, która od 3 tysię-

cy lat strzeże kanionu, zjazd górskimi 

rowerami dwa tysiące metrów w dół 

do najgłębszej części kanionu, trawer-

sy rzeki do wodo-spadów Jana Pawła 

II, przejazdy jeepami po wertepach i 

nad przepaściami oraz konna eskapada 

do ruin centrum religijnego Indian 

Collaguas. A dla twardzieli i spragnio-

nych jeszcze większych wrażeń oferu-

jemy przedłużenie wyprawy o 2 dnio-

wą ekspedycje do Źródeł Amazonki.  

Trekking w Kanionie Colca



 

7 (Thu. 8/27):   Przejazd do Huambo. Rowerowy zjazd do Kanionu Colca 
Po s niadaniu, 2h przejazd do wioski Huambo(3,330m), gdzie czekac  na nas będą dzieci ze szkoły im., Jana Pawła II. W szkole, kto ra będzie naszą bazą, 
przygotujemy się do 3-4h zjazdu go rskimi rowerami do oazy Canco lez ącej na dnie kanionu (1,400m) w jego s rodkowej częs ci. Do przejechania 27km po 
szutrowo-ziemnej drodze. Wspaniałe widoki na dolinę Rio Huambo a następnie na pionowe s ciany Rio Colca. Po zakwaterowaniu w domkach kempingo-
wych (lub pod namiotami) czas na odpoczynek i kąpiel w gorących z ro dłach na brzegu Rio Colca. Kolacja przy ognisku, składac  się będzie z rolniczych 
produkto w oazy oraz krabo w złowionych w rzece. Moz liwos c  skosztowania słynnej s winki morskiej „cuy”.  (B, L, D)    
 

8 (Fri. 8/28):   Kanion Colca; Wodospady Jana Pawła II. Przejazd do Cabanaconde 
Rano wyruszymy na 3-4h pieszą wyprawę w go rę rzeki do najwyz szych wodospado w na całej Rio Colca, kto rym w maju 1981 roku polscy kajakarze na-
dali nazwę Cascadas de Juan Pablo II. Po trawersie rzeki po jdziemy jej brzegiem do wodospado w, gdzie na ogromnym głazie odnajdziemy tablice. Kąpiel 
przy wodospadzie. Powro t do naszego obozu. Po lanczu, powrotny przejazd jeepami do Huambo a następnie do hotelu w Cabanaconde. (B, L, D)     
 

9 (Sat. 8/29):   Przejazd; Cabanaconde- Yanque - Chivay.  Konna wycieczka do Uyu Uyu.  
Po s niadaniu powrotny przejazd po południowej krawędzi kanionu a następnie doliną Rio Colca do wioski Yanque.  Po wczesnym lunchu, rozpocznie-my 
3-4h konna wyprawę do zespołu archeologicznego Uyo Uyo, kto ry został zbudowany przez Indian Collaguas. W drodze powrotnej jechac  będziemy po-
między polami tarasowymi i przez wiszący mostek dojedziemy do Yanque. Kolacja i nocleg w hotelu w Chivay. (B, L, D)      
 

10 (Sun. 8/30):  Przejazd z Chivay do Arequipa. Przelot do Limy i wylot z Peru 
Wczes nie rano przejazd na lotnisko w Arequipie. Wylot do Limy. Po przylocie, przejs cie na międzynarodową częs c  lotniska i po odprawie przelot powrot-
ny do domu w godzinach wieczornych do USA/NYC lub Europy. (B)  
 

11 (Mon. 8/31): Przylot do USA godzinach porannych a do Europy wieczornych 
 

*** Zakończenie  wyprawy do Kanionu Colca *** 

 

3 –Dniowa EKSPEDYCJA DO ŹRÓDEŁ AMAZONKI 
 

1 (10)  (Sun. 8/30):  Przejazd z Chivay do Źródeł Amazonki 
Po s niadaniu w hotelu 4h przejazd jeepami po krętej i wyboistej drodze zboczem Mt. Mismi. Od wymarłej osady Run Run będziemy jechali po bezdroz ach, 
az  do strumienia Carhuasanta (5,100m). Od tego miejsca pieszo dojedziemy do pierwszych z ro deł zwanych „turystycznymi”. Nasz obo z rozbijemy przy 
strumieniu Apacheta (5,000m). Kolacja w obozowym stylu przy ognisku i nocleg w namiotach. (B, L, D) 

 

2 (11) (Mon. 8/31):   Źródła Amazonki—Chivay—Arequipa 
Po bardzo wczesnym s niadaniu rozpoczniemy 3h przejscie do tzw. „naukowych” z ro deł Amazonki strumienia Apacheta, kto re znajdują się w pobliz u kon-
tynentalnego podziału wo d na wysokos ci 5,170m., pomiędzy dorzeczami Amazonki i Colci. Wspaniały widok na dolinę i kanion Rio Colca oraz okoliczne 
os niez one szczyty. Powrotny hikking do naszego obozu i jeepo w. Po kilku godzinach dojedziemy do Chivay i po kro tkim odpoczynku pojedziemy do 
Arequipa. Nocleg w naszym hotelu. (B, L)  

 

3 (12) (Tue. 9/01):   Arequipa. Przelot do Limy i wylot do Peru 
Rano czas na zakupy pamiątek i przejazd na lotnisko w Arequipie. Wylot do Limy. Po przylocie - zobacz Dzien  #10 i # 11.  

 

*** Zakończenie wyprawy do Kanionu Colca i Źródeł Amazonki ***      

WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

Cena:  $1,990 (10 dni Kanion Colca)    Cena  $690 (3 dni Zródła Amazonki) 
od osoby w pokoju 2-osobowym przy min. 10 oso b i  6 na  Z ro dła Amazonki. 

 

Cena zawiera: noclegi w hotelach 3* a w czasie trekkingu pod namiotami i 
w domkach kempingowych, większos c  wyz ywienia, przeloty Lima -Arequipa -
Lima, prywatny transport z lokalnymi przewodnikami oraz pilotem z językiem 
polskim, hiszpan skim i angielskim, wstępy do ruin i muzeo w, realizacja progra-
mu wyprawy wg opisu. 

 

Cena nie zawiera: usługi niewymienione w programie, przeloty międzyna-
rodowe do Limy, napiwki dla lokalnych przewodniko w i kierowco w, ubezpie-
czenia i podatki lotniskowe.  

 

Ubezpieczenie jest obowiązkowe. Nie jest ono wliczone w koszty tego 
wyjazdu. W okresie do 2 tygodni od momentu otrzymania depozytu przygo-
tujemy specjalną ofertę firmy ubezpieczeniowej z USA & z Polski oraz firmy 
międzynarodowej ubezpieczającą obywateli panstw Unii Europejskiej. 

Warunki uczestnictwa 
Aby dokonac  rezerwacji, nalez y wypełnioną i podpisaną Aplikację odesłac  
wraz z czekiem na $500 wystawionym do CLASSIC TRAVEL. Depozyt jest 
wymagany w momencie dokonania rezerwacji. Jako iz  ilos c  miejsc jest ogra-
niczona do 12, rezerwacje są przyjmowane wg. kolejnos ci otrzymania 
zgłoszen . W przypadku, gdy na 21 dni przed wyjazdem liczba uczestniko w 
będzie mniejsza niz  10 a większa niz  8, wymagana będzie dopłata $100 od 
osoby.  

Rezygnacja z wyjazdu 
Rezygnacja z wyjazdu musi byc  dokonana na pis mie przez osobę, kto ra zrobiła 
rezerwację. Rezygnacja dokonana 90 lub więcej dni przed wyjazdem z jakiegokol-
wiek powodu: zwrot depozytu pomniejszony o $25, pomiędzy 89-60 dni przed 
wyjazdem, powoduje utratę całego depozytu. Rezygnacja dokonana pomiędzy 59 

a 30 dniem przed wyjazdem, podlegac  będzie ut-
racie 50% koszto w wycieczki. Rezygnacji poniz ej 
30 dni do daty wyjazdu, utrata koszto w wycieczki. 

Na kontynentalnym podziale wód.Obóz przy Źródłach Amazonki. W drodze  do  Zródeł Amazonki

Jerzy Majcherczyk  -kajakarz odkrywca, prze-
wodnik i pilot, członek prestiżowego The Explor-
ers Club. Jurek jest jednym z oryginalnych odkry-

wców Kanionu Colca, który eksplorował dziesiątki 
razy.  Więcej info o Jurku na Wikipedia. 

Zjazd rowerami do  
Kanionu Colca

UWAGA:  
Udział w tej wyprawie jest do-
stępny tylko dla uczestników, 

którzy brali udział w wyprawie 
przez Kanion Colca.  

POLONIJNY KLUB PODRÓŻNIKA c/o CLASSIC TRAVEL 
186 Maple Ave. Wallington NJ 07057  USA 

tel. +1 973-473-1249;  
e-mail: info@odkrywcy.com   www.odkrywcy.com  


