
 

 

SZUKASZ MOŻLIWOŚCI POŁĄCZENIA WYPRAWY TURYSTYCZNEJ ZA GRANICĘ  

Z WOLONTARIATEM? CZEKAMY NA CIEBIE! PRZYŁĄCZ SIĘ DO NASZEJ KOLEJNEJ  

GRUPOWEJ WYPRAWY POŁĄCZONEJ Z WOLONTARIATEM I SPĘDŹ 2 TYGODNIE  

W PERU! 

 

To, co zrobisz, będzie mieć znaczenie dla lokalnej społeczności, bo będziesz 

pomagać w malowaniu i dekorowaniu klas szkolnych! Będziesz mieć okazję, aby 

pobyć z Peruwiańczykami, poznać ich kulturę, zwyczaje i tradycje. Razem zwiedzimy 

także Cusco, wejdziemy na Machu Picchu, zobaczymy linie Nazca, pojedziemy do 

Paracas i popłyniemy na wyspy Ballestas! A w programie mamy jeszcze wiele innych 

atrakcji… Zresztą sprawdź poniżej;) 

 

Koniecznie przeczytaj naszą relację z pierwszej wyprawy do Nepalu z 2016 r. na 

blogu Travel with Mission: www.travelwithmission.com/blog/, wówczas na pewno 

będziesz wiedział/a jakich emocji i wrażeń się spodziewać :) 

 
A oto kilka wypowiedzi naszych wolontariuszek, które zapytane o to, czy zamierzają 

powtórzyć doświadczenie, odpowiedziały tak: 



 

 „Tak, tak i jeszcze raz tak!  I będę gorąco namawiać do takiego czynnego 

wypoczynku także innych. A jak się dowiem, że planowany jest wyjazd z tą samą 

ekipą - to nawet nie będę pytała, dokąd jedziemy ;)” - Monika 

„Grupa 6 dziewczyn, które wyjątkowo przypadły sobie do gustu. Łączyło nas 

poczucie humoru, wspierałyśmy się w przypadku niewielkich niedyspozycji 

zdrowotnych, codziennie, po trochu odkrywałyśmy się.  Z pewnością nie stracimy ze 

sobą kontaktu.” - Małgosia 

„Nie znałyśmy się przed wyjazdem, poznałyśmy się dopiero na hali odlotów na 

Okęciu. Mam nadzieję, że nie tylko będziemy utrzymywały kontakt, ale niejedną 

szkołę jeszcze odmalujemy :)” - Marta 

 

 

Proponowany termin wyprawy to 3 -16 czerwca 2017 r.! 

PROGRAM WYPRAWY DO PERU: 

 

Dzień 1 – Warszawa – Lima 

Wylot z Warszawy, przelot do Limy zgodnie z rozkładem. Zakwaterowanie i kolacja na starym 

mieście.  

 

Proponowany lot KLM: wylot o godz. 6 rano z Warszawy, 1 przesiadka w Amsterdamie, przylot 

do Limy o godz. 18:10 lokalnego czasu 

 

Dzień 2 – Lima - Cusco – Święta Dolina Inków 

 
Śniadanie w hotelu w Limie. Rano wylot z Limy do Cuzco. Lądowanie w Cuzco i wyjazd do 

Świętej Doliny Inków. Święta Dolina, położona ok. 15 km od Cuzco była epicentrum kultury 

Inków. Została utworzona przez rzekę Urubamba i jej dopływy.   



 

Wizyta na lokalnym malowniczym targu w Pisac i czas na zakupy. Lunch, przejazd do hostelu i 

zakwaterowanie w Ollantaytambo. Wąskie, kamienne uliczki oraz domy powstały tu w 

czasach Inków. 

 

Dzień 3 – Święta Dolina – Trasa Inków – Aquas Calientes 

Po śniadaniu wyjazd pociągiem ze stacji w Ollantaytambo, dojeżdżamy na odległość 104 km 

od Cusco do Chachabamba i właśnie z tego miejsca rozpoczyna się wędrówka dawna trasą 

inkaską do Machu Picchu (cała wędrówka trwa ok. 6 godz.) Wyruszamy mostem nad rzeką 

Urubamba, po drodze obserwujemy rozmaitą faunę i florę. Po ok. 3 godz. docieramy do 

Winay Wayna, kryjącej pozostałości architektury inkaskiej i charakteryzującej się dużymi 

tarasami rolniczymi. Tutaj zjemy nasz lunch (lunchbox). Następnie dalej kontynuujemy 

wędrówkę aż do Intipunku (Sun Gate), skąd będziemy podziwiać zapierający dech w piesi 

widok na Machu Picchu. Tego jeszcze dnia zejdziemy na kolację i nocleg do Aquas 

Calientes. 

Dzień 4 – Aquas Calientes – Machu Picchu – Cuzco 

 
 

Wczesnym rankiem wyruszamy autobusem do Zagubionego Miasta Inków, zbudowanego na 

górze nazwanej Machu Picchu. Tu będzie wystarczająco dużo czasu, aby razem z 

przewodnikiem podziwiać to najlepiej zachowane miasto Inków, które położone jest na 

wysokości 2090-2400 m n.p.m. Stamtąd zejdziemy do Aquas Calientes, a tam weźmiemy 

pociąg do Cuzco, gdzie mamy nocleg. 

Dzień 5 – Cuzco 

Śniadanie, zwiedzanie Cuzco, lunch w restauracji, po południu czas wolny, kolacja. 

W czasach Imperium Inków w Cuzco znajdowała się stolica państwa. Nazwa Cuzco w 

języku keczua oznacza pępek świata. 

 

 

 

 

             



 

Dzień 6 – Cuzco – Andahuaylas 

 

Po śniadaniu przejazd do wioski Chumbao, w prowincji Andahuaylas – Region Apurimac (ok. 

340 km – 5 h), zakwaterowanie i zapoznanie z organizacją odpowiedzialną za wolontariat. 

Dzień 7 – Andahuaylas 

Po śniadaniu rozpoczęcie prac wolontariackich w szkole podstawowej położonej w centrum 

górskiej wioski Chumbao. Do zadań wolontariuszy będzie należało: dekorowanie i 

odmalowanie klas, drobna naprawa mebli i urządzeń w szkole. 

Dzień 8 – Andahuaylas  

Ciąg dalszy prac wolontariackich. 

 

Dzień 9 – Andahuaylas 

Ciąg dalszy prac wolontariackich. Współuczestnictwo w przeprowadzeniu kursu pierwszej 

pomocy dla dzieci; uzupełnianie apteczki szkolnej. 

 

Dzień 10 – Andahuaylas – Paracas 

 
Po śniadaniu wyruszymy do Nazca (650 km, ok. 10 h), nocleg w Paracas. 

Paracas to miasto portowe, położone w pobliżu Parku Narodowego Paracas nad Oceanem 

Spokojnym. 

 



 

Dzień 11 – Paracas – Nazca- Paracas 

 
Śniadanie, dla chętnych przelot nad liniami Nasca, lunch, czas wolny, kolacja. 

Linie Nazca, które oglądane z góry przypominają kształtem zwierzęta, rośliny lub figury 

geometryczne, są dziełem kultury Nazca. Znajdują się w południowo-zachodniej części Peru, 

na obszarze ponad 50 km długości i 14 km szerokości.  

 

Dzień 12 – Paracas 

 
Śniadanie i obiad w hotelu, rejs na wyspy Ballestas na Oceanie Spokojnym, czas wolny. 

 

Dzień 13 – Paracas – Lima  

Śniadanie, przejazd do Limy, czas wolny, wylot do Polski o godz. 18:20, wg proponowanego 

lotu Air France przez Paryż. 

 

Dzień 14 – Lima – Warszawa 

Przylot do Polski o godz. 21:35, wg proponowanego lotu 

 

*Z uwagi na charakter wyprawy możliwe są nieznaczne odstępstwa od programu, nie 

wpływające jednakże na jego zasadniczy kształt i jakość.  

 

 

 



 

Cena dla 1 osoby: 

1900 USD + bilet Warszawa-Lima-Warszawa  

(cena biletu KLM/Air France- 3.290PLN – promocja tylko do 14.02.2017) 
 

Uwaga, wyjazd będzie realizowany już nawet przy zebraniu się małej 6-osobowej grupy! 

 
W cenie: 

Opieka pilota z j. polskim i angielskim – przedstawiciela Travel with Mission /No Limits 

Zakwaterowanie: 

 Lima 

 Ollantaytambo (Świeta Dolina) 

 Aquas Calientes (Machu Picchu) 

 Cuzco 

 Chumbao (Andahuaylas) 

 Paracas 

3 posiłki dziennie w lokalnych restauracjach oraz w miejscu odbywania wolontariatu 

Woda, kawa/herbata do posiłków  

Przewodnik z j. angielskim: 

 Św. Dolina Inków 

 Machu Picchu 

 Cusco 

Opłaty za wejścia do obiektów wymienionych w programie, w tym też opłaty wstępu do Świętej Doliny 

Inków i na Machu Picchu. 

Transfery: 

 Transfery z i na lotnisko 

 Przelot na trasie Lima – Cusco 

 Pociąg z Ollantaytambo do Chachabamba (104 km szlaku Inków) 

 Wewnętrzne przejazdy busem 

Opłaty lotniskowe  

Ubezpieczenie 

Materiały potrzebne do prac w ramach wolontariatu  

 

W cenę nie są wliczone: 

Napoje alkoholowe  

Dodatkowe posiłki zamawiane indywidualnie  

Napiwki  

Osobiste wydatki  

Przelot nad liniami Nasca – dla chętnych (ok. 150 USD) 

 

Warunkiem rezerwacji miejsca jest wpłacenie zaliczki. 

Wyjazd jest realizowany we współpracy z zaprzyjaźnioną i bardzo doświadczoną organizatorką turystyki 

– Aliną Majewską, właścicielką firmy „No Limits”, www.no-limits.pl, a naszą przewodniczką będzie równie 

doświadczona Agnieszka Adamowska, która była z nami w Nepalu;) 

 

Kontakt: 

Lidia Kilińska-Dłabich: lidia.dlabich@travelwithmission.com, tel. +48 504 100 825 

Alina Majewska: alina.majewska@no-limits.pl, tel. +48 602 792 995 

www.travelwithmission.com 

FB: TravelwithMission 

 



 

 


