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Fakultativní aktivity k zájezdu
Některé fakultativní aktivity se objednávají a hradí až v průběhu zájezdu. Fakultativní aktivity uvedené níže je však
nutné objednat s časovým předstihem. Vzhledem k omezené kapacitě míst na těchto aktivitách, doporučujeme
objednat si je již při vyplňování online objednávky zájezdu.

Dopolední vstup do komplexu Machu Picchu
Orientační cena: 1170 Kč
Délka trvání: 6.00 - 12.00 hodin
Kvůli organizaci programu volíme dopolední vstup do komplexu, kdy společně se skupinou, českým a místním
průvodcem absolvujete prohlídku samotného komplexu. Vstup do komplexu je od 6:00 ráno až do poledne. Poté
sjedete zpět autobusem do místa ubytování ve městečku Aquas Calientes a následuje individuální volno, případně
můžete navštívit termální lázně.
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Dopolední vstup do komplexu Machu Picchu s výstupem na horu Wyana / Montaňa Machu Picchu
Orientační cena: 1490 Kč
Délka trvání: 6.00 - 12.00 hodin
Kvůli organizaci programu volíme dopolední vstup do komplexu, kdy společně se skupinou, průvodkyní a místním
průvodcem absolvujete prohlídku samotného komplexu. Vstup do komplexu je od 6:00 ráno až do 12:00 hodin. Po
prohlídce je možný výstup na jeden z kopců Wyana nebo Montaňa Picchu dle kapacity volných permitů. Poté sjedete
zpět autobusem do místa ubytování ve městečku Aquas Calientes a následuje individuální volno, případně můžete
navštívit termální lázně.
V rámci programu je v areálu Machu Picchu možnost výstupu na jeden z vrcholů Huayna (Wayna) Picchu (2700 m,
délka výstupu cca 0,5-1 hod, dle zdatnosti; převýšení cca 300 metrů; schodovitý terén i kamenitá pěšina) nebo
M o n t a ň a M a c h u P i c c h u (3080 m, délka výstupu cca 1 hod – 1,5h, dle zdatnosti; převýšení cca 400 m; schodovitý
terén i kamenitá pěšina, odkud si můžete prohlédnout komplex Machu Picchu „jako na dlani“ viz obrázek.

Objednané fakultativní aktivity budou uvedeny ve smlouvě o zájezdu. Cena fakultativních aktivit, které si vyberete,
bude uvedena v konečné kalkulaci zájezdu. V některých případech může dojít ke změně ceny těchto fakultativních
aktivit. Na tuto skutečnost budete včas upozorněni garantem zájezdu.
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