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INFORMACE KE VSTUPU DO KOMPLEXU MACHU PICCHU  

Součástí programu zájezdu je mimo jiné návštěva komplexu Machu Picchu, památky zařazené na seznamu světového dědictví 

UNESCO. Vstup do komplexu Machu Picchu není zahrnutý v ceně zájezdu, ale předpokládáme, že si návštěvu této jedinečné 

památky nenecháte ujít. Vstupy je nezbytné rezervovat a uhradit ve velkém časovém předstihu, jelikož kapacita denních vstupů 

do areálu je omezena. Podle Vašeho přání Vám zajistíme dostupné vstupy a při Vašem přihlášení již zahrneme do konečné 

ceny. 

 
Kvůli organizaci programu volíme dopolední vstup do komplexu, kdy v brzkých ranních hodinách společně se skupinou, 

průvodkyní a místním průvodcem absolvujete prohlídku samotného komplexu. Po prohlídce je možný výstup na jeden z kopců 

*Wyana nebo Montaňa Picchu dle kapacity volných permitů. Při zakoupeném vstupu s výstupem je nutné opustit areál ve 13:00. 

Do komplexu je možné zakoupit i odpolední vstup (12:00 – 17,30 hod.), což ale dle zkušenosti průvodců není nezbytné. 

Dopolední pobyt v areálu bývá pro poznání této památky i s výstupem na horu dostačující. Vzhledem k odjezdu skupiny vlakem 

z Aguas Calientes je nutný odchod z areálu Machu Picchu nejpozději ve 14:30. Záleží tedy na Vašem rozhodnutí, zda si budete 

chtít čas pobytu v areálu maximálně prodloužit. 

*V rámci programu je v areálu Machu Picchu možnost výstupu na jeden z vrcholů Huayna (Wayna) Picchu (2700m, délka 

výstupu cca 0,5-1 hod, dle zdatnosti; převýšení cca 300m; schodovitý terén i kamenitá pěšina) nebo Montaňa Machu 

Picchu (3080m, délka výstupu cca 1 hod – 1,5h, dle zdatnosti; převýšení cca 400m; schodovitý terén i kamenitá pěšina, odkud si 

můžete prohlédnout komplex Machu Picchu „jako na dlani“, viz obrázek. 

 

Aktuálně je možné zakoupit tyto druhy vstupů: 

 

Typ vstupu Cena CZK (dle kurzu z 

listopadu 2017) 

Dopolední vstup do komplexu Machu Picchu (06:00 – 12:00h)  160 soles  1150,- 

Dopolední vstup do komplexu Machu Picchu (06:00 – 12:00h) + Odpolední vstup do komplexu 

Machu Picchu (12:00 – 17:30h) 

320 soles  2300,- 

Dopolední vstup do komplexu Machu Picchu (06:00 – 13:00h) s výstupem na horu Wyana / 

Montaňa Machu Picchu* (dle volných kapacit) 

203 soles 1470,- 

Dopolední vstup do komplexu Machu Picchu (06:00 – 13:00h) s výstupem na horu Wyana / 

Montaňa Machu Picchu* (dle volných kapacit) + Odpolední vstup do komplexu Machu Picchu 

(12:00 – 17:30h) 

363 soles 2600,- 


