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11.-23. jaanuar 2017 Oilseeds klientide erireis 

PPEERRUUUU  IIMMEELLIINNEE  LLOOOODDUUSS  JJAA  MMÜÜSSTTIILLIISSEEDD  PPAAIIGGAADD 

  
 
 

 
 
 

Iidne linn Cusco 

Machu Picchu ja Püha org 

Ollantaytambo 

Iquitos 

Kohalikud külad 

Džungliretk Amazonases 
 
 
 

Hind (majutusega kahekohalises toas) 3600 €/ühele reisijale 
  
 
  



HINNAS SISALDUB: 

 Lennukipiletid suunal Tallinn-Amsterdam-Lima-Pariis-Tallinn (KLM) koos kõikide lennujaamamaksudega 
ja registreeritava pagasiga 

o Siselend Lima-Cusco koos kõikide maksudega 
o Siselend Cusco-Lima-Iquitos koos kõikide maksudega 
o Siselend Iquitos-Lima 

 Kohapealne programmis märgitud transport 

 Kõik kohapealsed ekskursioonid koos sissepääsutasudega muuseumitesse  

 Rongisõit Machu Picchule 

 Machu Picchu sissepääsutasud ja kohalik giid 

 Reisijuht algusega Tallinnast, lisaks kohalik Fix Reiside giid kogu reisi vältel 

 Džungliretk algusega Iquitosest 

 Programmis märgitud hotellid koos hommikusöökidega  

 Kõik programmis märgitud toidukorrad  

 Vein ja õlu toidu kõrvale ning bussisõitudeks 
 
 
REISIPROGRAMM 
 
11. jaanuar 2017 – lend Peruusse 

Lennugraafik: 
Tallinn-Amsterdam 07.30-09.00  
Amsterdam-Lima 12.25-19.10 
 
Saabumine Limasse õhtul, transport lennujaama lähedal asuvasse hotelli.  

Hinnas õhtusöök hotelli lähedal asuvas kohalikus restoranis koos veini ja õllega 
 
 
12. jaanuar – siselend Lima-Cusco 

Pärast hommikusööki sõidame lennujaama. Sielend Lima-Cusco kell 10.30-11.40. Saabumine iidsesse inkade pealinna 
Cuscosse. Transport ja majutumine kesklinna hotelli Los Andenes Al Cielo (või sarnane). Kõik vaatamisväärsused ja 
kohalikud poed on käe-jala juures. Pärastlõunal tutvume inkadeaegse impeeriumi suurima linna Cuscoga, kus tänaseni 
on näha, et hooned on ehitatud kunagiste templite, majade ja müüride peale. Külastame erinevaid templeid, 
katedraale ja linna tähtsamaid hooneid. Õhtu lõpetame kohalikus restoranis koos suurepärase õhtusöögiga. Sellesse 
restorani turistid ei satu. Õhkkond on ehe, sisustus tagasihoidlik ning toidud imemaitsvad ja portsjonid suured. 
 
Hinnas hommiku-, ja õhtusöök. õlu ja vein õhtusöögi juurde 
 
 
13. jaanuar – Püha org ja Ollantaytambo 

Pärast hommikusööki sõidame Püha orgu, esimese peatuse teeme Awanacancha külas, mille läheduses kohtame 
laamasid, alpakasid ja vikunjasid. Kohalikud naised on suured kudujad, näeme neid näputööd tegemas. Edasi läheme 
Pisaci, kus külastame kohalikku turgu ja ajaloolisi paiku. Pisaci varemed on inkadeaegsed terrassid, siinset paika 
peetakse nö põlluharimise keskuseks. Kitsastel terrassidel katsetati erinevate taimede kasvatamist. Igal terrassil on 
kasvatatud erinevat sorti maisi, kartulit, kokataimi jpm. Niisutussüsteemid toimivad tänaseni. Edasi läheme 
Urubambasse, kus meid ootab rikkalik lõunasöök. Järgmisena sõidame armsasse külla nimega Ollantaytambo, kus ka 
ööbime. Kuuleme küla põnevat ajalugu ja jalutame väikestel tänavatel. Ööbimine lihtsas hotellis Tikawasy Valley. 
Tubades on tasuta wifi ja eraldi vannituba. Ollayantambo on väike küla ja siin ei ole luksuslikke hotelle. Enamus 
majutusasutusi on perekonna hotellid, kus kõiki külalisi soojalt vastu võetakse. 
 
Hinnas hommiku-, lõuna- ja õhtusöök, kõik sissepääsutasud. Õlu ja vein lõuna- ning õhtusöögi juurde 
 
 
14. jaanuar – Machu Picchu 
Hommikul väljub rong Aguas Calientesse, mis on Machu Picchu jalamil asuv küla. Rongijaam asub hotellile lähedal (ca 
250 m), läheme jalgsi. Pärastlõuna veedame väikeses külas, kus on kohalik turg, poed ja restoranid. Siin on hinnad 
märgatavalt kallimad, sest tegemist on külaga, mis on loodud, vaid tänud Machu Picchu avamisele turistidele. Veel 
paarkümmend aastat tagasi elasid siin ainult paar farmerite perekonda. Vaba aega saame veeta kuumaveeallikates 
ujudes ja külas ringi jalutades. Õhtusöögi sööme hubases restoranis. Majutus hotellis La Pequena Casita (või sarnane). 
 
Hinnas hommiku- ja õhtusöök, kõik sissepääsutasud. Õlu ja vein õhtusöögi juurde.  



 
 
15. jaanuar – Machu Picchu-Cusco 

Varahommikul (05.30) läheme Machu Picchule, lootes sealset Päikese tõusu nautida. Isegi kui Päike on pilve taga, 
saame nautida selle lummava ja müstilise paiga võlusid. Külastame kõiki tähtsamaid templeid ja paiku. Ekskursioon  
Machu Picchul kestab ca 2,5h, pärast mida saab igaüks omal käel piirkonnaga tutvuda. Hilisel pärastlõunal (kell 17.50) 
sõidame rongiga tagasi Cuscosse. Majutus juba tuttavas hotellis. Saabume Cuscosse hilisõhtul, meie tubades ootab 
väike öösnäks. 
 
Hinnas hommiku- ja lõunasöök, snäksid rongis ja hotellis, kõik sissepääsutasud.  
 
 
16. jaanuar – Kohalikud farmerid ja Cusco toiduturg 

Pärast hommikusööki läheme kohalikule turule, et siinsete andidega tutvuda. Peruu kui kartuli sünnimaa on tõeliselt 
rikkalik. Lisaks mitmele tuhandele kartulisordile, leidub siin mitusada erinevat maisisorti, kiinoat jp muud meile 
huvitavat. Edasi suundume kohalike farmerite juurde. Plaan on külastada alpakakasvatust ja kartulikasvatajaid. Lihtsa 
koduse lõunasöögi sööme koos kohalikega. Cuscosse tagasi jõuame pärastlõunal. Õhtupoolikul vaba aeg, et teha 
viimased sisseostud. 
 
Hinnas hommiku-, lõuna ja õhtusöök. Õlu ja vein õhtusöögi juurde. 
 
 
17. jaanuar – Siselend Iquitosesse 

Varahommikul jätame iidse Cuscoga hüvasti ja lendame Iquitosesse – linn kuhu ei vii ühtegi teed. Lennukiaknast 
avaneb imeline vaade metsikule loodusele.  
 
Lennugraafik: 
Cusco-Lima 06.00-07.10 
Lima-Iquitos 11.30-14.00 
 
Transport hotelli, kuhu jätame oma pagasi. Sööme kohalikku kaasapandud lõunasööki ja läheme Iquitosega tutvuma. 
Külastame Puerto Beleni slummi ja selle kuulsat turgu, kust saab kaasa osta kõike mida džunglirahvas valmistab. 
Slummi rahvas elavad nö kanajalgadel majakestes, mis on ehitatud vette. Õhtupoolikul valmistume algavaks 
džunglimatkaks. Pakime vajaliku kraami seljakottidesse, sest suured kohvrid jätame Iqutiosesse. Kohaliku õhtusöögi 
sööme Gustave Eiffeli Casa de Fierro’s, see ehitis sai kunagi Pariisi maailmanäituse jaoks ehitatud. 
Kautshukikaupmehed tõid hoone tükkhaaval 19.sajandi lõpul Iquitosesse. 
 
Hinnas kaasapakitud hommikusöök ja õhtusöök Iquitoses. Õlu ja vein õhtusöögi juurde 
 
 
18. jaanuar – Metsik loodus, väheavastatud paigad ja siirad kohalikud 

Oma esimest džunglipäeva alustame paadiretkega. Kohalikud paadid viivad meid sügavale vihmametsa, ca 75 km 
kaugusele Iquitosest. Paadisõidu ajal on lootust kohata kilpkonni, kaimane, roosasid jõedelfiine ja mitmeid erinevaid 
linnuliike.  
 
Majutame ennast lihtsatesse kämpingu stiilis majakestesse, mis on sisustatud kõige vajalikuga. Igas majakeses on 
eraldi pesemisruum (kuuma vett ei ole, sest asume troopilises vihmametsas, kus temperatuurid on kõrged ning vesi 
soojeneb paakides). Voodite kohal on sääsevõrgud ning majakestes on eraldi varikatusega rõdu, kus asuvad 
võrkkiiged. 
 
Kämpingus on elektri kasutamine piiratud (nagu kõikjal Peruu vihmametsa majutustes), sest elektrivarustus toimib 
vaid generaatorite abil. Iga päev kell 18.00-21.00 saab kasutada üldist elektrit, et laadida oma nutiseadmed ja 
kaamerad ning fotoaparaadid. Öösel saab valgust õlilampidest  
 
Meie kämpingu lähedal asub ahvide saar, kus metsikus looduses elab suurel hulgal kisa-kära tegevaid ahvilisi. Nendele 
vahvatele isenditele läheme külla. Ahvide saare külastuse ajal on lootust näha macaosid (maailma suurimad papagoid, 
tuntud ka kui aarad), alligaatoreid ja roosasid delfiine. Hea õnne korral saame nende imeliste isenditega koos ujuda. 
 
Hinnas kõik söögid ning õlu ja vein söögikordade juurde 
 
  



19. jaanuar – Amazon jõgi, flora ja fauna 

Tänast päeva alustame varahommikuse jalutuskäiguga jõe äärde, kus saame imetleda Päikese tõusu Amazonase ääres.  
Edasise päeva veedame koos kohaliku eksperdiga, kes tutvustab siinset liigirikast loodust. Püüame kala, naudime 
imelist loodust koos selge veega ja kaunite vaadetega. Kui kalapüük õnnestub saame maitsda omapüütud piraajasid. 
Hilisõhtul läheme tutvuma džungli ööeluga. Öösel ärkavad loomad ja linnud, keda päevavalguses ei näe. Ööhääled siin 
eraldatuses on tõeliselt võimsad ja natukene kõhedad.  
 
Hinnas kõik söögid ning õlu ja vein söögikordade juurde 
 
 
20. jaanuar – Amazonase külad ja kohalikud 

Täna külastame Amazonase põliselanikke, kelle igapäevaelu möödub siin kaunis looduses, eraldatud muust maailmast. 
Saame teada rohkem nende eluviisit ja tavadest. Ehk on just see paik, kus igaüks mõistab kui vähe on õnneks vaja. 
Lihtsates tingimustes, ilma tänapäevaste nutiseadmeteta võib elu väga mitmekesine olla. Kohalik shamaan on ilmselt 
õige persoon sellele küsimusele vastama. Siinsed ravitsejad kasutavad kuulsat ayahuasca-taime, mis aitab kohale 
meelitada vaime ja on tuntud ka kui “jumalate taim”. Hea õnne korral õnnestub meil näha iidset rituaali, kus 
kasutatakse ayahuasca taime. 
 
Kindlasti külastame kohalikku kooli ning viime lastele mõned kingitused. Õhtu saabudes läheme uuesti džunglisse ja 
püüame leida sisalikke, madusid ning öise eluviisiga ahve. 
 
Hinnas kõik söögid ning õlu ja vein söögikordade juurde 
 
 
21. jaanuar – Amazonase vesikond 

Hommikune džunglimatk viib meid Palo Alto vaatetorni. Hommikul alustavad linnud päeva, kogu loodus ärkab. 
Linnakärast eemal on just looduse hääled need, mis meid saadavad. Päeval saame kanuudega Amazonase jõel sõita 
ning ujuda või värskendada ennast mõnes laguunis. Kõik soovijad saavad ise kala püüda või vaikselt kalameestele 
kaasa elada.  
 
Kogu džungliprogramm on paindlik ning osavõtt vabatahtlik. Kes soovib pikemalt aega võrkkiiges veeta ja looduse 
rüpes puhata võib jääda oma majakesse. Meie kohalik giid muudab vajadusel džungliprogrammi ning aktiviteetide 
järjekord võib muutuda. 
 
Hinnas kõik söögid ning õlu ja vein söögikordade juurde 
 
 
22. jaanuar – Hüvasti Peruu! 

Varahommikul lahkume oma džunglikodust tagasi tsivilisatsiooni Iquitosesse. Iquitos sai tõelise elu sisse 19. sajandil, 
mil kautshukikaupmehed siin tegevust alustasid. Saame ennast hotellis värskendada ning algavaks reisiks pakkida. 
Meie käsutuses on 5 hotellituba.  
 
Hinnas hommikusöök 
 
Lennugraafik: 
Iquitos-Lima  14.30-17.00 
Lima-Amsterdam 22.15-16.30 (saabumine 23.jaanuar) 
Amsterdam-Riia 18.55-22.10 
Riia-Tallinn 23.05-23.55 
 
NB! Soovi korral lõpetada oma reis Riias palume sellest meile teada anda hiljemalt 10.12.2016 
 
 

 
Lisainfo saamiseks ja reisi broneerimiseks võtke palun ühendust Oilseeds piirkondliku esindajaga! 

 
 
 

           


