Rafting az Apurimac folyón
Három napos vadvízi kaland az Andokban – Peru
1. nap: APURIMAC FOLYÓ – HUALLPACHACA HÍD –
LAS PULGAS TÁBORHELY
Cusco-ból 4-5 óra utazás után érjük el a Huallpachaca
katonai hidat buszunkkal. Érkezésünkkor vezetőink
már indulásra készen várnak minket a sátrainkkal,
tábori konyhánkkal és 3 napi élelemmel felszerelt
rafting csónakokkal. Első piknik ebédünket az Apurimac
partján fogyasztjuk el, majd felvesszük a helyszínen
kapott neoprén ruhákat és a védő sisakokat. Ezután
vízre szállunk és egy kis edzés következik: vezetőink
irányításával megismerkedünk a biztonságos evezés
technikájával. A rafting igazi csapatjáték!
Ezután nekivágunk három napos vadvízi kalandunknak.
Egy bemelegítő szakaszon, II. - III. fokozatú zúgókon
evezünk 2-3 órát a fenséges természeti környezetben.
Első éjszakai táborhelyünk a sziklatömbök között
megbújó Las Pulgas nevű homokos partszakasz. Érkezés
után, mialatt mi lecseréljük ruháinkat és megpihenünk,
vezetőink felállítják sátrainkat és elkészítik ízletes meleg! - vacsoránkat. Ezután nincs más dolgunk, mint
a tábortűz körül megbeszélni a nap élményeit és a
déli égbolt csillagképeit csodálni egy üvegpohárban
felszolgált pisco sour mellett. (szállás: sátor, ellátás:
ebéd, vacsora)
2. nap: APURIMAC FOLYÓ – LAS PULGAS TÁBORHELY
– LAS CALABAZAS TÁBORHELY
Reggel kényelmesen és bőségesen megreggelizünk
a mindentől távoli, boldog nyugalmat kínáló
táborhelyünkön, mert ma szükségünk lesz az energiára,
egész nap a vízen leszünk. Rengeteg víz, gyors sodrás
és III.- IV. fokozatú zúgók sora vár ránk az Apurimac
folyón. 2-3 órás kalandos evezés után érkezünk meg déli
pihenőhelyünkre.
Piknik ebédünket a dél-amerikai hagyományokat
követve rövid sziesztával folytatjuk a hangulatos
folyóparti táborhelyen. Azért is, mert délután következik
az igazi vadvíz és a rafting java! Még több zúgó, még
technikásabbak, mint az eddigiek és természetesen még
szórakoztatóbbak is. Hogy ne boruljunk, szükségünk lesz
vezetőink szakértelmére és a kőkemény csapatmunkára.
A kevésbé bátrak az V. fokozatú zúgókat a parton sétálva
„úszhatják meg”, a rapidok közötti szünetekben pedig
lesz időnk arra is, hogy bámészkodjunk a természet
csodáiban vagy a folyóba ugorva, a víz felszínén lebegve
vitessük magunkat a sodrással.
Sötétedés előtt kötünk ki a Las Calabazas táborhelyen,

ahol az Apurimac találkozik a Vilcabamba folyóval. A
homokos partszakasz tökéletes hely a pihenésre. A
menetrend az előző estéhez hasonló: isteni vacsora,
tábortűz és sok nevetés. Garantáltan jót fogunk aludni a
függőleges gránitfalak ölelésében. (szállás: sátor, ellátás:
reggeli, ebéd, vacsora)
3. nap: APURIMAC FOLYÓ – LAS CALABAZAS
TÁBORHELY
Hamar hozzászokunk, hogy a kávénkat és reggelinket
egy étkezősátorban szolgálják fel nekünk. Soha ne
legyen rosszabb dolgunk! De el kell hagynunk ezt a egy
paradicsomi helyet, mert tovább kalandok várnak ránk
a vízen. A két folyó összefolyásától a kanyon kinyílik és
ennek következtében vadvízi evezésünk utolsó szakaszán
igazán technikás zúgókon kell áteveznünk. Vannak köztük
V. fokozatúak is, de nem kell félnünk, kiemelkedően profi
vezetők kezei irányítják csónakunkat, akik a kontinens
leghíresebb rafting pályáin dolgoznak Dél-Amerika-szerte,
hosszú évek óta.
Kalandunk utolsó folyóparti piknik ebédünk után ér
véget, amikor a már ránk várakozó buszba szállunk és
visszautazunk Cusco városába vagy a Szent Völgybe.
(ellátás: reggeli, ebéd)
AZ UTAZÁS ÁRA TARTALMAZZA
•
az utazást bérelt busszal
•
2 reggelit, 3 ebédet, 2 vacsorát
•
az ivóvizet, üdítőket, az esti söröket és koktélokat
•
a kempingfelszerelés ( sátrak, matracok, székek,
asztalok, étkezősátor, étkészlet) bérleti díját
• a tábori konyha bérleti díját
• a vadvízi vezetők és segítők munkadíját
• a magyar nyelvű túravezetést és tolmácsolást
AZ UTAZÁS ÁRA NEM TARTALMAZZA
• a nemzetközi repülőjegyek és illeték árát
• a Lima - Cusco - Lima repülőjegyek és illetékek árát
• az útlemondási biztosítást
• a betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást
• a programban nem szereplő étkezéseket és az
italfogyasztást
• a fakultativ programok árát

•

a borravalót a személyzetnek: 70-100 USD/ résztvevő

legalább hat hónapig érvényesnek kell lennie

TÚRASZERVEZÉS
BALESET- ÉS POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS
Perui túraszervező partnerünk több, mint 15 éve szervez • felhívjuk figyelmed, hogy az utazáson való
vadvízi túrákat, saját túravezetőkkel és felszereléssel
részvétel feltétele, hogy rendelkezz baleset- és
dolgozik, így a részvevők biztosak lehetnek abban, hogy
poggyászbiztosítással
a felszerelések tökéletes állapotban vannak és a vízen • az utazás sajátosságainak legmegfelelőbb ajánlatért
profik vigyáznak testi épségükre.
fordulj irodánk munkatársához
KEMPINGFELSZERELÉS
A túra során professzionális sátrak és a legjobb minőségű
önfelfújódó matracok biztosítják számunkra a pihentető
alvást.
A felszerelésünket a helyszínen kapott vízálló zsákokba
pakoljuk, így biztos, hogy nem ázik majd el hálózsákunk
és váltóruhánk, valamint fotós felszerelésünk.
RAFTING ÉS SZEMÉLYES FELSZERELÉS
A program ára tartalmazza a „száraz ruha” és bukósisak,
a csónakok és evező lapátok bérlését. Nekünk csak
egy szandált, az estékre váltóruhát és egy törölközőt,
valamint egy hálózsákot kell magunkkal vinnünk a túrára.

FIZETÉSI FELTÉTELEK
• RÉSZVÉTELI DÍJ: 500 USD-tól
ÚTLEMONDÁSI ÉS ÁTJELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
Útlemondás esetén az Inka Ösvény túraengedély ára
minden esetben vissza nem térítendő összeg: 100 USD.
Az utazás megkezdéséhez képest 60 napon túli útlemondás
vagy átjelentkezés esetén irodánk minden esetben levon
20 USD kezelési költséget. Másik útra átjelentkezni az
utazás megkezdését megelőző 61. napig lehet.
A 60 napon belüli útlemondás esetén az alábbi költségek
kerülnek levonásra:
• 60-36. napok között a Részvételi díj 10%-a,
• 35-26. napok között a Részvételi díj 50%-a,
• 25-16. napig a Részvételi díj 75%-a,
• 15 napon belül, illetve az utazáson meg nem jelenés
esetén a Részvételi díj 100%-a.

ÉTKEZÉSEK
Vezetőink gyakorlott tábori szakácsok is egyben. Ők
gondoskodnak róla, hogy tápláló és egészséges étel
kerüljön mindenki gyomrába. A folyón külön hajó hozza
a tábori konyhafelszerelést és a friss hozzávalókat is.
Az ételek a helyi és nemzetközi konyha fogásai közül KIZÁRÓ OKOK
kerülnek ki. Speciális étrendnek megfelelő étkezést
A szív- és érrendszeri problémák, a keringési panaszok
azonban nem tudunk biztosítani.
valamint a súlyos cukorbetegség, látászavar vagy testi
fogyatékosság kizáró okot jelentenek a túrán való
AJÁNLOTT ÉLETKOR
részvételről. Egészségügyi problémáid jelentkezéskor
egyeztesd túrvezetőnkkel.
18-60 év

INDULÁS ÉS ÉRKEZÉS
REPÜLŐJEGYEK, ILLETÉKEK
• a Budapest – Lima – Budapest repülőjegy ára • felhívjuk figyelmed, hogy a program az utazás
helyszínén (adott országban) kezdődik és ér véget, a
illetékkel 380 000 Ft-tól
részletes programban a nemzetközi repülési ideje nem
• a Lima - Cusco - Lima repülőjegyek illetékkel: 400
szerepel
USD-tól
• repülési menetrend információkért mindenképp
• a repülőjegy ára a megvásárlás idejétől függ
keresd munkatársunkat, akkor is ha nem a mi
• menetrend információkért és repülőjegy értékesítő
repülőjegy értékesítő partner irodánkon keresztül
partnerünk ajánlatért fordulj irodánk munkatársához
foglalod le repülőjegyed
BEUTAZÁSI SZABÁLYOK, VÍZUM
VALUTA, KÖLTŐPÉNZ
• magyar állampolgároknak nem kell vízum Peruba
• Peru hivatalos fizetőeszköze az Sol ( 1 PEN = 100 Ft)
• turistaként legfeljebb 90 napig tartózkodhat magyar • az USD vagy Euro kivitelét javasoljuk, amit bármelyik
állampolgár az országban
városi pénzváltónál és bankban helyi fizetőeszközre
• útlevelednek a hazaérkezéstől számítva még
válthatunk
• a perui bankok és pénzváltók kizárólag 2006 utáni

kiadású, sérülés és szignó mentes USD címleteket
fogadnak el

számmal. Amennyiben nem kapod meg ezt az e-mailt,
kérjük, vedd fel velünk a kapcsolatot az info@
pachamama.hu címen.
Az utazás árának előlege jelentkezéskor fizetendő,
banki átutalással. Felhívjuk figyelmed, hogy
jelentkezésed az előleg bankszámlánkra való
beérkezésekor hivatalos. A visszaigazolást online
küldjük el a jelentkezési lapon megadott e-mail címre.

•
HASZNOS INFORMÁCIÓK
• időeltolódás: -6 óra
• kommunikáció: Peruban a spanyol a hivatalos nyelv,
a turizmusban dolgozók többsége beszél angolul
• mobiltelefon: a magyar mobiltelefon-szolgáltatók
rendelkeznek roaming partnerekkel, a hálózat 1800
MHz-en működik
BANKSZÁMLASZÁMOK
Pachamama Adventures Ltd.
OLTÁSOK, GYÓGYSZEREK
HUF Számlaszám:
• kötelező oltás nincs
MKB Bank HU22 1030 0002 1065 3749 4902 0017
• ajánlott oltások: Hepatitis A és B, tífusz, tetanusz
USD Számlaszám:
• gyógyszer szedését a háziorvossal kell egyeztetned
MKB Bank HU79 1030 0002 1065 3749 4012 0017
• ajánlott gyógyszerek: fejfájás csillapító, láz- és
SWIFT: MKKBHUHB
fájdalomcsillapító,
gyomorfertőtlenítő
szer,
görcsoldó
BŐVEBB INFORMÁCIÓ
IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK
• Honlap: www.pachamama.hu
Meleg, fülledt időjárásra számíthatunk.
• Email: info@pachamama.hu
Ne felejtkezz el az UV-sugárzás elleni bőrvédelemről, • Telefon: +36 70 943 98 58
akkor is ha nem napsütéses az idő. Nagyon fontos,
hogy szemeid megfelelő napszemüveggel védd az UVsugárzástól.
TÚRAFELSZERELÉS
• a szükséges túrafelszerelések pontos listáját
jelentkezéskor elküldjük neked
• ha segítségre van szükséged a megfelelő
túrafelszerelések
összeállításában,
fordulj
túravezetőnkhöz, szívesen áll rendelkezésedre
• utazóink túrafelszerelésüket 10% kedvezménnyel
vásárolhatják meg a Tengerszem túraboltban és a
Mormota Webshop-ban
• a kedvezményre jogosító online kupont az utazási
szerződéssel küldjük el
JELENTKEZÉS AZ UTAZÁSRA
• Mielőtt jelentkeznél egy utazásra, kérjük olvasd el
az Általános Szerződési feltételeket az oldal alján
• Gyorsan és egyszerűen jelentkezhetsz az utazásra,
ha az oldal tetején lévő „Jelentkezem!” gombra
kattintasz és kitöltöd az online űrlapot.
• Útitársad nevében is jelentkezhetsz. Ehhez nem kell
mást tenned, mint megadni a nevét, az e-mail címét
és a telefonszámát.
• A jelentkezés sikeres elküldése után kapsz egy
automatikus válasz e-mailt, benne egy regisztrációs

