
 

 

PERU, ARGENTINA IN BRAZILIJA 

Najboljše Južne Amerike 16 dni 
 

Individualno potovanje  
 
 

Pred vami je predlog potovanja po Južni Ameriki. V ponudbi najdete lokalno vodeno potovanje skozi tri glavne države: 
Peru, Argentina in Brazilija. V vsaki je vključeno nekaj glavnih zanimivih doživetih ogledov tamkajšnjih atrakcij. 

Program je le eden izmed mnogih predlogov kako lahko potovanje izvedete. Potovanje lahko prilagodimo vašim 

željam. 
 

 

 
 

 

Peru - znan tudi kot Kraljevina Sonca, Peru je ena od najbolj reprezentativnih držav Latinske Amerike zaradi mešanice 
domače indijske, afroameriške in evropske kulture. Peru je država, v kateri so se tradicionalni običaji skozi leta 

spreminjali in so osnova sedanjega načina življenja. Kontrast, ki ga povzročajo različne krajine in ljudje, je razlog, 

zakaj je Peru država, ki je tako zanimiva za vas. City of Kings je bil nekoč scenarij vojne proti španskim osvajalcem, 
ki so prišli v brezobzirno iskanje zlata, ki je bilo nekje skrito v Peruju. Najbolj iskani zaklad pa je bilo izgubljeno mesto 

Inkov: Machu Picchu, ki ga nikoli niso našli. 
 

Argentina - druga največja država Južne Amerike, ima površino 2,8 milijona kvadratnih kilometrov. V državi je 33 
milijonov prebivalcev, skoraj polovica jih živi v okolici Buenos Airesa, enega najbolj kozmopolitskih mest na svetu. 

Argentina je fascinantna dežela kontrastov, kjer je izjemno skoraj običajno. To je dom številnih prosto živečih živali, 



 

 

ima edinstveno kulturo in uživa v neverjetni raznolikosti pokrajin iz tropskega deževnega gozda na severu do 
oddaljenosti Antarktika na jugu. Tri velike pokrajine sestavljajo deželo: Andi na zahodu, severna in zahodna ravnina, 

pa tudi široka ravnina Patagonije na jugu. Država, ki je raztegnjena po dolžini, ima tri podnebne cone: tropsko na 
severu, zmerno v središču in polarno na skrajnem jugu. Indijski staroselci živijo samo v severozahodni Andski regiji 

in v severovzhodni provinci Misiones. Preostali del prebivalstva je v glavnem sestavljen iz evropskih priseljencev. 

Uradni jezik je španščina, v večjih mestih pa je tudi precej pogosta angleščina. 
 

Brazilija - s tem izrazom povezujemo neskončno Amazonsko džunglo, čudovite plaže, Rio de Janeiro, karneval in 
sambo. To je vse v redu, vendar v resnici je Brazilija precej več, velika država presežkov. Brazilija, dežela velikih 

razsežnosti in kontrastov, ima za mnoge ljudi skrivnostno privlačnost. S površino 8,5 milijona km² je Brazilija približno 

enaka kot Evropa in pokriva polovico južnoameriške celine. Podnebje se spreminja od stalnega toplega, tropskega 
severa nad vsemi podtropskimi različicami zmernega juga. Od 16. stoletja - ko so se portugalski prebivalci začeli 

naseljevati - Brazilija je vedno imela čarobno privlačnost za tujce. Prvič je bilo zlato, gumo in kava, danes pa je 
predvsem ritem in eksotičnost, ki privlači turiste. Ljudje po njej kažejo veliko sreče, prijaznosti in spontanost. Največja 

država Južne Amerike je ogledalo zanimivih slik. 
 

POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM. 
 
Stil: Individualno  potovanje 

1. dan LJUBLJANA ali okolica – VMESNO LETALIŠČE – LIMA. Polet proti LIMI v skladu z letalsko vozovnico. 
Po opravljenih carinskih formalnostih sledi srečanje z voznikom in prevoz do izbranega hotela. Nočitev. (letalo, H) 

 

2. dan LIMA – let v CUSCO (UNESCO) – YUCAY. Zgodnji zajtrk in vožnja nazaj do letališča za notranji let v 
Cusco (UNESCO). Mesto, ki so ga pred dobrimi petsto leti zgradili Inki, vas navduši s svojo arhitekturo, ki je krasna 

mešanica monumentalne inkovske gradnje in prefinjene španske kolonialne arhitekture. Po prihodu začnete 
potovanje z obiskom skupnosti Chinchero, ki je oddaljena 28 km od Cusca. Tukaj so ostanki tistega, kar je bila 

kraljevska hacienda Tupac Inca Yupanqui, pa tudi lepa kolonialna templja, zgrajena na temeljih Inkov. Glavna 
atrakcija je nedeljski trg, ki je bil prvotno namenjen ljudem v dolini, da bi trgovali s svojimi izdelki. Ta barvit in 

živahen trg še vedno fascinira ljudi s svojo raznolikostjo obrti in tekstila v resničnem pred kolumbijskem slogu. 

Nadaljujete pot v "El Mirador de Racchi", kjer imate čudovit pogled na Sacred Valley. Nato uživate v tipičnem kosilu, 
kateremu sledi vožnja v hotel. Nočitev. (let, H, ZK) 

 
3. dan YUCAY – treking izlet Ollantaytambo – Cachicata (3h). Zajtrk. Sedaj ste že dobro aklimatizirani. 

Uvodoma pričnete s panoramskim občudovanjem območja Urubambe, skupaj s krompirjevimi polji vse do 

Ollantaytambo. Stop na mostu Inca, kjer začnete vaš pohod čez reko Vilcanota. Pohod vodi po poti Inke skozi terase 
in grobov, dokler ne pridete do dna enega najpomembnejših gora tega območja, Apu Buena Negra, granitne geološke 

formacije. S tega območja boste imeli čudovit pogled na Verónico, ena najpomembnejših v območju Urubambe, kot 
tudi odličen pogled na piramido Pakaritampu, ki temelji na kmetijskih terasah in mestu Ollantaytambo ter njegovo 

trdnjavo. Tukaj uživate v kosilu. Sledi spust, medtem pa občudujete čudovit pogled v Sacred Valley in njegove lepe 
tipične hiše ter zelena koruzna polja, ki jih namakajo s sveto reko Inkov. Pohod končate na "El Rancho" v lepi 

skupnosti Cachicata's. Hiše v tej skupnosti so bile zgrajene na kamnitih temeljih z uporabo adobe (blatne opeke) za 

gradnjo hiš, ki imajo samo eno ali dve nadstropji, vse s strehami iz slame. Prevoz vas čaka v skupnosti Cachicata, ki 
vas odpelje v vaš hotel v Sacred Valleyju. V popoldanskem času imate vključen še obisk Ollantaytambo. Odpeljejo 

vas v to še živeče inkovsko mestece. Dvesto stopnic vas pripelje na vrh svetišča v Ollantaytambu. Kako so Inki sem 
gor spravili vse te kamne, če mi že sami sebe komaj? Po sprehodu se v vasici lahko okrepčate s kokinim čajem. 

Nočitev. (H, Z) 

 
4. dan YUCAY – izlet v MACHU PICCHU (UNESCO) – CUSCO. Zajtrk. Prevoz do železniške postaje 

Ollantaytambo, kjer vas že čaka morda najbolj slaven vlak na svetu. Dolina se počasi zoži in kmalu ostane prostora 
samo še za divjo reko Urubambo in spretno speljano železniško progo. Okoli vas so vse bolj strmi bregovi, rastje pa 

vedno bolj podobno tistemu iz deževnega gozda. Po uri in pol se znajdete v mestecu Aguas Calientes, ki si je z vso 
muko izborilo svoj prostor v ozki kotanji med skoraj navpičnimi bregovi zelenih hribov. Od tod, majhni avtobusi vozijo 

po strmi gori do najlepšega kraja na svetu. Ko se umikajo jutranje meglice, je že tako skrivnostni Machu Picchu 

(UNESCO) še za odtenek bolj čaroben. Ni skrivnost, kdaj in kako je mesto nastalo, še vedno pa ostaja skrivnost čemu 



 

 

je bilo namenjeno. So tod bivali tisti najpomembnejši svečeniki? So morda v mestu bivale device Sonca? Je bil to 
neke vrste učni center? Morda ravno vi odkrijete to skrivnost? Kakor koli že, dejstvo je, da ga Španci niso nikoli odkrili 

in da sedaj stoji pred vami v vsej svoji lepoti. Ta dan si boste kar največ lepot vzeli zase. Sprehajali se boste med 
ruševinami svetišč in posedali in uživali v neverjetnih razgledih. Najbolj neutrudni pa se boste povzpeli po tlakovani 

inkovski poti še na Sončeva vrata. Po želji (za doplačilo) je možen tudi vzpon na Wayna Picchu (obvezna predhodna 

najava). Sredi popoldneva se boste vrnili v Aguas Calientes in nato z vlakom proti vam že znanemu Cuscu - 
južnoameriška arheološka prestolnica in najstarejše stalno naseljeno mesto je danes ena najpomembnejših in 

najpogostejših turističnih znamenitosti v Peruju. Kljub temu pa še vedno ostaja živahna zapuščina kot središče 
Inškega cesarstva: potomci, ki govorijo Quechua, se lahko množično najdejo na stoletnih starih mestnih ulicah. Cusco 

se ponaša tudi s čudovitimi zbirkami kolonialne umetnosti - odlične primere lahko najdete v katedrali in muzeju 

arheologije. Nočitev. (H, Z) 
 

5. dan CUSCO. Zajtrk. Danes se peš odpravite do približno uro oddaljene inkovske trdnjave Sacsayhuaman, ki leži 
kakšnih dvesto višinskih metrov nad mestom. Mogočni inkovski zidovi vas prvič soočijo z vprašanjem, ki si ga boste 

na poti zastavili še mnogokrat – kako jim je uspelo zgraditi tako veličastne zgradbe? Sprehod med njimi vas popelje 
petsto let nazaj med skrivnostne obrede te neverjetne civilizacije. Z vrha nad trdnjavo pogledate še na Cusco iz ptičje 

perspektive, potem pa se vrnete na glavni mestni trg, ki ga krasita veličastna katedrala in filigranska Jezuitska cerkev. 

Obisk katedrale vam razodene še drugo zgodbo, tisto o španskem osvajanju inkovskega kraljestva in o moči katoliške 
cerkve, seznani pa vas tudi z eno najpomembnejših južnoameriških umetnostnih smeri – cuscensko slikarsko šolo. 

Nedaleč od glavnega trga vstopite še v glavne inkovske templje, imenovane Quoricancha, ki po natančnosti gradnje 
mejijo na popolnost. Tukaj je bil za Inke "popek sveta" in od tod so se njihovi svečeniki obračali k bogovom. Kakšno 

urico, ki vas še loči do noči, izkoristite za samostojno spoznavanje s perujsko kulinariko in domačo obrtjo. Nočitev. (H, 

Z) 
   

6. dan CUSCO – PUNO. Zajtrk. Celodnevni avtobusni prevoz od Cusca do Puna vodi skozi perujsko planoto vzdolž 
snežnih vrhov, preseže do 4.300 m nadmorske višine, nato pa se spusti v Puno, ki je tik ob jezeru Titicaca. Titicaca 

velja s svojimi 3.800 m nadmorske višine za najvišje plovno jezero na svetu. Na poti obiščete mesto Andahuaylillas, 
ruševine Racchi in majhno mesto Pucara. Vključeno je kosilo v tipični restavraciji. Po prihodu v Puno transfer do 

vašega hotela. Lepota in čar mesta Puno je sestavljena iz prijazne osebnosti svojega habitata in z mešanico tipične 

Andske arhitekture, ki jo je mogoče najti vse od strani hribov do jezera Titicaca. Arheološka, kulturna in arhitekturna 
raznolikost ter bogastvo Puna dolgujejo dejstvu, da so tu na bregovih jezera Titicaca nekoč živele tri različne 

civilizacije: Aymara, Quechua in Spanish. Ta večkulturni izvor je ustvaril mešanico rase, ki se prav tako nahaja v 
njihovem umetniškem in kulturnem izrazu, še posebej v neprimerljivem folkloru s katero je Puno postal tudi "Folklorna 

prestolnica Peruja". Toda glavna atrakcija Puna je jezero Titicaca, ki je nujno za vsakega obiskovalca. Sveto jezero 

Inkov je eno od najbolj zagozdenih krajev na svetu in združuje čudovite znamenitosti, kulturo in zgodovino. Nočitev. 
(H, ZK) 

 
7. dan PUNO – čoln do otoka UROS in TAQUILE – let v LIMO. Zajtrk. S čolnom se zapeljete do plavajočih 

otokov Uros. Domačini jih že tisočletja gradijo iz trsja, ki raste v plitvinah tega jezera. Nekoč so otoki zanje 

predstavljali varnost pred plemeni s celine, zdaj pa jim vse bolj predstavljajo ekonomsko varnost, vam pa enega 
najbolj neverjetnih bivalnih okolij. Nadaljujete do "zaresnega" otoka Taquile, kjer vaščani strogo nadzirajo obisk 

turistov in s tem ohranjajo pristnost vaškega življenja. V Taquilu ni ceste ali električne energije, domačini ohranjajo 
svoje tradicije in kulturo, mnogi pa še vedno nosijo tradicionalne obleke. Taquileños so znani po svojih 

visokokakovostnih obrti, zlasti pri pletenju, ki ga izvajajo samo moški. Na glavnem trgu je trgovina, ki prodaja volnene 
izdelke in ročno tkane predmete ter majhna cerkev. Tipično kosilo na otoku je vključeno. Po kosilu odhod na letališče 

Juliaca. Polet v prestolnico Lima, prevoz do hotela in nočitev. (let, H, ZK) 

8. dan LIMA. Zajtrk. Dan namenjen raziskovanju in ogledu mesta Lima, približno 4 ure. Plaza de Armas z lepimi 

stavbami vladne palače, mestna hiša, palača nadškofa in katedrale so še vedno najpomembnejše znamenitosti mesta. 
Po tem obiščete čudovit samostan San Francisca, ki prikazuje največjo zbirko verske umetnosti v Ameriki. Vrhunec 

tega samostana je obisk podzemnih obokov, ki so znani kot katakumbi ali katakombe. Nadaljujte po sodobnih okrožjih 

San Isidro in Miraflores ter na obali uživate pogled na plažo Lime in Tihega oceana. Naprej uživate v vodenem obisku 
enega od najbolj opaženih muzejev v Limi, arheološkem muzeju Rafael Larco Herrera, v katerem je največja zasebna 

zbirka perujske pred-kolumbijske umetnosti. G. Rafael Larco Hoyle je 28. julija 1926 ustanovil muzej v Chiclinovem 



 

 

posestvu sladkorja v Trujillo. Leta 1958 je zbirko premestil v Limo in postavil muzej v kolonialni hiši v okrožju Pueblo 
Libre, kjer trenutno deluje. Približno 45.000 predmetov zbirke je bilo od takrat razstavljenih za javnost. Muzeji 

dvorane Larco so organizirane po predmetih. Kovine, keramika, kamni, kultura, veliki nakit in tekstilne dvorane 
poudarjajo tehnološki vidik pred-kolumbijske kulture. Edinstvena Erotična dvorana na svetu vam daje pogled na 
fascinantno spolno življenje starih Perujanov. Prosto. Nočitev (H, Z) 

9. dan LIMA – let v IGUASSU. Zajtrk. Prevoz do letališča, zapustite državo Peru in naprej sledi notranji polet v 

Iguassu. Dobrodošli v državi Brazilija. Ob prihodu vas odpeljejo do vašega hotela na Brazilski strani slapov. Prosto 
za počitek. Nočitev. (let, H, Z)  

 

10. dan IGUASSU – celodnevni ogled slapov. Zajtrk. Organiziran voden ogled Brazilske in Argentinske strani 
slapov. Na brazilski strani bo vaš prevoz prečkal narodni park Iguassu proti Brazilskim slapom. Hodite po poteh, ki 

sledijo kaskadam in nato po pisti, ki vodi zelo blizu do dna hudičevega grla. Uživate v veličastnih razgledih. Nato 
vzamete dvigalo in se vrnete nazaj na cesto. Od tam se vkrcate v vozilo, ki vas pripelje še do argentinske strani 

padcev. Nadaljujete od spodaj po spodnjem toku, do padajočih padcev, do Superiornega krožka, do rečne kaskade. 

Ekološka džungla vas pripelje do najbolj impresivne opazovalne točke padcev - Hudičevega grla. Po ogledu še prevoz 
v hotel na brazilski strani. Nočitev. (H, Z) 

 
11. dan IGUASSU – let v BUENOS AIRES. Zajtrk. Po dogovorjenem času sledi prevoz na letališče za vaš let v 

Buenos Aires. Ob pristanku sledi prevoz do hotela. Počitek. Nočitev. (let, H, Z) 
 

12. dan BUENOS AIRES – krajši ogled mesta. Zajtrk. Buenos Aires ni samo glavno mesto Argentine; je tudi eno 

izmed desetih najpomembnejših metropol na svetu ter središče političnega, gospodarskega in intelektualnega 
življenja države. To kozmopolitsko mesto 'z velikim evropskim kulturnim vplivom' prikazuje prefinjen okus v svoji 

kuhi, v svojih "butikih" in v eleganci svojih prebivalcev. Tu živi skoraj 12 milijonov ljudi, ki lahko uživa v obilnem 
nočnem življenju ob obisku tango barov, kabaret, diskotek in restavracij. Čez dan so na voljo številne zanimivosti: 

muzeji, umetniške galerije, okusne trgovine, očarljive starine, velike zelene površine parkov, klubi in športne 

prireditve. Italijansko-špansko poreklo prebivalcev oblikuje to sodobno metropolo. Srečanje  z lokalnim vodnikom in 
odprava na krajši voden ogled mesta. Začnete z ogledom Plaza de Mayo, Casa Rosado, roza hišo, sedežu vlade, 

Cabildo (mestna hiša) in metropolitansko katedralo, ki je tudi dom nadškofa Buenos Airesa. Nadaljujete naprej v 
okrožje San Telmo. Do leta 1888 je bil ta del mesta rečno pristanišče, danes San Telmo je eno najsodobnejših in 

najzanimivejših krajev za življenje v Buenos Airesu. Na vaši poti ne gre brez mestne četrti La Boce, ki so jo ustanovili 

italijanski priseljenci in ki je dala ime enemu najboljših nogometnih klubov. Začara vas Caminito, barvita in dinamična 
uličica, na kateri ne manjka uličnih umetnikov in plesalcev legendarnega tanga, ki pa je bil prav tu tudi rojen. Zapeljali 

se boste skozi elitni del mesta in obiskali še slavno pokopališče Recoletta, kjer je pokopana tudi duhovna voditeljica 
nacije. Nadaljujte po najširši aveniji na svetu, Avenida 9 de Julio, vse do Plaza Lavalle z zveznim sodiščem in Teatrom 

Colón in v Palermo s svojimi parki in vrtovi. Vrnitev v hotel. Opcijsko (za doplačilo) se vam lahko organizira poldnevni 
izlet križarjenja po reki Delta za občudovanje mesta Buenos Aires z rečne perspektive. Za konec dneva si lahko sami 

ogledate eno najlepših knjigarn na svetu El Ateneo, ki ima svoj dom v očarljivem teatru. Ob večeru prosto 

pohajkovanje po živahnih ulicah centra. Nočitev. (H, Z) 
 

13. dan BUENOS AIRES – let v RIO DE JANEIRO. Zajtrk. Prevoz do letališča in let v Rio de Janeiro oz. »Čudovito 
mesto« (Cidade maravilhosa), kot ga imenujejo Brazilci. Nastanitev v hotelu in nočitev. (let, H, Z) 

 

14. dan RIO DE JANEIRO. Po zajtrku ob zvokih sambe in bossa nove začnete odkrivati Čudovito mesto. Povzpnete 
se na goro Corcovado, kjer vas v vsej svoji veličini osupne eno izmed sedmih čudes sveta – kip Kristusa Odrešenika. 

Vrnete se nazaj v mesto, do predela Santa Tereza, in se po umetniškem stopnišču Selaron spustite do obokov 
boemske Lape. V centru si ogledate katedralo Metropolitan in Cinelandio, nato pa se s kabinsko žičnico povzpnete 

na grič Pão de Açúcar z nepozabnim razgledom na mesto. Obiščete tudi Muzej jutrišnjega dne ... Po želji se zvečer 
samostojno odpravite začutit pristen utrip nočnega Ria. Lapa – bohemski predel mesta – nikogar ne pusti 

ravnodušnega. Prijetno utrujeni prespite v hotelu. (H, Z) 

 
15. in 16. dan RIO DE JANEIRO – EVROPA. Po zajtrku v skladu s časom prosto do odhoda na letališče. 

Organiziran prevoz do letališča za polet letala nazaj v Evropo. (letalo, Z) 



 

 

 

 
Cena na odraslo osebo znaša:                                              od                2.250,00 EUR  
 
Cena (najmanj 1 udeležencev) vključuje: 14 nočitev v hotelih 3* z zajtrkom (1x dvoposteljna in 1x triposteljna 

soba), prehrano glede na oznake pri vsakem dnevu potovanja, prevoze in oglede s klimatiziranimi vozilom (delno 

privatni in delno v skupini), vstopnine pri ogledih, angleško lokalno vodenje, vsi izleti po programu (razen, kjer je 
navedeno doplačilo), stroške priprave in organizacijo potovanja. 

 
V ceno niso vključeni stroški letalske vozovnice za mednarodni in notranje lete. 

 
Obvezna doplačila (na osebo):  

- letališke pristojbine za notranje lete (na kraju samem) 20 USD. 

 
Doplačila po želji (na osebo):  

- odstopnina v primeru višje sile 4,05% vrednosti potovanja, 
- priporočljivo vodniku na kraju samem: napitnine 60 EUR, 

- poldnevni izlet križarjenja po reki Delta 110 USD. 

 
DRUGI PODATKI: 

VIZE: Slovenci vize ne potrebujemo, potrebujemo pa vsaj 6 mesecev veljaven potni list od konca potovanja. 
ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni. 

 
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar, d.o.o. so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na 

voljo na vseh prodajnih mestih ter na spletni strani. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in 

jih v celoti sprejema.  
 

MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 1.  
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar. 
 


