
STY Opintomatka  Peru- Bolivia 24.03.-04.03.2018 
 
24.03/ 1 päivä. iltapäivällä saavutaan Peruun pääkaupunkiin Limaan (154 msnm). Transfer 

tilausajobussilla lentoasemalta hotelliin ”Allpa hotelli” http://allpahotel.com/ turvallisessa 

Mirafloresin kaupunkinosassa tyynenmeren rannikkolla. Illallinen Mirafloresissa jossa kokeillaan 

paikallista ”Pisco Sour” nimistä kokteilia ja kyytipojaksi paikallista herkkua ”Lomo Saltado”. 

Rentoudutaan ja levätään pitkästä puuduttavasta lentomatkasta. 
 
25.03/ 2 päivä. Aamiasen jälkeen tutustutaan Liman kaupunkiin. Bussilla tutustutaan Liman 

asuinalueeseen ja saavutaan historialliseen keskustaan josta Lima sai alkuunsa vuonna 1535 

konquistador Francisco Pizarron toimesta. Nykyään Lima on jopa 8,5 miljoonan ihmisen koti. 

Vieraillaan Liman katedraalissa johon on haudattu Francisco Pizarro sekä San Francisco 

nunnaluostarissa ja ihmetellään espanjalaisten koloniaalista arkkitehtuuria. Kiertoajelu bussilla 

ja kävellen. Lounas keskustassa. Palataan Mirafloresin jossa iltapäivä vapaata. Yöpyminen 

samassa hotellissa. Ilallinen Mirafloresissa. 
 
26.03/ 3 päivä. Aamulla lento Arequipan kaupunkiin (2.300 msnm) ja samalla aloitetaan 

sopeutuminen ohueen ilmastoon. Arequipa sijaitsee 2,3 km korkeudella merenpinnasta. Lento 

noin 1,5 tuntia. Tilausajobussilla Lentoasemalta hotelliin. Kirjaudutaan hotelliin Maison d’Elise 

http://www.hotelmaisondelise.com/ ja iltapäivä vapaata kaupungissa. Lounas Arequipan 

keskustassa. Ilallinen Arequipassa. 
 
27.03/ 4 päivä. Aamiaisen jälkeen aloitetaan kierros aseiden aukiolta ” plaza de armas” jossa 

vieraillaan Arequipan katedraalissa. Jatketaan näköalapaikalle ”mirador Yanahuara” josta hyvät 

näkymät kaupungille joka sijaitse Misti tulivuoren juurella. Lounas Arequipassa. Lounaan 

jälkeen vieraillaan Santa Catalinan luostarissa joka on pinta alalta 20 000 neliön kokoinen ja 

sijaitsee keskellä kaupunkia. Luostari muistuttaa pientä kaupunkia siellä on jopa kadut joilla 

nimetkin Espanjan kaupunkien mukaan. Luostarista nautitaan myös näkymiä kaupungille sekä 

Misti tulivuorelle. Ilta vapaata Arequipassa vaikka nauttien auringonlaskusta aseiden aukiolla. 

Yöpyminen samassa hotellissa. Illallinen Arequipassa. 
 
28.03/ 5 päivä. Arequipa – Cusco (3.399 msnm) lento aamulla, kesto noin 1h. Cusco sijaitsee noin 

3400 m merenpinnasta. Aloitetaan kierros Cuscossa ja ympäristössä. Cusco oli Inkojen 

pääkaupunki ennen espanjalaisten valloitusretkeä. Cuscon rakennukset ovat sekoitusta 

koloniaalisesta arkkitehtuurista ja inkojen rakennustyylistä jossa ei käytetty sementtiä ollenkaan. 

Vieraillaan inkojen sotilaallisessa ja uskonnollisessa keskuksessa Koricancha sekä käydään Kenko 

nimisellä näköalapaikalla. Käydään Sacsayhuaman linnoituksessa jota rakennettiin 70 vuotta ja 20 

000 työntekijän voimiin jotka siirsivät ja hakkasivat kivenlohkareita jotka ovat asetettu toistensa 

päälle sellaisella tarkkuudella, että edes sanomalehti ei mahdu niiden väliin. Lounas Cuscossa. 

Iltapäivä vapaata Cuscossa. Hotelli Munay Wasi. Illallinen Cuscossa. 
 
29.03/ 6 päivä. Vapaaehtoinen vierailu Machu Picchu -ssa jotka eivät vieraile pitävät vapaan 

päivän Cuscossa. Tilausajo bussilla Cusco juna asemalle sieltä junalle – matka kestä 3,5 h ja 

matka jatkuu raiteita pitkin Urubamba joen vieressä Inkojen pyhässä laaksossa jossa molemmilla 

puolella näkyy jyrkkiä kallioita. Loppumatka Machu Picchu –n (Machu Picchu tarkoittaa inkojen 

kielellä vanha vuori) vuorelle hoituu bussilla. Vierailun jälkeen takaisin Cuscoon samaa matkaa. 

Illalllinen Cuscossa. Yöpyminen samassa hotellissa. 
 
 

 

http://allpahotel.com/
http://hotelmaisondelise.com/


30.03/ 7 päivä. junamatka Cusco – Puno (3.827 msnm) juna. Matkan hoitaa ”Perurail” niminen yritys 

http://www.perurail.com/. Matka kestää noin 10 tuntia ja junan ikkunasta avautuvat uskomattomat 

vuoristomaisemat. Korkein paikka mistä kulkee raiteet on 4800 metria merenpinnasta! Lounas 

junassa. Juna lähtee 8.00 aamulla ja saapuu Titicacan järven asemalle 18.00. Kirjaudutaan hotelliin 

”Intiqa” Punossa http://www.intiqahotel.com/. Illallinen Punossa 
 

 

31.03/ 8 päivä. Aamupalan jälkeen matka jatkuu Punosta bussilla Copacabanan (3.841 msnm) 

kalastajakylään Bolivian puolella joka nykyään on pikkukaupunki. Matka kestää 3h. Viedään 

tavarat hotelliin ja aloitetaan opastettu kävelyretki Copacabananassa. Lounas Copacabanassa. 

13.30 Veneellä jatketaan Inkojen pyhälle aurinkosaarelle. Veneretken aikana nautitaan maisemista 

maailman korkeimmalla järvellä – 3,8 km merenpinnasta. Veneretki kestää noin 1,5 h Saavutaan 

aurinkosaarelle ja kävellään Inkojen raunioille. Noin 16.30 palataan veneellä. Copacabanaan, 

takaisin ollaan noin 18.00. Yövytään Hotellissa Copacabanassa ”Lago Azul” (sininen järvi) jonka 

ikkunoista voidaan ihailla Titicaca järveä - https://hotellagoazulcopacabana.club/. Illallinen 

Copacabanassa. 

 

 

01.04/ 9 päivä. Tilausajobussi jatkaa aamulla Copacabanasta La Paz – in (3.650 msnm). Lounas La 

Paz. La Pazissa kiertoajelu 4h bussilla sekä kävellen. Mercado de las brujas, plaza San Francisco, 

plaza Murillo, calle jaén, mirador de killi killi, 3 näköala köysirata hissia (telefericos) punainen, 

keltainen ja vihreä sekä 30 min ajomatkan päässä sijaitseva Valle de la Luna: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Valle_de_la_Luna_(Bolivia). Kirjaudutaan hotelliin ja iltapäivä 

vapaata tehdä edullisia ja eksoottisia ostoksia La Pazin keskustassa. Illallinen La Paz. Yöpyminen 

La Pazin hotellissa ”Osira” http://hotelosira.com-lapaz.com/. 
 

02.04/ 10 päivä. La Paz – Oruro matka tilausajobussilla kestää noin 4h ja ehditään 14.30 junaan jonka 

tarjoa meille Bolivian rautatiet http://www.fca.com.bo/ juna saapuu Uyuniin (3.650 msnm) 22.20. 

Kirjaudutaan Hotelliin Uyunissa. Yövymme hotellissa ”Tambo Aymara” http://tamboaymara.site/. 
 

03.04/ 11 päivä. Aamiaisen jälkeen 10.30 mennään jeepeillä vierailemaan junien hautausmaalla 3 km 

Uyunin ulkopuolella. Aikoja sitte Uyuni oli hubi joka yhdisti kaivoksia satamaan tyynellämerellä. 

Junaratojen rakennus alkoi 1888 ja valmiiksi tuli 1892. Rakentaijna toimivat Britti-insinöörit. 

Junaradalla oli paljon ongelmia jo alusta lähtien kun paikalliset intiaanit räjähtivät niitä kun heidän 

mielestä se oli rakennettu heidän maille. Viimeinen juna lähti raiteita pitkin 1940 luvulla kun kriisi iski 

Bolivian kaivosteollisuuteen osittain kaivettavien mineraalien väheentymisen takia. Sittemmin junat 

hylättiin josta muodostui junien hautausmaa. Kun ollaan tutustuttu tähän surulliseen paikkaan jatkeaan 

maailman isommalle suolajärvelle - noin 25 min matkaa. Jossa lounaan jälkeen ihaillaan 

uskomattomia maisemia ja poiketaan ”Incahuasi Saarella” josta ihmetellään 360 asteen näkymiä 

suolajärvelle. Palataan Uyunin ja sieltä iltalento 20.10 takaisin La Pazin. Yövytään La Paz. 

 

 

04.04/ 12 päivä. Paluulento La Paz – Helsinki 

http://www.perurail.com/
http://intiqahotel.com/
https://hotellagoazulcopacabana.club/
https://en.wikipedia.org/wiki/Valle_de_la_Luna_(Bolivia)
http://hotelosira.com-lapaz.com/
http://www.fca.com.bo/
http://tamboaymara.site/


 
 
 
 
 

 

 

Hinta maapalveluista 1990/eur sisältää: kuljetukset 

tilausajobussilla/opastukset/junaliput/majoitukset 3* otellissa 2hh sekä ruokailut/täyshoito ohjelman 

mukaan. Lisämaksulla vierailu Machu Picchu 320 eur(sisältää transfer Hotelli - junaasema - hotelli, 

Junaliput meno-paluu, transfer juna asema - Machu Picchu – juna asema, liput Machu Picchu, 

opastus) Hinta on laskettu ohjelmassa mainittujen hotellien mukaan mutta mitään varauksia ei ole 

vielä tehty tässä vaiheessa. Hinta laskettu 20 matkustajan mukaan. Hintaan voi tulla muutoksia 

johtuen Euro-Dollarin kurssin muutoksesta. 1hh lisämaksu 350 eur/ 11 yötä. 
 

Yleistä tietoa: Passin pitää olla voimassa 6kk matkan jälkeen. Suomen kansalaiset eivät tarvitsee 

viisumia Perussa ja Boliviassa. Sydän ja verisuonisairauksista kärsiville suositellaan neuvottelemaan 

lääkärin kanssa ennen matkalle ilmoittautumista. Matka on suunniteltu siten, että elimistöllä on aikaa 

sopeutua ohueen ilmanalaan kuitenkin elimistön kyky sopeutua ohueen ilmaan on yksilöllistä. 

 

 

Lennot tämän hetken hinnoilla 1100/eur: Helsinki-Lima, Lima-Arequipa, Arequipa-Cusco, 

Uyuni - La Paz, La Paz-Helsinki. 

 

 

Halukkaille matkan päätteeksi Rantaloma Perussa 05.04.-09.04.2018 – 4 yötä.  Rantaloman 

laajennuksen Hinnat ovat USD (tällä hetkellä vaihtokurssi suosii) ja eivät sisältää Jalo Loma 

välityspalkkiota. Taulukkon hinnat sisältävät majoituksen 4 yötä ja transferin hotelliin ja 

lentokentälle per/hlö. 

 

 

Vaihtoehto nr 1 Lima : 05.04.2018 Transfer Limasta Hotellista tai lentoasemalta 100km Limasta 

etelään Asia maakuntaan.  Majoitus hotellissa + aamiaiset:  
http://www.hotelesestelar.com/estelar-vista-pacifico/ 

6.-8.04 vapaata.  09.04 Transfer lentokentälle.  

 

Vaihtoehto nr 2 Pohjois Peru Talara/ Vichayto:  05.04.2018 Transfer lentoasemalle, lento 

pohjois Perun Talara kaupunkiin. Transfer hotelliin + aamiaiset hotellissa. 

http://www.aranwahotels.com/hotel-vichayito/  06.-08.04 vapaata. Lisämaksulla snorklaus 

kilpikonnien kanssa. 09.04 transfer lentokentälle. Lennot Lima –Talara – Lima : Lim/Tyl LA2216 

12.40-14.30 + Tyl/Lim LA2217 15.05-16.40 noin $ 320 hlö + taulukkohinnat. 

http://www.hotelesestelar.com/estelar-vista-pacifico/
http://www.aranwahotels.com/hotel-vichayito/


 

 
 

 

 

PAX LIMA POHJOIS PERU* 

 2 hlö 725 $ 404 $ 

 3 hlö 659 $ 374 $ 

 4 hlö 627 $ 365 $ 

 5/9 hlö 638 $ 358 $ 

 10/14 hlö 604 $ 364 $ 

 15/19hlö 579 $ 355 $ 

20 hlö 567 $ 342 $ 

1HH 528 $ 298 $ 

Kilpikonnien snorklaus - 51 $ 

 

 

 


