
   

Cestovat znamená přesvědčit se, že všichni se mýlí v tom, co si myslí o ji-

ných zemích.                                       Aldous Huxley (1894-1963)                                                                                                                                                                              

  

  

     Největším lákadlem pro většinu cestovatelů v Peru je dechberoucí 

túra přes Andy do světově proslulé incké citadely Machu Picchu. To je 

sice pravda, avšak je to pouze zlomek pokladů, které leží v jedné 

z nejrozmanitějších zemí v Jižní Americe. Peru se pyšní obrovskou paletou 

krajin – záhadnými geoglyfy na pustých pláních Nazcy, dvěma nejhlubšími 

kaňony světa u koloniálního města Arequipa, bujnou amazonskou džunglí na 

východě a excelentními podmínkami k surfování na severozápadě. Peruánská 

andská kultura patří k těm nejvíce strhujícím v obou Amerikách, jsou tu za-

strčená města v horách, která v den trhů vybuchnou barvami, a živé místní 

fiesty, jež se s nespoutaným nadšením slaví už celá staletí. 

       Převládajícím postojem celé země je, že je vždycky dost času na po-

povídání si u ceviche nebo u pití. Peru své návštěvníky vítá – je to místo, kde 

se šikovnému cestovateli s otevřenou myslí podaří prolomit bariéry třídy, ra-

sy a jazyka mnohem snáz, než většině místních.  

 

 

 

       KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ OVýT ČESKÁ LÍPA 

OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY 
( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 85-ti let věku…) 

 

     

 

PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI 

 

S OVýTem PERU – 

ZEMĚ  

POD HUASCARÁNEM 
                                          12.-29.května 2018 

 

 

 
 



INFORMACE PŘED ODLETEM 
 

      sraz účastníků – odjezd na letiště v Berlíně  
    v sobotu 12.května 2018 v 1.30 hodin z České Lípy od KD Crystal v Parku generála Heliodora Píky 

nebo ve 2.30 hodin z Teplic z parkoviště před vlakovým nádražím.   

 

      program akce   
 

       1.den – sobota 12.května 2018: z Teplic cesta mikrobusem do Berlína na letiště Tegel, v 9.05 hodin odlet letadlem 

společnosti  KLM do Amsterdamu (přílet v 10.35 hodin, doba letu 1:30 

h)., přestup a ve 12.35 hodin odlet z Amsterdamu opět letadlem společ-

nosti KLM do Limy (přílet v 18.10 hodin místního času, doba letu 12:35 

hodin)., po příletu odbavení na letišti, vyzvednutí mikrobusu a přejezd 

na hotel v Limě., ubytování a nocleh., 

       2.den – neděle 13.května 2018: snídaně v hotelu a poté celodenní 

prohlídka LIMY, hlavního města Peru. V rámci prohlídky historického 

centra navštívíme mj. náměstí Plaza Mayor s prezidentským a arcibis-

kupským palácem, katedrálu, klášter San Francisco, koloniální balkony 

paláce Torre Tagle., později možnost návštěvy Muzea archeologie nebo 

světoznámého Muzea zlata. Obě muzea představují cenné sbírky předko-

lumbovské éry a můžete se v nich blíže seznámit s dějinami Peru, a tím i 

s dávnými kulturami země... Nocleh ve stejném hotelu.,  

       3.den - pondělí 14.května 2018: po snídani přejezd podél moře do 

vesničky Barranca a k pevnosti PARAMONGA, nejzachovalejší peruánské 

památce na pobřeží Tichého oceánu. Odpoledne cesta provincií Ancash do 

města HUARAZ pod Bílými Kordillery (Cordillera Blanca). Zde ve městě, 

ležícím pod Huascaránem v nadmořské výšce 3060 metrů prohlídka katedrá-

ly či náměstí Plaza de Armas. V rámci návštěvy vyjedeme i na vyhlídku 

Mirador de Rataquenua, odkud se otevře nádherný výhled na celé město a 

úchvatnou scenérii údolí Callejón de Huaylas a jedinečnou velehorskou 

krajinu, které dominuje zasněžený štít Huascaránu! Večer ubytování a 

nocleh., 

       4.den - úterý 15.května 2018: snídaně v hotelu, poté se vydáme z 

Huarazu k rozlehlé oblasti termálních pramenů MONTERREY (přírodní 

nádrže s horkými prameny, možnost koupání., pěší výstup k horskému 

vodopádu) a navštívíme 

chrám WILKAWAIN, což je nezvyklá dvoupodlažní stavba, která se tyčí 

na okraji skalního útesu., v podvečer návrat do Huarazu, nocleh.,   

       5.den - středa 16.května 2018: snídaně a celodenní výlet do Bílých 

Kordiller - CORDILLERA BLANCA. Cesta přes vesničky Paltay (leží v 

úrodném údolí, kde se pěstuje avokádo = peruánsky paltay), Yungay a Caraz 

k nejkrásnějšímu z jezer v této oblasti - JEZERU PARON. I odtud budeme 

obdivovat čarokrásné pozadí s nejvyšším vrcholem Peru - 

HUASCARÁNEM (6768 mn.m.). Odpoledne zastávky v CARAZU (po 

staletí patří k jednomu z nejkrásnějších měst v Peru) a u jezer 

LLANGANUCO LAKES. Večer návrat do Huarazu., nocleh., 

       6.den - čtvrtek 17.května 2018: po snídani v hotelu celodenní výlet za 

kvetoucí rostlinou "Puya Raymondi" (v květnu nejhezčí)., výlet bez záruky, 

přesun do Catacu a odtud cesta na místním náklaďáku asi hodinu do opuště-

né krajiny a oblasti NÁRODNÍHO PARKU HUASCARÁN k proslulým gigantickým rostlinám Puya Raymondi, které 

dosahují výšky až 12 metrů., zastávka ve vesnici PACHACOTO (vesnice s kavárnami, kde často zastavují hlavně řidiči 

kamiónů)., v podvečer návrat do Huarezu., nocleh., 

       7.den - pátek 18.května 2018: snídaně, přejezd z Huarázu podél Tichého oceánu a 

kolem Limy do Paracasu, po příjezdu ve večerních hodinách ubytování a nocleh.,  

       8.den - sobota 19.května 2018: po 

hotelové snídani v dopoledních hodi-

nách VYHLÍDKOVÁ PLAVBA 

kolem slavného peruánského Trojzub-

ce, což je obrovská postava ve tvaru 

kaktusu vyrytá do pískovcových útesů, 

ke skalnatému pobřeží OSTROVŮ 

BALLESTAS (někdy přezdívaných 

Peruánskými Galapágy). Zdejší moře patří k biologicky nejbohatším 

vodám na světě. Ne nadarmo si tu budete připadat jako byste se ocitli 

uprostřed přírodopisného dokumentu - hejna delfínů hravě skotačí ve 

vlnách, kondoři pátrají po potravě, drobné pouštní lišky přicházejí až k 

plážím lovit ptáky a hledat mrtvé lvouny, zatímco malinkaté ještěrky cupitají po horských písečných dunách... Později za-

stávka v NÁRODNÍ REZERVACI PARACAS v písečných dunách a v letovisku LAGUNILLAS (jeskyně La Catedral). V 

podvečer přejezd do Nazcy, po příjezdu ve večerních hodinách ubytování a nocleh., 



        

       9.den - neděle 20.května 2018: hned po snídani máme všichni předplacený VYHLÍDKOVÝ LET  nad více než 300 

gigantickými kresbami (nejčastěji zvířecích postav) tajemné kultury NAZCA.  Přelet je sice poněkud drahá, ale zato fantas-

tická podívaná. Čím dřív ráno se letu zúčastníte, tím viditelnější jsou 

linie kreseb, později s poledním sluncem se vytváří nad krajinou opar. 

Odpoledne odjezd z Nazcy a přejezd podél moře do letoviska 

CAMANÁ, v jehož blízkosti se nachází nejpopulárnější pláž La 

Punta. Po příjezdu ubytování a nocleh., 

      10.den - pondělí 21.května 2018: dopoledne přejezd do 

AREQUIPY (2400 mn.m.) ležící pod sopkou El Misti (5822 mn.m.), 

prohlídka města s náměstím Plaza de Armas (patří k největším v celé 

Jižní Americe), katedrálou ze 17.stol., kostelem Compania či obzvláš-

tě působivým koloniálním sídlem - domem Casa  Tristan del Pozo... 

Poté možnost návštěvy klášterního komplexu SANTA CATALINA 

(nejvýznamnější a nejprestižnější církevní stavba v Peru). Později 

odpoledne ještě výlet mikrobusem do vesničky PAUCARPATA 

ležící pod sopkou El Misti. Navštívíme zde i starý mlýn Sabandia z koloniální éry. V podvečer přejezd přes průsmyk 

PATAPAMPA (4900 mn.m.) do města CHIVAY, zde ubytování a 

nocleh., 

      11.den - úterý 22.května 2018: snídaně, dopoledne možnost výletů s 

pěší turistikou u jednoho z nejhlubších kaňonů na světě - COLCA 

CANYON. Zastávka na nejnavštěvovanější vyhlídce v kaňonu - 

MIRADOR CRUZ DEL CÓNDOR. Odpoledne přejezd malebným 

údolím přes indiánské vesničky MACA (zastávka), Yanque a Chivay 

k jezeru Titicaca a do střediska PUNO., po příjezdu ve večerních hodinách 

ubytování a nocleh., 

      12.den - středa 23.května 2018:  celodenní odpočinek u JEZERA 

TITICACA, v jehož průběhu možnost prohlídky města PUNO (náměstí 

Plaza de Armas s katedrálou, rozlehlá čtvrť prastarých doků přístavu jezera 

Titicaca), nebo lodní výlet (zakoupíme na místě) a v rámci výletu zastávky 

u věžovitých hrobek Chullpas, pocházející z období incké říše, možnost 

plavby lodí na rajský ostrov  TAQUILE A PLOVOUCÍ OSTROV UROS (30.-USD/os. rychlým motorovým člunem, 7 

hodin včetně oběda) nebo jen na dva plovoucí ostrovy Indiánů kmene UROS (10.-USD, 3,5 hodiny). Tyto plovoucí ostrovy 

jsou vytvořeny z rákosu zvaného totora. Ostrov Taquile je zapsán na seznam UNESCO a procházka po ostrově na bolívijské 

straně jezera s nádhernými výhledy na zasněžené Kordillery je skutečným zážitkem. Nocleh ve stejném hotelu v Puno., 

      13.den - čtvrtek 24.května 2018: podél řeky Vlicanota cesta do Cuzca., v průběhu dne přejedeme přes průsmyk LA 

RAYA (4335 mn.m.) a prohlédneme si zbytky inckého chrámu a centrálních sýpek v REQCHI. Další zastávka bude ve 

vesnici ANDAHUAYLILLAS, kde navštívíme krásně malovaný kostelíček ze 17.stol., často přezdívaný jako Sixtinská 

kaple Jižní Ameriky. V podvečer přejezd do Cuzca, ubytování a nocleh., 

      14.den - pátek 25.května 2018: po snídani projedeme POSVÁTNÝM 

ÚDOLÍM INKŮ a navštívíme citadely v PISAKU a v 

OLLANTAYTAMBO. Kromě možnosti prohlídky citadel navštívíme také 

zdejší pestrobarevný indiánský trh, kde budete moci nakoupit suvenýry nebo 

tradiční řemeslné výrobky. Odpoledne návrat do Cuzca a poté prohlídka 

CUZCA, zřejmě nejkrásnějšího města Peru, bývalého hlavního města říše 

Inků. Prohlédneme si bohatě zdobené koloniální domy a kostely s kamen-

nými stěnami okolo náměstí Plaza de Armas, dále katedrálu i chrám Sluneč-

ních panen., projdeme spletitými uličkami a tržištěmi až dojdeme i na  ná-

městíčko Balcon de Cuzco, ze kterého se otevírají nejhezčí pohledy. Později 

možnost návštěvy inckého komplexu Koricancha, kdysi pokrytého těžkými 

pláty zlata a možnost výstupu k pevnosti Sacsayhuaman s další skvělou 

vyhlídkou na město. , nocleh ve stejném hotelu., 

      15.den - sobota 26.května 2018:  snídaně v balíčku, časně ráno přesun 

místními taxíky (nejsou součástí startovného) na nádraží Poroy (Cusco), v 6.10 hodin odbavení a v 6.40 hodin odjezd vlakem 

do Machu Picchu (POZOR! Velká zavazadla ponecháme v hotelu 

v Cuzcu, do vlaku je možné vzít pouze palubní zavazadlo o maximální 

váze 5 kg). Po příjezdu vlaku do Machu Picchu volný program, ubyto-

vání a nocleh v hotelu., 

      16.den - neděle 27.května 2018: snídaně v hotelu a dopolední 

pobyt v MACHU PICCHU, nejznámějším jihoamerickém archeologic-

kém nalezišti. Pro zdatnější a přihlášené je zajištěn v čase 6.30-12.00 

hodin výstup na HUAYNA PICCHU odkud se nabízí nezapomenutelný 

pohled na obrovské rozvaliny tohoto záhadného města Inků. Ve 14.50 

hodin odbavení na nádraží v Machu Picchu a návrat vlakem do Po-

roy/Cuzca., ubytování, nocleh.,  

      17.den – pondělí 28.května 2018: časně ráno transfer na letiště 

v Cuzcu (není součástí startovného), odbavení a v 7.30 hodin odlet 

z Cuzca s leteckou společností LC Peru do Limy (přílet v 8.50 hodin, doba letu 1:20 hodin)., po zbytek dne volný program v 

LIMĚ  a ve 20.00 hodin odlet letadlem letecké společnosti KLM  do Amsterdamu., noční přelet., 

       18.den – úterý 29.května 2018: přílet v 15.25 hodin středoevropského letního času (doba letu: 12:25 hodin), přestup a 

v 18.20 hodin odlet letadlem společnosti KLM do Berlína. Přílet na letiště Berlín-Tegel je v 19.35 hodin (doba letu 1:15 

hodin). Po odbavení na letišti odjezd z Berlína mikrobusem zpět do Česka. Předpokládané příjezdy do Teplic do 24.00 hodin, 

do České Lípy cca hodinu po půlnoci z 29. na 30.května. 



 

   cestovní formality, víza 
Každý účastník akce musí mít s sebou platný cestovní pas, který jste nahlásili pro nákup výletů a vlakových 

jízdenek, a jeho platnost musí být minimálně do 28.listopadu 2018. Víza do Peru nejsou třeba. 

 

      ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování v rámci akce je zajištěno vesměs vždy v hotelech střední kategorie, a to ve 2-lůžkových pokojích, 

vybavených toaletou a sprchou. Doporučujeme vzít z domova ručníky!  

Téměř ve všech místech  máme zajištěny snídaně. Bude se jednat o jednoduchou snídani západního typu (chléb, 

džem, sýr nebo vejce a káva). Snídaně není zajištěna pouze po noclehu v Camaná a po dvou nocích u jezera 

Titicaca. Před odjezdem vlaku z Cuzca na Machu Picchu a před odletem z Cuzca budou snídaně v balíčku. 

Po celé zemi lze ve městech  najít rychlá občerstvení i velice slušné restaurace s obsluhou.  

Peruánská kuchyně patří mezi nejlepší na světě. Zdejší šéfkuchaři umí velmi dobře spojovat různé vlivy díky 

zdejšímu úžasnému bohatství produktů, z nichž většina se tu vyskytuje přirozeně. Tradičním peruánským pokr-

mem jsou pečená morčata (cuy) a pečené morče skutečně najdete na jídelníčku mnoha peruánských restaurací…  

Jídelníček a nabídka nápojů je v Peru dosti široká. Pizza je k dostání takřka všude, stejně jako dobré mořské 

speciality, kuřata a ostatní masa, hranolky, vařená kukuřice a výživné polévky. Ovoce a zeleniny je také všude 

dost. Také pití, ať už alkoholické či nealkoholické nápoje, lze koupit takřka všude. 

Ceny jsou srovnatelné s cenami u nás. 

Během pobytu  v Peru nikdy nepijte vodu z kohoutku a zásadně nepoužívejte říční vodu, která se nehodí 

ani k vaření. Vyhýbat byste se měli také nealkoholickým nápojům s ledem. Kontaminovaná voda je hlavním 

zdrojem různých nemocí! Koupit se dá levná balená voda a snadno dostupné jsou i sycené nápoje. Při nákupu 

balené vody zkontrolujte, zda má láhev neporušený uzávěr a zda je obsah naprosto čirý. 

Dávat spropitné není povinné, ale kdekdo ho ocení. V restauracích se zpravidla dává spropitné ve výši 10% 

z účtu, záleží na úrovni poskytovaných služeb.  
 

 

      čas 
V Peru je v jarním období  čas oproti České republice posunut o 

7 hodin nazpět. Tzn., že ve 12.00 hodin v Peru, je v Česku již 

19.00 hodin.    
 

    jazyk                                

V Peru je úřední řečí španělština, místní používají ovšem svůj 

jazyk - kučuánštinu. Mladí lidé  mluví bez problémů anglicky.        
 

    lékařská péče, pojištění, očkování 
Lékařská péče je dostupná a poměrně kvalitní. Česká republika nemá s Peru dohodu o bezplatné zdravotní péči, 

která se netýká  pro případ první pomoci. Doporučujeme uzavřít před cestou kvalitní cestovní ZDRAVOTNÍ 

pojištění. Nezapomeňte vzít s sebou i dostatečné zásoby speciálních léků, pokud je užíváte, nebo lékařský před-

pis na ně.  

OČKOVÁNÍ NENÍ  POVINNÉ. Pouze doporučené, a to zejména: proti tetanu, proti žloutence typu A, dětské 

obrně a příp. proti žluté zimnici a vzteklině.   
 

      jaké bude počasí? 
Peru je specifické ve svém podnebí. Úplně jiné podmínky jsou v květnu v horách a úplně jiné u mořského pobře-

ží. V horách bude v tomto období sucho a teploty do 18 stupňů C, na mořském pobřeží může být častěji oblačno 

(ale déšť je tu spíše výjimečný) a teploty kolem 25 st.C.            
 

    oblečení 
Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co 

nejméně syntetických tkanin. Pro delší procházky po měs-

tech a v horách je důležitá pevná obuv. V horách je často 

chladno, proto doporučujeme vzít si větrovku a teplé oble-

čení.  Vhodný je i ochranný oděv proti dešti a dobré je vzít 

s sebou také krátké kalhoty a lehčí oblečení. Důležité jsou 

sluneční brýle a ochrana hlavy (kšiltovka nebo šátek)! 

Vezměte si sebou i základní léky, repelenty proti hmyzu a 

španělsko-český slovník.  
 

 



    clo, otevírací doba 
Celní předpisy stanovují, že ze země nesmějí být vyváženy žádné předměty jakéhokoli archeologického nebo 

historického charakteru nebo ceny. Mnohé předměty vyrobené v Amazonii z peří, kůží nebo krunýřů vzácných 

zvířat se také nesmějí vyvézt. 

Bezcelně mohou být do/z Peru dováženy předměty osobní potře-

by, dále 1 litr alkoholu nebo 2 litry vína, 200 cigaret nebo 250 

gramů tabáku nebo 50 doutníků. BEZ ZÁRUKY, podmínky se 

často mění! NESMÍ SE DOVÁŽET MASNÉ A MLÉČNÉ 

VÝROBKY!    

Obchody mají v zásadě otevřeno od pondělí do soboty od 9.00 

do 17.00, někde do 18.00 hodin.  

Muzea mají otevřeno vesměs pondělí – sobota od 9.00 do 12.00 

a od 15.00 do 18.00 hodin.  

Kostely se otvírají ráno na mši (okolo 6.00 hodiny) a pak se 

hlavně menší kostely zavřou. Ty, které navštěvují turisté, bývají 

otevřeny po celý den, ostatní se opět otevírají mezi 15.00 až 

18.00 hodinou. 
 

 

    měna, doporučené kapesné  
Měnou v Peru je NUEVO SOL, které se mezi lidmi říká prostě sol (španělsky „slunce“) a používá se pro ni symbol S/ nebo 

mezinárodní označení PEN. 

Měna je vázána na dolar, ale její hodnota se mění ze dne na den. 

Momentální kurz je cca 1.-PEN = 0.35 USD., resp. 1.-PEN = 0,30 €., 

tzn., že za 100.-USD dostanete zhruba 275.-PEN a za 100.-€ zhruba 

350.-PEN (bez záruky a s poplatkem komerčních směnáren!). 

Peruánské sol u nás neseženete, DOPORUČUJEME VZÍT S SEBOU 

AMERICKÉ DOLARY NEBO EURA! Nejlépe bankovky v nižších 

nominálních hodnotách – 50.- a menší.  

Ve větších městech najdete bankomaty pro výběr kreditními kar-

tami. Při platbách v obchodech je lépe spoléhat na platbu v hotovosti!  

Banky jsou otevřeny na letištích  24 hodin denně, jinde pondělí-pátek 

9.00-17.00 hodin. 

Pozor! Rozměňování nuevo solů je vždy problém. Banky vám vydají 

velké bankovky a tyto nebude chtít nikdo směnit. Snažte se proto vy-

měnit v bankách drobnější bankovky… 

KAPESNÉ: 

Vstupné se obvykle vybírá v muzeích, historických pamětihodnostech, národních parcích a dalších místech hojně 

navštěvovaných turisty – někdy dokonce na plážích 

Výlety letadlem nad Nazcou, lodí k „Peruánským Galapágám“ a vlak se vstupenkou do Machu Picchu máte již 

zaplaceny! 

Doporučené kapesné: 15.-USD až 25.-USD/den včetně stravy a vstupů do národních parků + suvenýry 

 

 

     nákupy, suvenýry 
Peru je v každém případě levnější než Spojené 

státy nebo Evropa. Všeobecně platí, že služby 

jsou poměrně drahé. 

Většina restaurací v Peru vám nabídne dobré 

hlavní jídlo pod 5.-USD. 

Přehled některých cen: 

Pohlednice: 2.-PEN 

Poštovné za pohlednici: 8.- až 10.-PEN 

K oblíbeným suvenýrům: Peru je jednou z těch zemí, kde si budete chtít koupit něco skoro na každém rohu. 

Kromě hebkých svetrů a dek z alpaky tu mají košíky, hudební nástroje, malby a celou řadu věcí pod hromadným 

názvem artesania (řemeslné výrobky). Pokud vám někdo nabídne „starožitný“ hrnec nebo náhrdelník, pamatujte, 

jak jsem již uvedl v celních předpisech, že peruánské právo zakazuje vývoz zboží tohoto charakteru. 

Vlněné a alpakové výrobky se vyplatí zakoupit v horách, kde jsou levnější a kvalitnější než v turistických oblas-

tech (Cuzco, Machu Picchu, Puno apod.). Pro nákup keramických replik jsou pak nejlepšími místy Huaraz a 

Nazca.  

Na tržištích se očekává, že o konečné ceně budete smlouvat. 

Výši kapesného zvolte dle Vašich nároků.  

 

 

 



    doprava po Peru, zavazadla      
Přeprava po Peru bude v mikrobusu. 

Z Cuzca do Limy poletíme s místní nízkonákladovou společností, ale s možností odbaveného zavazadla do 30 

kg. POZOR! Pro přelety s KLM je možné mít zavazadlo k odbavení o max. váze 20 kg. 

Nedoporučuji skořepinové kufry, jsou nevhodné a snadno poškoditelné. Za případné poškození při vykládání 

zavazadel nepřebírám zodpovědnost! Děkuji za pochopení. 
 

    bezpečnost 
Největším nebezpečím číhajícím na cestovatele v Peru jsou bezespo-

ru kapsáři a zloději, kteří jsou ve svém oboru nejvyhlášenější v celé 

Jižní Americe. Jinak v Peru budete asi ve větším bezpečí než v New 

Yorku, Londýně nebo v Praze. South American Explorers´ kdysi 

napsal: „Pokud se turista v Peru obává o svou bezpečnost, měl by se 

v první řadě soustředit na to, aby ho nepřejelo auto v šíleném zmat-

ku limské dopravy“. 

Doporučujeme nosit cestovní doklad, bankovní karty a peníze 

v hotovosti v pouzdrech na těle. 

Vyhýbejte se parkům, špatně osvětleným, opuštěným a odlehlým 

místům. Tísňová volání: Policie - 105, hasiči – 116, 4723333 a 

zdravotnická záchranná služba – 470-5000 
 

      elektřina  

Do sítě je dodáván proud o napětí 220 voltů, střídavý proud 60Hz, jen někde 50Hz. Existuje zde americký typ 

zásuvky (dva ploché hroty), nutné vzít s sebou adaptér pro tento typ zásuvek.  
 

      telekomunikace a pošta 
Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizovány a 

mají slušnou úroveň. Telefonní spojení z Peru do České republiky: 

+420 + účastnické číslo.  

Pracovní doba na poštách je od 9.00 do 17.00 hodin s výjimkou 

neděle, kdy je zavřeno. 

Pošta do České republiky jde minimálně 2 týdny.  
 

      náboženství 
Oficiální náboženství je římsko-katolické, které sem bylo zavleče-

no španělskými dobyvateli. Od roku 1973 existuje v Peru úplná 

náboženská svoboda. Přesto se asi 93 % obyvatelstva hlásí k římsko-katolickému náboženství. Existuje mnoho 

kmenů a vesnic, zejména v nedostupných oblastech, kde dochází k prolnutí křesťanství s místními náboženskými 

rituály. Žije zde i malé množství protestantů, židů a muslimů. 

 

    zastupitelské úřady    
Velvyslanectví České republiky v Peru: 

Embajada de la Republica Checa, Baltazar del Torre 398, San Isidro, Lima 27   

Telefon: +511/2643381, 2643374, nouzová linka: +0051/998736567 

Velvyslanectví Peruánské republiky v ČR: 

Muchova 9, Praha 6 - Dejvice 

tel.: 224316210 
 

        

 

            Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší akce  

                       přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

                       Jaroslav Svoboda, telefon 702444925  

 

 

 

 


