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LỊCH TRÌNH:



Thứ hai 03 tháng 6: Có mặt tại phi trường Los
Angeles lúc 6 giờ chiều để làm thủ tục vé máy bay và ký gởi
hành lý. Khởi hành lúc 9 giờ 30 tối bằng máy bay Latam
Airlines Peru [bay từ các phi trường khác sẽ khởi hành vào
buổi trưa hay chiều cùng ngày].



PERÚ
Machu Picchu
TOUR ĐI THĂM NỀN VĂN MINH INCA CỔ
VÀ ĐẤT NƯỚC TIÊU BIỂU NHẤT CHO
VĂN HÓA MESTIZO-THUỘC ĐỊA Ở NAM MỸ

Thời gian chuyến đi:

Từ thứ hai 03 tháng 6
đến chủ nhật 16 tháng 6, 2019
Người hướng dẫn: Trần Chính
VOYAGES SAIGON, Inc.

16441 MAGNOLIA ST, SUITE A
WESTMINSTER, CA 92683
Tel: (714) 848-0778
Website: www.voyagesaigon.net
E mail: voyagesaigon@yahoo.com

HÀNH TRÌNH: LOS ANGELES – LIMA – PISCO [NAZCA

LINES] – CUSCO [VALLE SAGRADO] – MACHU PICCHU –
PUNO [LAKE TITICACA] – COLCA CANYON – AREQUIPA –
LIMA – LOS ANGELES.

Thứ ba 04 tháng 6: Đến thủ đô LIMA của PERU –
thành phố được thành lập vào năm 1535 mang tên “Thành
phố của các vì Vua” (“Ciudad de los Reyes”), thủ phủ của
Phó Vương Quốc Peru (1542-1824) – vào buổi sáng sớm.
Về khách sạn làm thủ tục check-in. Buổi sáng: Thăm Quảng
trường Plaza Mayor và trung tâm lịch sử - văn hóa của
Lima. Viếng Nhà thờ Chính tòa, ngôi thánh đường được
khởi công xây dựng cùng năm với thành phố Lima, và được
trùng tu lại sau hai trận động đất lớn trong các thế kỷ thứ
17 và 18; Thưởng lãm phong cách neoclassical độc đáo
trên mặt tiền cửa chính vào Nhà thờ, còn gọi là “Cửa của
Ơn tha thứ”, và những họa phẩm baroque Tây Ban Nha khổ
lớn treo hai bên Con đường Thập giá; Viếng Nhà nguyện
nơi tôn kính pho tượng nổi tiếng linh thiêng Đức Bà của Hi
vọng, và Nhà nguyện Thánh gia đặc trưng của phong cách
mỹ thuật Thuộc địa; Thăm nhà mồ nơi an nghỉ của nhà
chinh phục Francisco Pizarro (1476-1541), người đã mở
đầu cho lịch sử Thuộc địa ở Nam Mỹ. Chụp ảnh kỷ niệm
trước Tòa Tổng Giám Mục, Tòa Thị chính cùng các dinh thự
Thuộc địa với hàng cửa sổ có bao lơn kín bằng gỗ chạm trổ
tinh xảo theo phong cách Mudéjar Sevillana (miền Nam
Tây Ban Nha). Buổi chiều: Đi thăm một vòng quận San
Isidro với khu trung tâm tài chính của thủ đô Lima; Chụp
ảnh kỷ niệm trước di tích khảo cổ Huaca Huallamarca, kim
tự tháp xây bằng gạch đất thô sơ, chứng tích của những
nền văn hóa tiền-Inca đã tồn tại từ thế kỷ thứ 3 trước CN.
Thăm một vòng khu đô thị mới của giới trung lưu Limeños
trong quận Miraflores; Dừng chân ở Công viên Tình yêu
nằm bên bờ biển Thái Bình Dương. Ăn trưa tự túc. Buổi
chiều: Tự do dạo chơi hoặc mua sắm quà kỷ niệm trong
khu thương xá Larcomar gần khách sạn. Ăn tối tại khách
sạn.



Thứ tư 05 tháng 6: Buổi sáng: Rời Lima (sáng sớm)
để đi PISCO, thị trấn biển thuộc vùng ICA, một địa danh gắn
liền với rượu Pisco, một loại rượu mạnh nổi tiếng được sản
xuất tại các vườn nho địa phương. Hành trình dài về hướng
Nam dọc theo miền duyên hải Thái Bình Dương, băng qua
những dải sa mạc khô cằn nối dài ra đến tận biển, những
thành phố ốc đảo, và phế tích của những nền văn minh cổ
ở miền Nam Peru. Đến Pisco lúc gần trưa. Từ phi trường
của thị trấn, dùng chuyên cơ Cessna Grand Caravan để
thực hiện hành trình bay kỳ thú “Bí ẩn đằng sau những
hình vẽ Nazca” dài 90 phút ngay phía trên dải cao nguyên
khô cằn Nazca - Pampas de Jumana rộng 174 square mile
[2450 km2]; Tận mắt ngắm nhìn những hình khắc họa
(geoglyphs) khổng lồ đã được các nền văn minh cổ cách
chúng ta hàng nghìn năm (tk thứ 6 trước CN đến tk thứ 6

sau CN) sáng tác, mà nguồn gốc, mục đích cũng như
phương pháp thực hiện vẫn còn là những bí ẩn gây rất
nhiều tranh cãi. Ăn trưa tại nhà hàng đặc sản. Buổi chiều:
Trở về Lima.



Thứ năm 06 tháng 6: Rời Lima để bay đi CUSCO –
kinh đô của Đế quốc Inca từ thế kỷ thứ 13 đến khi bị thực
dân Tây Ban Nha xâm chiếm vào thế kỷ thứ 16, thành phố
nằm ở độ cao 11,200 feet (3,400 m) trên cao nguyên
Andes, ngày nay là thủ phủ của tỉnh và vùng Cusco, đồng
thời là thủ đô lịch sử của Peru, được UNESCO xếp hạng “Di
sản Văn hóa Nhân loại” – bằng chuyến bay sáng sớm. Về
khách sạn làm thủ tục check-in. Buổi sáng: Thăm Tu viện
Santo Domingo, do thực dân Tây Ban Nha xây dựng vào
thế kỷ thứ 16 trên nền đá kiên cố của ngôi đền Qurikancha
tráng lệ mà vua Pachacuti của người Inca đã xây dựng
trước đó một trăm năm để thờ thần Mặt trời Inti. Thăm
Quảng trường Plaza de Armas và trung tâm lịch sử - văn
hóa của Cusco. Chụp ảnh kỷ niệm bên bể phun nước và các
dãy nhà Thuộc địa với hàng bao lơn và những hành lang
dài trước mặt tiền. Viếng Nhà thờ Chính tòa – Vương cung
Thánh đường Đức Bà lên Trời – tòa kiến trúc đồ sộ kiểu
pháo đài, sự pha trộn độc đáo của 3 phong cách hậu Gothic,
Phục hưng và Baroque, xây dựng trong gần một trăm năm
(1559-1654); Thưởng lãm bộ sưu tập hội họa độc đáo của
trường phái mỹ thuật Cusco, đặc biệt bức tranh “Bữa Tiệc
Ly” của họa sĩ người bản địa Marcos Zapata (1710-1773),
và bức “Trận địa chấn năm 1650” mang tính sử thi của một
họa sĩ vô danh; Xem bức tượng “Đức Chúa của những trận
Động đất” nổi tiếng linh thiêng, gắn liền với lịch sử của
thành phố Cusco kể từ thế kỷ thứ 17. Ăn trưa tự túc. Buổi
chiều: Đi ra vùng ngoại vi phía Bắc của thành phố và thăm
các phế tích của Đế quốc Inca, một trong những nền văn
minh tiền-Columbus lớn nhất trên lục địa Trung-Nam Mỹ.
Thăm Sakcsayhuaman, thành trì theo kiểu pháo đài với 3
lớp tường dày được xây bằng những tảng đá lớn được cắt
gọt và cài vào nhau một cách khít khao, chứng tích của kỹ
thuật xây dựng chống động đất nổi tiếng của người Inca cổ.
Thăm Qenqo, phức hợp “đền thờ” đục sâu trong một khối
đá khổng lồ mà mục đích sử dụng vẫn còn gây nhiều tranh
cãi. Thăm Pucapucara, một quần thể kiến trúc đá thô sơ
nhưng kiên cố có lẽ được người Inca cổ sử dụng như một
pháo đài quân sự. Trở lại Cusco. Ăn tối buffet tại quán
Tunupa và thưởng thức những bài hát cùng những điệu
nhảy dân gian của người Peruvian.



Thứ sáu 07 tháng 6: Buổi sáng: Đi thăm vùng Thung
lũng URUBAMBA, còn gọi là Thung lũng Thiêng (VALLE
SAGRADO) của người Inca. Trên đường ghé thăm trang
trại Awanakancha, nơi chăn nuôi các giống lạc đà
(camelids) nhỏ và không bướu của cao nguyên Andean ở
Nam Mỹ; Tận mắt nhìn xem và chụp ảnh kỷ niệm với
những chú Llama cao lớn, những chú Alpaca với bộ lông
dày và mịn, và cả những chú Guanaco hay Vicuña nhỏ con
đã được thuần hóa. Thăm Písac, thị trấn nhỏ nằm dưới
thung lũng của con sông Urubamba, bên cạnh những phế

tích Inca cổ và hệ thống nương rẫy bậc thang vốn đã được
người dân bản địa khai thác từ hàng nghìn năm nay; Tự do
dạo chơi và mua sắm trong khu chợ địa phương, nơi bầy
bán đủ loại hàng thổ cẩm và sản phẩm thủ công nghệ. Thăm
trại nuôi ngựa Wayra Ranch; Thưởng thức các tiết mục
quần ngựa Paso Llano đầy màu sắc dân gian và dùng bữa ăn
trưa đặc sản, trong khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của
vùng núi Andes. Buổi chiều: Thăm Ollantaytambo, một khu
vực khảo cổ nằm bên cạnh thị trấn mang cùng tên và dòng
chảy của con sông Patakancha; Thăm phức hợp thành lũy cung điện - đền thờ rộng lớn và kiên cố do vua Pachacuti
xây dựng vào giữa thế kỷ thứ 15, từng là thành phố pháo
đài quan trọng nằm bên ngoài kinh đô Cusco của Đế quốc
Inca, chứng tích cho thiên tài quy hoạch và thiết kế đô thị
cùng với kỹ năng cắt, mài và ráp đá tinh xảo của người Inca
cổ; Đi lên phức hợp đền thờ nhiều tầng, vượt qua những lớp
tường xây kiểu bậc thang bên sườn núi, dừng chân ở Đền
thờ Mặt trời và chụp ảnh kỷ niệm trước tấm bình phong
khổng lồ gồm sáu phiến đá nguyên khối dựng sát vào nhau;
Từ trên điểm dừng chân cao nhất, thưởng lãm bức tranh
toàn cảnh của thành phố Ollantaytambo trải dài dưới chân
núi, với hệ thống đường xá và kênh dẫn nước chằng chịt
như chưa hề thay đổi từ thế kỷ thứ 15! Trở lại Cusco. Ăn tối
tự túc.



Thứ bẩy 08 tháng 6: Buổi sáng: Đáp tàu hỏa
Vistadome để đi Aguas Calientes. Hành trình ngoạn mục đi
xuyên qua miền cao nguyên bán nhiệt đới với những cánh
rừng quanh năm phủ màu xanh cây lá và sương mù lãng
đãng, ở nhiều đoạn cùng song hành với “đường mòn Inca”,
con đường trekking nổi tiếng vượt dãy núi Andes do chính
người Inca cổ mở ra từ trước thế kỷ thứ 15. Đến Aguas
Calientes và về khách sạn làm thủ tục check-in. Ăn trưa tại
Café Inkaterra của khách sạn. Buổi chiều: Đi thăm MACHU
PICCHU – thánh địa của người Inca xây dựng trên triền núi
cao 7,900 feet (2,400 m) nhìn xuống thung lũng sâu của con
sông Urubamba, kỳ quan nhân tạo nổi tiếng thế giới được
UNESCO xếp hạng “Di sản Văn hóa Nhân loại”, từng bị lãng
quên trong nhiều thế kỷ và được nhà khảo cổ Mỹ Hiram
Bingham khám phá vào năm 1911 – bằng xe coach. Đi vào
Machu Picchu và thưởng lãm từng phần cấu trúc của thánh
địa xây dựng hoàn toàn bằng phương pháp cắt ráp đá thô
theo phong cách kiến trúc cổ điển của người Inca: Đền thờ
Mặt trời, Bể nước tế lễ, Kim tự tháp Intiwatana, Mộ các Vua,
Cung điện các Công chúa, Quảng trường Thiêng, Ngôi đền
ba Cửa sổ và Ngôi đền chim Thần ưng. Trở lại Aguas
Calientes. Buổi chiều còn lại tự do dạo chơi và mua sắm quà
kỷ niệm trong khu chợ địa phương. Ăn tối tại khách sạn.



Chủ nhật 09 tháng 6: [OPTIONAL: Trở lại Machu
Picchu (trước lúc mặt trời mọc) để mục kích cảnh mặt trời
mọc trên đỉnh núi thiêng Huayna Picchu]. Buổi sáng: Tự do
nghỉ ngơi hoặc trở lại phố chợ Aguas Calientes. Ăn trưa
buffet tại nhà hàng đặc sản. Buổi chiều: Đáp tàu hỏa
Vistadome để trở lại Cusco. Xuống tàu tại nhà ga Ollanta và
về khách sạn bằng xe coach. Ăn tối tại khách sạn. Buổi tối:

Đi bộ trở ra Quảng trường Plaza de Armas hay lấy taxi đi
xuống khu phố San Blas (“khu Montmartre của Cusco”) để
dạo chơi, uống cà-phê hoặc mua sắm.



Thứ hai 10 tháng 6: Buổi sáng: Tự do nghỉ ngơi hoặc
thả bộ dạo chơi và mua sắm trên các đường phố quanh
khách sạn. Rời Cusco để bay đi Juliaca – thành phố lớn và
đông dân nhất của vùng Puno, ở miền Đông-Nam Peru –
bằng chuyến bay muộn buổi sáng. Đến Juliaca vào buổi trưa.
Ăn trưa tự túc. Đi PUNO – thủ phủ của tỉnh và vùng Puno, đô
thị được thực dân Tây Ban Nha thành lập vào năm 1668 trên
cao nguyên Altiplano ở cực Nam Peru, bên bờ hồ Titicaca –
bằng con đường Xuyên-Mỹ lịch sử. Trên đường ghé thăm
Sillustani, khu mộ táng thuộc thời kỳ văn minh tiền-Inca của
dân tộc Aymara (từ tk thứ 6 đến tk thứ 10); Chụp ảnh kỷ
niệm trước những chullpa, những ngôi mộ cổ xây bằng đá
hình ống với cửa mở ra hướng Đông. Về khách sạn làm thủ
tục check-in. Buổi chiều: Thăm Quảng trường Plaza de
Armas ở trung tâm Puno; Chụp ảnh kỷ niệm trước mặt tiền
nhiều màu sặc sỡ của những dãy nhà thuộc địa. Viếng Nhà
thờ Chính tòa do các linh mục dòng Tên (Jesuits) xây dựng
vào giữa thế kỷ thứ 18 theo phong cách Andean baroque;
Ngắm mặt tiền được chạm trổ một cách chân phương với
nhiều hoa văn mestizo, tác phẩm độc đáo của kiến trúc sư
người bản địa Simón de Asto; Thưỡng lãm bộ sưu tập tranh
của hai trường phái hội họa Cuzqueña và Ý thế kỷ thứ 18
treo bên trong nhà thờ; Xem bức tượng “Đức Chúa của Viên
đạn” được tôn kính như thánh quan thầy của thành phố
Puno. Ăn tối tại khách sạn.



Thứ ba 11 tháng 6: Buổi sáng: Đi chơi dã ngoại trên HỒ
TITICACA – hồ nước ngọt lớn nhất Nam Mỹ thuộc cả hai
quốc gia Peru và Bolivia, nằm ở độ cao 12,500 feet (3,800
m) trên cao nguyên Altiplano với hệ sinh thái đặc biệt, và là
hồ nước ngọt cao nhất thế giới mà tàu bè có thể đi lại – bằng
tàu máy nhỏ. Thăm một vài trong số hơn 40 đảo Uros,
những đảo nhân tạo kết bằng lau sậy totora giống như
những bè mảng lớn trôi nổi và có thể di chuyển trên mặt hồ,
là nơi cư trú và sinh sống từ hàng nghìn năm nay của thổ
dân Uru-Chipayas; Quan sát sinh hoạt hàng ngày rất bình dị
của cư dân trên đảo, xem cách họ đóng thuyền, dựng nhà và
chòi canh, và chế tạo đồ gia dụng toàn bằng lau sậy. Thăm
đảo Taquile, hòn đảo thiên nhiên với địa hình đồi núi, nơi
trước đây thực dân Tây Ban Nha dùng làm nhà tù và hiện
nay là nơi cư trú của thổ dân nói tiếng Quechua; Mục kích
nếp sống và phong tục mang đậm bản sắc truyền thống của
cư dân Taquileños trên đảo, nơi không có bóng dáng của xe
cộ, hàng quán và những tiện nghi hiện đại, nơi mà việc đan
mũ áo là công việc dành riêng cho cánh đàn ông đảm đang
và rảnh rỗi! Dùng bữa ăn trưa đặc sản của người địa
phương. Đi lên điểm cao nhất trên hòn đảo để thăm các phế
tích của những nền văn hóa tiền-Inca, nơi trong những ngày
trời quang du khách có thể ngắm nhìn những đỉnh núi phủ
tuyết trắng của dãy trường sơn Andes ở bên kia hồ, về phía
Bolivia. Buổi chiều: Về khách sạn, nghỉ ngơi và sinh hoạt tự
do. Ăn tối tại khách sạn.



Thứ tư 12 tháng 6: Buổi sáng: Rời Puno để đi THUNG
LŨNG COLCA – thung lũng của con sông Colca với lòng vực
sâu nhất thế giới (11,000 feet/3,350 m, gấp đôi lòng vực
sâu nhất trong thung lũng Grand Canyon ở Hoa Kỳ) – bằng
xe coach. Hành trình dài đi trên bình nguyên Altiplano bát
ngát với phong cảnh biến đổi ngoạn mục: con đường chạy
dưới chân núi Chachani, dọc theo những dải thảo nguyên
vốn là quê hương của giống Alpaca – giống lạc đà không
bướu nổi tiếng của vùng cao nguyên Andean đã được con
người thuần hóa từ hàng nghìn năm – rồi vượt qua ngọn
đèo cao 14,300 feet (4,350 m) trước khi đổ xuống một
vùng thung lũng rộng bao quanh bởi những tầng ruộng bậc
thang và những đỉnh núi phủ tuyết trắng thiên thu – Thung
lũng Colca! Buổi trưa: Đến Chivay, một trong những thị
trấn nhỏ được thực dân Tây Ban Nha xây dựng từ thế kỷ
thứ 16, nơi sinh sống của hai sắc dân Cabana và Collagua.
Ăn trưa tự túc. Về khách sạn làm thủ tục check-in. Buổi
chiều: Nghỉ ngơi thư giãn, đi tắm suối nước nóng, hoặc tự
do dạo chơi trong vùng đồi núi quanh khách sạn và tận
hưởng cảnh thiên nhiên bao la với không khí trong lành.
Ăn tối tại khách sạn.



Thứ năm 13 tháng 6: Buổi sáng: Khởi hành từ lòng
thung lũng sông Colca đi lên đến điểm quan sát “Thập giá
chim Thần ưng” trên mặt thung lũng. Dừng chân để
thưởng ngoạn cảnh thiên nhiên hùng vĩ, đồng thời tận mắt
mục kích cảnh hàng trăm con kên kên to lớn – giống chim
thần ưng của vùng núi Andes vốn là hình ảnh tiêu biểu và
thường được nhắc đến trong thần thoại cũng như trong
văn hóa dân gian của vùng cao nguyên Andean – sải cánh
bay lượn với phong thái vô cùng nhẹ nhàng và đẹp mắt.
Ghé thị trấn Chivay để ăn trưa tại nhà hàng đặc sản. Buổi
chiều: Tiếp tục hành trình ngoạn mục ra khỏi bình nguyên
Altiplano, băng qua vùng lãnh nguyên lạnh và khô với
ngọn núi lửa Misti cao 19,000 feet (5,800 m) sừng sững,
rồi đến những dải sa mạc thuộc Khu bảo tồn Quốc gia
Salinas-Aguada Blanca; Dừng chân trên thảo nguyên
Pampa Cañahuas để ngắm nhìn và chụp ảnh những đàn
Vicuñas mảnh mai, nhanh nhẹn và vô cùng nhút nhát –
giống lạc đà không bứu sống hoang dã rất được ưa chuộng
do loại len nhẹ, mịn và rất ấm mà chúng làm ra. Đến
AREQUIPA – đô thị lớn và đông dân thứ nhì sau Lima, thủ
phủ của vùng Arequipa nằm giữa biển Thái Bình Dương và
dãy trường sơn Andes trong thung lũng của con sông
Moche, thành phố được thành lập vào năm 1540 với một
di sản văn hóa Thuộc địa quan trọng, còn có tên là “Đô thị
Trắng” – vào buổi chiều. Về khách sạn làm thủ tục checkin. Ăn tối tự túc.



Thứ sáu 14 tháng 6: Buổi sáng: Thăm Quảng trường
Plaza de Armas – trung tâm lịch sử - văn hóa của Arequipa
– được UNESCO xếp hạng “Di sản Văn hóa Nhân loại”. Chụp
ảnh kỷ niệm trước Nhà thờ Chính tòa xây dựng từ đầu thế
kỷ thứ 17, với mặt tiền dài 350 feet (107 m) xây thêm vào
năm 1844 bằng đá nham thạch trắng “sillar” khi nhà thờ
được trùng tu sau nhiều trận động đất lớn, là tác phẩm

kiến trúc Neoclassical đồ sộ và “khác thường” của kiến trúc
sư Lucas Pobrete. Đi dọc theo các dãy hành lang dài với hai
tầng cửa vòm thanh lịch bao quanh quảng trường vốn
được xem là một trong những quảng trường trung tâm đẹp
nhất ở Châu Mỹ La tinh. Viếng Nhà thờ Dòng Tên, ngôi giáo
đường cổ nhất ở Arequipa, được xây dựng vào năm 1573;
Chụp ảnh kỷ niệm trước mặt tiền bằng đá nham thạch
trắng được chạm khắc công phu theo phong cách Mestizobaroque thế kỷ thứ 17; Thưởng lãm bộ sưu tập hội họa của
trường phái Cusco, trong đó có những kiệt tác của
Bernardo Bitti và Diego de la Puente (tk thứ 16), những
bậc thầy đã đưa mỹ thuật Baroque vào hội họa Châu Mỹ
La-tinh. Thăm một vòng các quận ngoại thành Carmen Alto
và Yanahuara; Từ các điểm quan sát trên cao ngắm nhìn
bức tranh toàn cảnh của Arequipa trải dài dưới chân của
ba ngọn núi lửa Misti, Chachani và Pichu-Pichu. Thăm tu
viện nữ Santa Catalina, thành lập vào cuối thế kỷ thứ 16 –
vốn trước đây dành riêng cho các thiếu nữ thuộc các gia
đình thực dân-quý tộc Tây Ban Nha, nơi mà những nữ tu
có quyền có các thị nữ hầu hạ! – và chỉ mới mở cửa cho
khách du lịch từ năm 1970. Ăn trưa tự túc. Buổi chiều:
Thăm Nhà bảo tàng Thánh địa của vùng núi Andes, nơi
trưng bày các di chỉ khảo cổ của thời kỳ văn minh Inca;
Xem “Juanita” hay “Thiếu nữ đông đá”, xác ướp gần 600
năm của cô gái Inca bị dùng làm vật tế thần được nhà nhân
chủng học J. Reinhard tìm thấy vào năm 1995 trên đỉnh núi
tuyết Ampato. Thời gian còn lại tự do dạo chơi và mua sắm
tại thương xá Claustros de la Campañia trong khu phố
trung tâm. Ăn tối tại khách sạn.



Thứ bẩy 15 tháng 6: Rời Arequipa để bay trở lại LIMA
bằng chuyến bay sáng. Buổi sáng: Thăm Casa de Aliaga,
một trong những ngôi biệt thự Thuộc địa cổ nhất ở Peru
với phong cách kiến trúc Limeño đặc trưng, nơi 17 thế hệ
của cùng một gia tộc đã nối tiếp nhau làm chủ trong gần 5
thế kỷ. Thăm Nhà bảo tàng Văn hóa tiền-Columbus trong
khuôn viên của một biệt thự Thuộc địa thế kỷ 18; Thưởng
lãm bộ sưu tập các cổ vật thuộc các nền Văn minh tiềnColumbus. Ăn trưa tại Nhà bảo tàng. Buổi chiều: Tự do dạo
chơi và mua sắm trong quận Miraflores. Buổi tối: Thưởng
thức bữa ăn tối chia tay tại La Rosa Náutica, một nhà hàng
đặc sản xây dựng trên một cầu tàu nhìn ra biển Thái Bình
Dương. Sau bữa ăn tối, về khách sạn ngay trong phi
trường.

► Chủ nhật 16 tháng 6: Ăn sáng. Làm thủ túc vé máy

bay và hành lý. Từ giã Lima và tạm biệt PERU để bay trở
về Hoa Kỳ bằng chuyến bay LATAM Airlines cất cánh lúc
12 giờ 30 trưa. Về đến phi trường Los Angeles hay các phi
trường khác ở Hoa Kỳ vào buổi chiều hay tối cùng ngày.

Giá trọn chuyến Du-lịch:

US$4,550.00 (Land tour) + Vé máy
bay [est. US$750 - $1,000]

(do hối suất giữa tiền Dollar Mỹ và tiền Sol của Peru biến
động bất thường trong hai năm 2016-2017, giá ghi trên có
thể thay đổi – ngoại trừ trường hợp quý khách đã đặt tiền
deposit)

Giá (Air & Land Tour) trên bao gồm:
 Vé máy bay Los Angeles – Lima – Los Angeles với hãng

LATAM Airlines [** tùy theo điều kiện thực tế của từng năm,
chúng tôi có thể dùng các đường bay khác như Aeromexico,
Copa Airlines... Quý khách có thể đi từ một số thành phố khác
ở Hoa Kỳ. Giờ khởi hành và giờ đến cũng như giá vé có thể
thay đổi. Xin liên lạc với chúng tôi để biết các chi tiết cập
nhật]
 Khách sạn hạng 4 và 5-sao (02 người một phòng)
 Tất cả các bữa ăn sáng
 7 bữa ăn trưa và 9 bữa ăn tối gourmet
 Mọi phương tiện di chuyển và du-ngoạn đường bộ,
đường hỏa xa và đường thủy trong nội địa Peru
 Upgrade lên loại tàu hạng sang Belmond Hiram
Bingham với các tiện nghi, chất lượng phục vụ và thực đơn
ăn uống cao cấp (Optional)
 Ba chuyến bay trong nội địa Peru (Lima-Cusco, CuscoPuno, Arequipa-Lima), bao gồm cả chuyên chở giữa các phi
trường và khách sạn
 Chuyến bay 90 phút Pisco-Nazca-Pisco bằng máy bay
Cessna Grand Caravan (đời mới)
 Các danh mục thăm viếng, giải trí và mua sắm như ghi
trong Lịch trình Tour, với sự hướng dẫn và giải thích Lịch
sử - Văn hóa của người Tour Leader của Voyages Saigon,
ngoại trừ những danh mục ghi “Optional”
 Salon VIP tại phi trường Lima (dành cho các chuyến bay
rạng sáng khởi hành từ phi trường Lima)
► Bảo hiểm về Sức khỏe và Y tế (only applicable to US
residents & traveling to Europe and Asia from the USA)

Giá trên không bao gồm:
 Tiền Tips & Gratuities cho các Tour Guide, Tài xế, Nhân
viên phục vụ và khuân vác tại các khách sạn
 Rượu bia trong các bữa ăn
 Điện thoại, Internet, Mini Bar và giặt ủi trong các khách
sạn; Những chi phí cá nhân khác

Bảo hiểm:
Để dự phòng việc bất đắc dĩ phải hủy bỏ chuyến Du-lịch
sau khi đã đặt tiền deposit hoặc thanh toán 100% giá
trọn gói (Air + Land Tour), do những bất trắc có thể xẩy
ra trước cũng như trong chuyến đi, quý khách nên mua
loại Bảo hiểm “Trip Cancellation & Interruption Insurance” để được bồi hoàn một phần hoặc toàn bộ số tiền đã
thanh toán cho chuyến Du-lịch. Giá tùy theo năm sinh,
bắt đầu từ US$199.00/người.

