
Tilläggsresa Paracas & Nazcalinjerna
På Perus västkust hittar vi kustorten Paracas. Vi bor bekvämt på ett hotell med 
närhet till havet och det finns gott om tid för avkoppling på de vackra stränderna. 
Staden är mycket känd för sin närhet till de obebodda Ballestasöarna, hem för 
sjölejon, pelikaner och Humboldt-pingviner. Ta chansen att flyga över Nazcalin-
jerna, de berömda ristningarna som kan ses i Nazcaöknen vid foten av Anderna.

Dag 1 Lima
Övernattning i Lima innan avresa till Paracas.
Hotell: Casa Andina Select Miraflores

Dag 2 - 5        Paracas
Tidig morgon blir vi upphämtade på vårt hotell i Lima för busstransfer söderut. Vi kör 
längs med kustremsans vägar och ser hur landskapet förändras längs med vägen. Cirka 
fyra timmar senare ankommer vi till vårt hotell i Paracas. Vi checkar in på La Hacien-
da Bahia Hotel, beläget vid Paracasbukten och erbjuder en fantastisk panoramisk 
havsutsikt. På hotellet finns utomhuspool, spa, rekommenderad restaurang, bar och 
concierge som kan hjälpa till att boka utflykter i närområdet. Boka en flygutflykt 
över Nazcalinjerna, de berömda ristningarna som gjordes i Nazcaöknen vid foten 
av Anderna för över 2000 år sedan. Från luften är det enda sättet att se dessa forn-
tida kostverk, och det är ännu ett mysterium hur de skapades långt innan flag-
maskiner var uppfunna. Kanske är du djur och naturintresserad, då är en utflykt till 
Perus egna lilla “Galapagos” ett måste, ögruppen Ballestas.
Hotell: La Hacienda Bahia Hotel
Måltider: Frukost 
 

   Prisuppgifter

Avresa varje vecka beroende på tillgänglighet. Vänligen kontakta Thabela Travel för mer 
information.

I priset ingår:
• Transporter, inträden, måltider enligt resebeskrivningen
• 4 nätter på 4* hotell
• Engelsktalande Guide

I priset ingår ej:
• Flyg, flygskatter och eventuella visumavgifter
• Utflykter bokade på plats
• Dricks
• Dryck

Ett flygtillägg kan tillkomma beroende på var original-resan slutar/ börjar, vänligen kontak-
ta Thabela Travel för mer information.

Observera att inga bokningar är gjorda i nuläget, tillgänglighet kan därför inte garanteras.

Priset är baserat på minst två betalande resenärer med en engelsktalande guide och kan komma 
att samköras med andra internationella resenärer.
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5 10 750 kr 14 000 kr


