Safe Travel Club hân hạnh giới thiệu:

Peru & Machu Picchu
từ 21 đến 28 tháng 2, 2021
• Machu Picchu: di sản văn hóa
thế giới (UNESCO)
• Cuzco • Pisac Market
• Lima & Bãi Biển Tình Nhân
• “Huaca Pucllana” • Miraflores
• Plaza de Armas • Presidential
Palace • Vương Cung Thánh Đường Lima • St Martin de Porres
• St Rose of Lima • các di tích của thổ dân Inca (Sacred Valley, …)
Giá vé trọn gói cho 8 ngày Tour bao gồm thuế (tax) và :
• Vé bay quốc tế khứ hồi từ LAX (xin hỏi giá nếu bay từ nơi khác)
• 2 chuyến máy bay trong nội địa Peru
• Vé xe lửa Vistadome & Vé vào cửa + cable car (như chương trình) • Xe tour có máy lạnh
• Deluxe Hotels, địa điểm tốt (2 người/phòng) • Hướng dẫn viên địa phương
• Inka Lunch/Dinner Show (Cusco) & Peru Dinner Show (Lima)
• 3 bữa ăn/ngày (ngoại trừ 2 bữa ăn tự túc trong suốt chuyến đi)
• Group Travel Protection trong chuyến đi bao gồm bảo hiểm y tế (up to $50,000)
Package Price (including $300 non-refundable registration fee):
● $3,200 một người nếu đóng 50% (cash/check) trước 1 tháng 9, 2020.
● $3,300 một người nếu đóng 50% (cash/check) trước 1 tháng 12, 2020.
● xin gọi điện thoại để hỏi giá nếu muốn ghi danh SAU 1 tháng 12, 2020.
Sau đó, đóng 50% còn lại (cash/check) ít nhất 90 ngày trước ngày khởi hành (hạn chót).
Ghi chú: tiền tips $80/người sẽ được thu trên xe bus để tặng tài xế, hướng dẫn viên & hotels, …

Chương Trình Du Lịch

(Ghi chú: B: Breakfast, L: Lunch, D: Dinner)
Ngày 1 : Khởi hành từ Los Angeles (có thể sắp xếp để quý vị khởi hành từ nơi khác).
Ngày 2 (B, L, D): Tới Lima (Peru)
City tour Lima: Plaza de Armas, “Huaca Pucllana”,
Presidential Palace, Vương Cung Thánh Đường Lima.
Thăm nhà của Thánh Martin de Porres. Viếng Tu Viện
Dòng Dominico với 3 vị Thánh nổi tiếng làm phép lạ
(St Martin de Porres, St Rose, St John Massias). Viếng
thư viện cổ nhất Châu Mỹ với những bộ sách quý vô
giá giống như trong phim Harry Potter.
Ngày 3 (B, L): Lima – Cusco
Bay đi Cusco (thủ phủ của thổ dân Inka). Tham dự Lunch Show truyền thống của dân tộc Inka.
Viếng thánh đường đẹp và cổ kính Cusco Cathedral xây từ thế kỷ 16.
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Ngày 4 (B, D): Cusco – Machu Picchu
Đáp xe lửa điện Vistadome Valley
Train đi Machu Picchu, còn được gọi là
“Lost City of the Incas”, được Liên
Hiệp Quốc công nhận là “Di sản văn
hóa của thế giới” (world-listed heritage)
từ năm 1983. Machu Picchu là một
thành phố lớn nổi tiếng với công trình
kiến trúc bằng đá hoàn hảo của bộ tộc
người Incas bị bỏ quên, không ai biết
đến hằng bao nhiêu thế kỷ (xuyên suốt
luôn cả thời kỳ Peru bị Tây Ban Nha đô
hộ) và vô tình nhà khào cổ học Hiram Bingham khám phá năm 1911. Chiều đi tắm suối nước nóng
hay shopping. Ngủ đêm trong cảnh thiên nhiên rừng núi.
Ngày 5 (B, L, D): Machu Picchu – Cusco Xuống núi và trở về Cusco bằng xe lửa điện. Du
ngoạn “Thung lũng thánh” (Sacred Valley) & Sacred River, thăm Pisac Market. Đến Urubamba –
Ollantaytampo, vừa là đồn lũy vừa là trạm dừng chân chính của bộ tộc Inka.
Ngày 6 (B, L, D): Cusco Thăm các di tích của bộ tộc Inca như “Temple of the Sun”, “Shrines of
Kenko”, “Plaza del Regocijo”, “Plaza de Armas”, ……
Ngày 7 (B, L, D): Cusco – Lima: Thăm bãi biển Tình Nhân (Lovers) nổi tiếng & Miraflores.
Dinner Show với màn múa kéo rất đặc sắc được UNESCO công nhận là "Di sản văn hoá thế giới".
Ngày 8: Trở về USA với nhiều kỷ niệm khó quên và chiếc máy chụp hình đầy hình ảnh đẹp !
Liên lạc: SAFE TRAVEL CLUB (CST 2080648-40)
14482 Beach Blvd, Suite X, Westminster CA 92683 - USA

Tel. +1 (714) 474 8319 - Email: lienlac@safetravelclub.com

Đặc điểm các chuyến Du Lịch của chúng tôi:
có Hướng Dẫn Viên địa phương kinh nghiệm,
Khách sạn hạng sang (4 – 5 sao) + các bữa ăn thịnh soạn,
Bao gồm bảo hiểm du lịch (up to $50,000 p.p. bảo hiểm y tế)
Xin Lưu ý: Chúng tôi chuyên môn tổ chức các chuyến Du Lịch, có Business License
và giấy phép hành nghề (Travel Agency, số đăng bộ CST 2080648-40) do Bộ Tư
Pháp cấp (Department of Justice). Theo luật lệ đòi hỏi của chính phủ USA, hằng
năm chúng tôi đều đóng góp vào Quỹ Bảo Vệ cho người mua dịch vụ Du Lịch (Travel
Restitution Fund). Khi trả tiền dịch vụ cho chúng tôi, quý khách yên tâm vì sẽ được
hưởng quyền lợi từ Quỹ Bảo Vệ này theo đúng luập pháp Hoa Kỳ nhằm bảo vệ số
tiền trả của người đi du lịch. Chúng tôi không phải là “nghệ sĩ” tay ngang” tự đứng
ra tổ chức với ca sĩ mà không có giấy phép hoạt động của chính quyền. Xin quý vị
cẩn thận khi trả tiền dịch vụ du lịch cho những cá nhân không có giấy phép hành
nghề (Travel Agency) vì quý vị sẽ không được luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ.
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