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Моето приключение 
започва от Огнена земя и 
завъpшва в Перу. Ще 
посетя много красиви 
места и туристически 
обекти.



Приклучението ми започва от Ушуаиа.Ушуая е най-големият град в архипелага Огнена 
земя, Аржентина и често се счита за най-южно разположения град на планетата, въпреки че 
според Чили това е Пуерто Уилямс. Столица е на провинция Огнена земя. Разполага се на 

северния бряг на канал Бигъл. Надарен с невероятни пейзажи и гледки към красиви планини, 
обширни девствени гори и величествен океан, градът често е наричан началото на Края на 
света. Ушуая е отправна точка за вълнуващи експедиции и екскурзии към Антарктида. 

Леденият континент се намира на не повече от 1000 км през океана, а пътуването до там е 
едно незабравимо преживяване. 
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Торес дел 
Пайне

И така продължавам ,като отивам на север към Торес дел Пайне.Този красив резерват се намира 
в южната част на чилийска Патагония. Той е биосферен резерват с изключително разнообразна 
флора и фауна. Пейзажът е изумителен – величествени назъбени планини, тюркоазени езера, 
огромни ледници и каскадни водопади. Природата е дива и непокътната, а мястото е идеално за 
трекинги, въпреки бурните ветрове. Там се намира един от световно известните катерачни 
обекти. Посетилите парка препоръчват и хайкинг (hiking) – еднодневни кратки преходи с 
продължителност до няколко часа, до гранитните върхове, които се извисяват над ледниково 
езеро.



Името на резервата 
на местния индиански 
език мапуче е 
„Сините камъни“ и се 
счита за едно от най-
запазените диви 
места на планетата.

Торес дел 
Пайне



Фиц рой (Ел 
Чалтен)

След това отивам да 
посетя една от 
природните 
забележителности на 
Патагония - "Фицрой" 
планински връх, 
известен със своята 
сурова красота, и се 
смята за един от най-
трудните върхове на 
изкачване в света. 
Пикът на Фицрой е 
обявен в чест на 
изследователя на 
Южна Америка - 
капитан на кораба 
"Бийгъл" - този, на 
който Чарлс Дарвин е 
отишъл на пътуване по 
цял свят.







Водопадите 
Игуасу     

    И така се запътвам към границата 
на Бразилия и Аржентина където 
посещавам Водопадите Игуасу, в 
река Игуасу, са едни от най-
големите водопади в света. Те се 
простират над 2,700 m (почти 2 
мили) и имат полукръгла форма. От 
275 водопада, които заедно 
съставляват Iguassu Falls, 
“Дяволското гърло” е най-високото 
с 80 м височина. Водопадите Игуасу 
се разполагат на границата между 
бразилския щат Парана и 
аржентинската провинция 
Мисионес, и са заобиколени от 
двата национални парка (BR / ARG). 
И двата са субтропични гори, които 
са домакин на стотици редки и 
застрашени видове от флората и 
фауната. Името им озназчава 
“голяма вода’’ на езика на 
племената Гуарани или Тупи. В 
звисимост от сезона в него се 
изливат между 5000 и 6500 куб. м. 
вода.



Водопадите 
Игуасу
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Пустинята Атакама



И така се запътвам към най сухатапустиния на земята-Атакама.Тя е тясна крайбрежна 

пустиня, която заема северната част на Чили, в съседство с брега на Тихия 

океан. Самото ѝ име на индиански език означава „пустинна област“. Тя се простира на 

около 1000 km дължина от север на юг. Надморската ѝ височина е 500 m, но по 

склоновете на Андите достига 4200 m. Тази южноамериканска пустиня е една от най-

безводните, една от най-сухите на земното кълбо. Тя се намира под постоянното 

влияние на високо атмосферно налягане и студеното Перуанско течение, които са 

пречка за образуването на валежи. Преобладаващите южни ветрове, които духат 

успоредно на брега, не донасят валежи по крайбрежието. В една ивица земя край 

океана, широка около 30 km, която обхваща западните склонове на Бреговите 

Кордилери, не вали години наред. 







Перу и Боливия
Ку̀ско (на испански: Cuzco, Cusco) е град в 
Югоизточно Перу, столица на департамент Куско.
Изписва се също 
като Qusqu по правописа на кечуа до 1987 г. и Qosco по 
правописа на кечуа след 1987 г.
В миналото градът е бил първата столица 
на империята на инките. Градът е в Списъка за 
световно наследство на ЮНЕСКО и членува 
в Организацията на градовете на световно наследство.

Разположен е в долината Урубамба (Свещена долина) 
в Андите. Има население от 300 000 души – 3 пъти 
повече отколкото 20 години по-рано. 



Мачу Пикчу

Мачу Пикчу (на кечуа: Machu Pikchu, буквален 
превод „Стар връх“) е съвременното име на 
архитектурен комплекс в южната част на 
днешно Перу, построен от инките през 15 век. Той 
влиза в Списъка на световното културно и природно 
наследство на ЮНЕСКО от 1983 г.
Дворците, храмовете и домовете са на 2 430 m 
надморска височина в Андите. Наричан е още 
„Изгубеният град на инките“. Създаден е като 
свещена планинска резиденция на великия 
владетел на инките Пачакути.

 Разположен е на 80 km северозападно от Куско, на 
билото на планина с надморска височина от 2430 m. 

Това е един от най-важните археологически обекти в 
Южна Америка и една от най-посещаваните 
туристически забележителности на континента, както и 
най-посещаваната в Перу. Мачу Пикчу има влажен и 
сух сезон, като повече от валежите падат в периода от 
октомври до април.И така от тук се запътвам към 
Мачу Пикчу и езерото Титикака.







Титикака
Титика́ка (на испански: Lago Titicaca; 
на кечуа: Titiqaqa) е планинско езеро, 
разположено в Андите, на територията на две 
държави – Перу и Боливия. То е най-високо 
разположеното плавателно езеро на Земята – 
3812 m н.в.  и второто най-голямо езеро в Южна 
Америка след Маракайбо.  Заема площ от 8370 
km². Дълбочината му достига 281 m. Най-
големият остров в него също се нарича 
Титикака. Местното население плете 
рибарските си лодки от тръстика. Езерото се 
използва за риболов, транспорт и туризъм.

Езерото Титикака е дом на повече от 530 водни 
видове. Езерото притежава големи популации от 
водолюбиви птици и е определено 
като Рамсарско място на 26 август 1998 г. 
Няколко застрашени видове като титикакската 
гигантска жаба и нелетящият титикакски 
гмурец са почти изцяло разпространени само в 
езерот



По пътя от 
Куско към 
Титикака 
преминавам
е през висок 
4000 метра 
надморска 
височина 
превал.

Там има 
живописен 
индиански 
базар.



Най голямата 
атракция в езерото е 
плаващ остров, 
изграден от тръстика. 
В него живеят хора в 
колиби, има църква и 
къщички за спане, за 
туристи. Там се 
отглеждат картофи и 
гледат патици, а 
придвижването става 
с тръстикови 
живописни лодки.





И така 
отивам с 
лодка до 
острова 
Титикака, 
който е 
финалната 
ни 
дестинация!



Благодаря за вниманието!


