
Từ chân núi đến đỉnh đi xe cable car khoảng 25 phút, sau đó đi bộ 125 
bậc thang tới chân tượng Chúa bên tay phải. Ai không leo cầu thang nổi 
có thể đi thang máy bên tay trái.

Thác Iguassu tổng cộng có 275 dòng thác lớn nhỏ, nằm giữa Ba Tây và Á Căn 
Đình.

Nước đổ từ thác xuống có màu đục từ 
đất bị soi mòn

Hành Hương Nam Mỹ (Brazil, Argentina, Peru)
Ba Quốc Gia, Ba Kỳ Quan Thế Giới

Phóng sự bằng hình
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Ba Tây



Bên phía Argentina bà con có thể lại 
sát những giòng nước chảy mạnh văng 
tứ tung.
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Á Căn Điǹh

Iguazu Falls phía bên Argentina Thác nước với cầy vồng sau cơn mưaRafain Show



Bên ngoài và bên trong một nhà hàng 
ở Cusco.

Thành phố Cusco được mệnh danh là “Thành Phố Lịch Sử Cổ” của nước Peru. 
Nằm trên độ cao hơn 11 ngàn feet, cao hơn cả MachuPichu (8000 feet )

Peru

Một nhóm học sinh của một trường 
đạo.

Đây là phòng đợi tại trạm xe lửa, khách 
ngồi chờ ra xe.

Khung cảnh hai bên xe lửa rất đẹp với 
các dãy núi cao hai bên và dòng sông 
bên dưới.

Welcome to Machupicchu tại công 
viên chính của town

Cảc nhà được xây theo từng độ cao. 
Các bậc thang tạo mặt bằng cho việc 
trồng trọt.

Machu Picchu Machu Picchu Machu Picchu

Machu Picchu

Di sản văn hóa thế giới Bên trong một căn phòng Machu Picchu
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Một loại xe ba bánh, có thể ngồi băng 
sau hai hay ba người

Thánh Tích: hộp đựng xương sọ của 
Thánh Martin de Porres

Những người với trang phục vừa tham dự một đám rước rất lớn chụp chung với 
nhóm du khách.

Khu nhà nơi thánh Martin được sinh 
ra. 

Ngôi mộ của Thánh Martin de Porres 
trong nhà nguyện dành riêng cho Ngài 
trong khu vực nhà thờ lớn Convent of 
Santo Domingo ở trung tâm Lima.  

City Tour of Lima in Peru

Xin xem chi tiết về chuyến hành hương Nam Mỹ 2017 ở trang 16
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