PERU FOR EVENTYRER
Oplev det bedste af Peru. Bjerge, jungle, kultur og historie

Machu Picchu

Yagua med pusterør

peru inkaernEs land

Efter en lang dag er i tilbage i Amazonas Sinchicuy lodge. Her vil
lidt afslapning i hængekøjen og en eksotisk drink ( sundowner) fra
Clavohuasca Bar måske være en ide.
(B,LD)

Dag 1
Ankomst til Lima og transport til hotel Ducado.
Dag 2		
LIMA-IQUITOS-AMAZONAS
Tidlig morgen transfer til lufthavnen for at flyve til Iquitos. Afgang kl.
06:20 så det er en tidlig morgen. Ankomst til Iquitos kl. 08:10. Ved
ankomsten bliver i mødt af vores guide der byder jer velkommen og
tager jer videre til byen der igennem de sidste 100 år har udviklet sig
fra en lille landsby til en af de vigtigste byer ved Amazon floden. Byen
blev rig på gummi i starten af 19 hundrede tallet. Der bliver tid til en
lille sightseeing tur i byen inden i fortsætter til havnen hvor båden venter, for at sejle jer op af floden til Amazonas Sinchicuy lodge.
Turen på floden er en oplevelse. Her er små landsbyer langs floden
og Amazon junglen der møder jer, så her er rig mulighed for at slappe
af og nyde turen der tager ca. 1 time.
Ved ankomsten til lodgen vil vores guide forklare jer lidt om faciliteterne og de aktiviteter/udflugter i skal på de næste dage.
Herefter slapper i lidt af inden i skal besøge en lokal Yagua landsby.
Turen kan være til fods eller med kano afhængig af sæson. (vejr og
vind ). Den første til at besøge Yagua folket var den spanske eventyrer Francisco de Orellana (1511-1546) på hans første Amazonas
ekspedition. Den traditionelle levevis er bevaret og her vil også være
mulighed for at teste jeres ”pusterør” teknik. Der er frokost undervejs
og frokosten er en kombination af alt det bedste regnskoven kan byde
på Friske palmehjerter, bønner, stegt cassava (maniok) og bananer.
Sidst på dagen retur til lodgen.
(B,L,D)

Dag 4		
AMAZONAS-IQUITOS-LIMA
Efter morgenmad vil guiden tage jer med til et område i junglen der
er udlagt til genetablering af regnskoven. Her bliver mulighed for at
plante et træ, inden turen går videre til et Wildlife projekt, er netop
er blevet etableret. Her kan opleves bl.a. , dovendyr, aber, bjørne og
tukaner. Om eftermiddagen retur med båd til Iquitos og derfra med
fly til Lima .
Dag 5		
LIMA-PARACAS
Morgenmad og derefter city tur i Lima. Turen vil guide jer igennem 3
historiske perioder, den tidlige periode inden den spanske erobring,
den koloniale og morderne historie. I vil besøge centrum af Lima med
paladserne de store huse ( Mansions ) kirkerne og de mange pladser med afslutning i Miraflores hvorfra det er muligt at kigge ud over
Stillehavet. Turen er inkluderet indgangs billetter til BCR Museet i
Lima, samt Complejo Monumental San Franscisco (kirke) og katakomberne.
Om eftermiddagen transport med bus fra Lima til Paracas halvøen.
Ankomst til byen Pisco og hotel Los Frayles. (B)
Dag 6		
PARCAS –BALLESTAS ISLAND-NAZCA
Vi tager med båd til Ballestas øen der noget mindre flatterende bliver
kaldt ” fattigmands galapgos” ikke desto mindre er her et helt utroligt
dyreliv. Søløver, Pelikaner, pingviner og mænger af havfugle. Om eftermiddagen med bus til Nazca og overnatning på hotel Oro Viejo.
(B)

Dag 3		
AMAZONAS- EKSPEDITION
Det bedste tidspunkt at opleve dyrelivet og i særdeleshed fuglene i
Amazonas er tidlig om morgnen. Jeres guide giver besked om hvornår dagen begynder. Morgenmaden er en oplevelse i sig selv. Menuen består af lokal produceret og friskpresset juice, friske frugter og
marmelade samt selvfølgelig kaffe, the og brød og varme retter. Efter
morgenmad sejler vi til den anden side af floden til landsbyen Huashaldo. Der vil være mulighed for at se de specielle ferskvandsdelfiner der lever her. En speciel art der er let lyserøde. Fra Huashaldo er
der en kort spadser tur til Yanayacu floden hvor en båd venter for at
tage jer videre til ”Kingdom of the Giant Trees” navnet giver sig selv.
Her vokser nogle af verdens mest spektakulære kæmpe træer.

Dag 7		
NAZCA LINES—AREQUIPA
De berømte Nazca linjer behøver nok ikke nærmere præsentation. De
enorme figurer i ørknen har altid fascineret forskere og eksperter er
stadig i tvivl om hvad linjerne har betydet. Den kontroversielle forfatter
Eric Von Daeneken har skrevet flere bøger om emnet. Han mener det
er rumvæsner der har skabt linjerne. De fleste forskere mener dog det
er fup videnskab.
I dag får I selv mulighed for at opleve linjerne fra et lille fly. Flyveturen
varer ca. 45 minutter og viser hvor fantastiske de linjer virkelig er.
Vi kører mod Arequipa sent på aftenen. Turen tager ca 8 timer. ( B )
Dag 8		
AREQUIPA
Ankomst til Arequipa om morgnen og transport til hotel Casa Consu-

Sinchicuy lodge /Amazonas

Med lidt held vil man kunne se aber i trækronerne og måske et dovendyr. Frokosten bliver serveret på Tambo Yanayacu lodge hvor det
også er muligt at vise sin ekspertise når det kommer til at fiske piratfisk !!

Lokale indbyggere omkring Puno
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elo. Afslapning og om eftermiddagen byrundtur, til bl.a. Santa Catalina klostret, den store Katedral og centrum af byen.

Dag 14		
CUSCO-DEN HELLIGE DAL
Inkaernes hellige dal ( Sacred vally of the incas) er så absolut et af
Perus højdepunkter. Her kører vi gennem små byer Urubamba og
Calca for at opleve de imponerende Ollantaytambo ruiner. Om aftenen retur til Cuzco. (B,L)

Dag 9		
AREQUIPA-COLCA CANYON
Tidlig morgen afgang mod Colca Canyon. Vi ankommer til byen Chivay kl. Ca. 13:00 og checker ind på hotel Colca Inn. Eftermiddagen til
fri disposition. Et besøg til de varme kilder er en mulighed. ( B )

Dag 15		
CUSCO-MACHU PICCHU-AGUAS CALIENTES
Machu Picchu er et absolut must for alle rejsende. Der findes steder
på kloden som man absolut skal se og Machu Picchu er et af dem.
Dagen begynder med en tidlig transfer til den lille togstation i Cusco
hvor i stiger ombord på toget der langsomt tøffer afsted gennem bjergene. Togturen er en oplevelse i sig selv. Det tager ca. 3 timer at komme til den lille by Aquas Calientes. Herfre er der en halv times kørsel
med bus til foden af Machu Picchu. Herfra er det til fods mod den
imponerende ” lost city of the incas” jeres erfarne guide kan fortæller
jer anekdoter, myter og fakta om livet og hvad de mange forskellige
bygninger har være brugt til. Frokost i Aguas Caliente og overnatning
på hotel Vista Machu Picchu (B, L )

Dag 10		
COLCA CANYON-PUNO
Morgenmad og tidlig afgang mod Condor Cross. Et naturligt observations punkt for at se de enorme kondorer svæve majestætisk over dalen. Turen inkludere, de hængende grave ( Hanging Tombs) hængebroen der forbinder byen Yanque med Coporaque. I Yanque besøger
vi de smukke kirker og de karakteristiske stengader. For at få et flot
kig på den enorme Colca dal tager vi til udkigspunktet ved Choquetipo. Efter frokost tager vi videre mod Lake Titicaca og Puno. Bussen
kører kl 13:30 og ankommer til Puno kl. 19:00 ca. Ved ankomsten
check ind på hotel Sillustani.
Dag 11		
TITICACA SØEN-DE FLYDENDE ØER
Om morgnen tager vi med båd ud på søen. Titicaca er den højst beliggende sejlbare sø. Her lever folk stadig på flydende øer. Vi besøger
Uros og Taquile øen. Frokost på en lokal inn på Taquile. Herefter til
fods for at se opleve øen og de mange arkæologiske steder på øen.
Om eftermiddagen retur til Puno og resten af dagen og aftenen fri. (
B, L )

Dag 16		
MACHU PICCHU-AGUAS CALIENTES-CUSCO
Aguas Caliente er en lidt overset turist attraktion. For de fleste er byen
kun transit til Machu Picchu ellers ingen interesse. Jeg synes det er
en rigtig hyggelig lille by og de varme kilder der har givet byen navn
er bestemt et besøg værd. Det kan også være en god ide at besøge
Machu Picchu igen på egen hånd det er jo ikke hver dag man er forbi.
Dagen på egen hånd så nyd byen, de varme kilder eller bare slap af
inden togturen tilbage til Cusco sidst på eftermiddagen.
Overnatning på hotel Inka Andina

Dag 12		
PUNO – CUSCO
Vi tager fra Puno mod Cuzco. Vi køre gennem højlandet ( Plateau of
the Collao ) Undervejs stopper I ved flere interessante Inka ruiner og
det imponerende Tempel of Kalasasaya. Et levn fra Pucara kulturen
fra før inkaerne. Frokost på en lokal hyggelig restaurant, hvor menuen
består af lokale kulinariske retter. ( B, L ) overnatning på hotel Inka
Andina

Dag 17		

CUSCO-LIMA-AMSTERDAM-KØBENHAVN

Dag 13		
CUSCO – CITY TOUR
Dagen begynder med en byrundtur. I besøger den Main Square, katedralen og Temple of the Sun. Herefter kører vi ud af byen for at se
Inka ruinerne, Kenko , Tambomachay, Pucha Pucara og det imponerende Sacsayhuaman fort, strategisk bygget på en bjergskråning
over Cuzco. Stedet er berømt for de enorme udhuggede sten nogle
mere end 9 meter høje og med en vægt på over 350 ton, virkelig
imponerende. (B. L)

Yagua kvinde og børn
Lokale indbyggere på Uros / titicaca søen
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Machu Picchu

Visum: nej
Pris: 25755 kr. pr person
Hoteller:
Lima: Hotel Dorado
Iquitos: Sinchicuy lodge
Paracas( Pisco) Hotel Los Frayles
Nazca: Hotel Oro Viejo
Arequipa: Hotel Casa Consuelo
Colca canyon: Colca inn
Puno: Hotel Sillustani
Cusco: Hotel Inka Andina
Aguas Caliente: Hotel Vista Machu Picchu

Katedralen i Arequipa

B: Breakfast, L: Lunch, D: Dinner
Turen inkludere: Alle flybilletter, udflugter som beskrevet,
( også fly over Nazca linjerne ) guide, transport og måltider
som vist.

Adventure Trails
Tek.arrang. Billetkontoret A/S
medlem af Rejsegarantifonden nr. 650
Sindshvilevej 9
2000 Fredeeriksberg
+45 33119922

Den imponerende Condor i Colca canyon
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