Eventyrlandet Peru - 14 Dager
(Lima, Arequipa, Colca, Titikakasjøen, Cusco, Machu Picchu, Ica og Paracas)

Peru er landet med de store kontraster. Fra den ørkenbelagte
kyststripen til den dypeste Amazonas-jungelen med de mektige
Andesfjellene i mellom. Kulturen varierer veldig i de tre regionene
og alle er verd et besøk. På denne turen vil du oppleve både
fjellene og kysten med en mulighet for en tilleggstur til
Amazonas. Se hvordan inkaene på utrolig vis bygde templer av
gigantsteiner tett satt sammen. Sagnene og mystikken får du
gjenoppleve på en vakker togtur gjennom den hellige dalen til
Machu Picchu. Vi får også lære mer om levesettet til inkaenes
etterkommere på Titikakasjøen. Vi kan se kondorer i Colca-dalen,
lamaer, alpakkaer og vicuñas i fri utfoldelse på høysletta. Vakre
byer fra kolonitiden som Lima, Arequipa og Cusco. Vi avslutter
med noen avslappende dager på resort ved kysten sør for Lima.
Her blir vi også med på en fartsfylt ferd over sanddynene og en
båttur ut til Islas Ballestas med sitt yrende dyreliv. Dette er en opplevelsesreise av de sjeldne der inntrykkene står i kø.

Pris per person i dobbeltrom ved 2 reisende: Fra Kr. 26 700,Pris per person i dobbeltrom ved 4 reisende: Fra Kr. 24 700,Enkeltromstillegg: Kr. 5500,Inkluderer:
13 netter på 3 og 4 stjerner hoteller med
frokost
4 øvrige lunch-måltider
Transport i henhold til program
Flybilletter Lima-Arequipa, Cusco-Lima
Togreise til Machu Picchu
Inngangsbilletter til besøkte steder
Profesjonelle engelsktalende guider
Personlig assistanse underveis
Inkluderer ikke:
Internasjonal flybillett
Øvrige måltider
Drikke til måltider
Tips

Spesialinformasjon om turen:
-

-

Flybillettene tur retur fra Norge er ikke inkluderte men vi
kan booke på ønsket dato. Spesifiser i kommentarfelt.
Deler av turen foregår i høyder nordmenn ikke er vant til
(4000 moh), og det finnes fare for høydesyke. Kontakt
lege i forkant for evt. få utskrevet medisiner mot
høydesyke (Diamox)
Under noen av utfluktene vil du være sammen med
internasjonale grupper. Privat service for hele turen er
tilgjengelig til høyere pris, spesifiser i kommentarfelt.
Turen er en opplevelsestur og inneholder noe vandring.
Turen er for alle aldre og det holder å være i normal form.
Turen er et forslag slik vi mener du kan oppleve Peru på
sitt beste. Dersom du ønsker å endre i reiseruta, eller
legge til en ekstra dag et sted, er dette fullt mulig.
Reisen egner seg best i tidsperioden mars til november da
det ikke er regntid i fjellene

REISEPROGRAM
Dag 1
Etter en lang flytur lander dere i Lima på kvelden og blir fraktet til deres hotell i den bedre
bydelen Miraflores. Innkvartering på Hotel Jose Antonio**** eller lignende
Dag 2
Fra morgenen av blir vi med å utforske hovedstaden i landet, Lima. Vi starter med en tur
gjennom bydelene Miraflores og San Isidro, før vi beveger oss inn mot den koloniale delen
av Lima. Her besøker vi Plaza San Martin, og Plaza de Armas. Her spaserer dere rundt og
ser presidentpalasset, katedralen og de typiske balkongene fra den spanske kolonitiden.
Dere vil også besøke San Fransisco kirken med sine helt spesielle katakomber. På
ettermiddagen blir vi fraktet til flyplassen og flyr til Peru’s nest største by, Arequipa. Byen
kalles også den hvite byen på grunn av at bygningene i sentrum er laget av en hvit
vulkanstein. Byen ligger på 2500 moh, og er ideell for å akklimatisere seg til høyden.
Innkvartering på hotell i sentrum.
Dag 3
På formiddagen blir vi med på en omvisning i den vakre byen Arequipa og alt den har å by
på. Byen ligger ved foten av vulkanen Misti, og det finnes mange fine utsiktspunkter der
man få en flott utsikt over byen med vulkanen i bakgrunnen. Fra inkaenes tid ble dette
frodige området oppdaget og fikk navnet Arequipay som på lokalspråket Quetchua betyr
«Her vil jeg bo». Senere ble byen under kolonitiden den viktigste byen i hele den sørlige
delen av Peru. Vi besøker et av landets viktigste nonneklostre Santa Catalina som går over
flere kvartaler midt i sentrum. Arequipa er også kjent for sine mange spennende
matretter, og vi vil innta en god lunsj der vi får prøve noen av dem.
Dag 4
Fra morgenen kjører vi i retning Puno før vi tar av mot Colcadalen. Vi får se vakker natur
når vi beveger oss inn i fjellandskapet. Vi når turens høyeste punkt på 4900 moh på det
høyeste, før det går nedover. Om vi er heldige kan vi på veien se ville vicuñas, det minste
og raskeste av de søramerikanske kameldyrene. Ved lunchtider ankommer vi Chivay (3600
moh), det største og viktigste tettstedet i Colca-dalen. Her spiser vi lunch og blir innkvartert
på vårt hotell. Etter lunch kan vi bli med på korte vandrerturer og bading i varmekilder.
Dag 5
Tidlig om morgenen blir vi med gjennom indianske landsbyer nedover langs Colcadalen som
er en av verdens dypeste daler. På et av de høyeste stedene vil vi stoppe og forhåpentligvis
se den mektige kondorens svev gjennom dalføret. Kondoren er som et symbol for
Andesfjellene og et av inkaenes hellige dyr, og kan ha vingespenn på opptil 3 meter. Vi
reiser tilbake til Chivay der vi spiser lunch før vi tar fatt på reisen videre til Puno og
Titikakasjøen. Reisen tar ca 6 timer, og vi blir innkvartert på hotell i byen som ligger rett
ved innsjøen.
Dag 6
Vi blir med på en heldagsutflukt på Titikakasjøen. Tidlig på morgenen reiser vi ut til
Urosøyene, hvor vi får oppleve deres helt unike levesett. Dette er urbefolkning som lever
på flytende sivøyer som de har laget selv, og de har livnært seg av fiske og byttehandel
med fastlandet opp igjennom tidene. Vi reiser videre mot øya Taquile, der dere blir med på
en spasertur over øya i idylliske omgivelser. På toppen av øya kan dere se de flotte tekstilene
som lages på øya som også er på Unescos kulturarv-liste. Noe av det mest spesielle på øya
er at mennene går og strikker på øya, og dere vil få en nærmere forklaring på alle tradisjoner
som følges av befolkningen, og hvordan alle arbeider for fellesskapet.
Dag 7
Denne dagen blir vi med på en busstur over høysletta og innover i inkaenes hellige dal før
vi når Cusco. Underveis vil vi først besøke Pucara, en sivilisasjon som dominerte i området
før inkaene. Neste stopp er dagens høyeste punkt på 4335 meter over havet, der vi får en
flott utsikt over vakkert fjellandskap. Det blir også et lunchstopp der vi får en buffet-lunch,
og til slutt besøker vi et viktig inkatempel som heter Raqchi. På kvelden ankommer vi
inkaenes hovedstad, Cusco, som betyr verdens navle. Innkvartering på hotell i byen

Dag 8
Etter hektiske dager vil vi ha formiddagen fri til enten å sove ut, eller utforske Cusco by på
egenhånd. På ettermiddagen blir vi med på en rundtur i Cusco by, der vi vil se en av SørAmerikas vakrest utsmykkede Katedral. Vi besøker også inkaenes soltempel der vi får se
den vakreste steinbyggerkunst fra inkatiden som fundament, og med spansk
koloniarkitektur på toppen. Videre blir vi med til et av inkaenes aller helligste templer
Sacsayhumanan, der steiner på opptil 200 tonn er satt sammen uten å kunne få en synål
imellom. Vi besøker også noen flere inkatempler, og blir til slutt bli med til et fabrikkutsalg
der vi kan se på alpakkaprodukter av forskjellige kvaliteter. Her blir det også mulighet for
shopping. Tilbake til hotell i 18-tiden.
Dag 9
Fra morgenen av blir vi med på en heldagsutflukt til Inkaenes hellige dal. Den hellige dalen
er en av Andesfjellenes mest fruktbare daler hvor det blant annet dyrkes mengder av
forskjellige maistyper. Vi får se hvordan Quetchua-folket fra langt tilbake har dyrket opp til
de høyeste fjelltopper, og utnyttet jorden til det fulle. Vi vil også besøke flere inkatempler
der vi får se fantastisk steinarbeid og der materialene på et ubegripelig vis har blitt fraktet
flere kilometer før de har blitt perfekt slipt og satt sammen. Vi blir også med til store
markeder der vi kan få kjøpt noen av de mange håndlagde produktene som blir laget i
området. Vi blir bedre kjent med dette vennlige fjellfolket og inntar en herlig buffet lunch i
landlige omgivelser.
Dag 10
Så er det duket for det store høydepunktet på turen, Machu Picchu. Vi blir til
jernbanestasjonen (enten Poroy eller Ollantaytambo) og derfra videre med tog til Aguas
Calientes. Herfra blir det en halvtimes busstur opp til inkaimperiets aller helligste by. Machu
Picchu som betyr ”gammelt fjell” ble først oppdaget i 1911 av den amerikanske
oppdagelsesreisende Hiram Bingham, og ble aldri funnet av spanjolene. Antakelig ble byen
forlatt da spanjolene erobret landet og inkaene flyktet til Vilcabamba der de kjempet sin
motstandskamp. Vi blir med på en omvisning i dette eventyrlige stedet med sin mystikk og
magi, omringet av spektakulært fjellandskap. Det finnes mange forskjellige teorier om hva
Machu Picchu har vært, hvordan det ble bygget, når det ble bygget og hvordan, og dere vil
få kjennskap til noen av dem. På ettermiddagen tar vi tog og buss tilbake til vårt hotell i
Cusco.
Dag 11:
Vi tar et morgenfly til Lima. Fra flyplassen i Lima blir vi med på en ferd langs
«Panamerican Highway» gjennom den ørkenbelagte kystlinjen til vi kommer til Paracas.
Turen tar 3-4 timer og vi vil sjekke inn på vår resort i Paracas på ved lunsjtider. Her blir
det avslappende dager og man kan ta det med ro ved bassengkanten. Ettermiddag/Kveld
til egen disposisjon.
Dag 12:
På morgenen blir vi med til på en 2 timers båttur ut til Islas Ballestas, også kalt ”minigalapagos”, der dere får se et fantastisk dyreliv. Blant annet får dere se en sjøløver,
pingviner, seler og en mengde fuglearter. Turen avsluttes i 10-tiden og det blir tid til mer
avslapping på hotellet. Etter lunsj blir vi med på en ettermiddagstur til idylliske ørkenoasen Huacachina som ligger utenfor byen Ica. Her blir vi med på en fartsfylt ferd over
sanddynene med ”Boogie-biler”. Her blir det også muligheter for å prøve sandbrett, både
liggende eller stående. Dere kan også få med dere solnedgangen i et vakkert
ørkenlandskap. På kvelden bærer det tilbake til hotellet i Paracas.
Dag 13
Dag til egen disposisjon i Paracas. Her kan man slappe av og nyte hotellfasilitetene eller ta
et stillehavsbad om man har lyst. Det er også muligheter for å bli med på en flytur over de
mystiske Nazcalinjene. Her vil dere bli kjent med en del av teoriene rundt disse helt
spesielle figurene som ligger nedfelt som 30cm dype linjer i ørkenpampasen rundt Nazca,
og som kun kan sees ovenfra. Flyturen er ikke inkludert.

Dag 14:

Formiddagen til egen disposisjon på hotellet i Paracas. På ettermiddagen blir det transport
tilbake til flyplassen i Lima der det blir innsjekking for hjemreise.

Tilleggspakker:
Amazonas:
Der er mulig å bli med en ekstra-tur til Amazonas. Man tar fly fra Cusco til Puerto
Maldonado der man blir fraktet med båt til lodgen i elven Tambopata. Her vil man kunne
oppleve den rike naturen i Amazonas-regionen: Et rikt fugleliv med mange papegøye-arter,
kjempeoteren, caiman og mye annet. Det blir vandreturer i jungelen for å bli kjent med
de medisinske plantene, de mange spesielle tresortene og mange insekter. Vi blir også
kjent med økosystemene oppover elveveiene. Denne tilleggspakken vil gjøre turen 2 dager
lenger. Skriv i kommentarfeltet om dere ønsker denne tilleggspakken.
Pris: Kr. 4600,- per person i dobbeltrom
Inkatrail:
Det er mulig å legge til en 4 dagers vandring på inkastien. Her vil man bo i telt i 3 netter
og det vil følge med bærerteam og kokketeam. Dette er en fantastisk naturopplevelse,
men man bør være i fysisk god form. Man stiger fra 2800 moh til 4200 moh på en
formiddag. Man ender opp i ved Solporten og får se utover Machu Picchu på fjerde dag,
for en omvisning i Machu Picchu og tar tog tilbake til Cusco. Om denne tilleggspakken
velges blir turen 3 dager lengre. Spesifiser i kommentarfelt.
Pris: Kr. 3900,- per person

