Familietur til Peru - 13 Dager
(Lima, Cusco/Machu Picchu, Amazonas, Paracas og Ica/Nazca)

Kunne du tenke deg å ta med barna på en spennende
opplevelsesreise, en annerledes ferie? Da kan vi anbefale Peru,
et land der hele familien både får lære om inkaenes mystiske
verden høyt oppe i Andesfjellene og være med på en spennende
jungelekspedisjon i Amazonas. I tillegg blir det actionfylte
utflukter på kysten og avslapping på resort på slutten.Det blir et
hyggelig møte med quetchua-folket som holder Lamaer og
Alpakkaer som husdyr. En vakker togtur til Machu Piccchu
gjennom spektakulært fjellandskap og spennende aktiviteter
som jungelvandring, elvepadling, pirayafiske, lyse etter Caiman,
fugletitting og se etter andre dyr i regnskogen. Det blir også
noen dager tid til avslapping på et resort-hotell i Paracas på
slutten av turen. Her blir det korte, men spennende utflukter for
barna som går ut fra hotellet: Boogietur over sanddynene i
ørkenen og båttur for å se det rike sjødyrelivet i Islas Ballestas.
Det er også muligheter for å bli med på en tur i småfly over de
mystiske Nazcalinjene. En opplevelse for livet for hele familien

Pris per voksen: Kr. 26 900,Pris per barn (inntill 11 år): Kr. 13 900,Tillegg per barn mellom 12-17 år: Kr. 5900,NB: Basert på at voksne og barn deler 1 rom med 2 dobbeltsenger. Maks 2 barn.
Inkluderer:
10 netter på 4 stjerners hoteller med frokost
2 overnattinger på lodge i Amazonas med alle
måltider
5 øvrige måltider
Transport i henhold til program
4 flyreiser: Lima-Cusco-Lima-Iquitos-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.
Deler av turen foregår i høyder nordmenn ikke er vant til
(3300 moh), og det finnes fare for høydesyke. Kontakt lege
i forkant for evt. få utskrevet medisiner mot høydesyke
(Diamox)
Noen av utfluktene vil være sammen med internasjonale
grupper
Turen er en opplevelsestur og inneholder noe vandring.
Turen er for alle aldre og det holder å være i normal form.
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
På morgenen blir dere med å ser de viktigste delene av Lima fra bilvinduet med en
guide som forklarer om de forskjellige stedene: Miraflores, Barranco, San Isidro og
sentrum. Transport videre til flyplassen og dere tar fly midt på dagen til inkaenes
hovedstad Cusco. Transport til hotellet og innkvartering. Dagen er satt av til egen
disposisjon til å akklimatisere dere til høyden, Cusco ligger på 3300moh. Det kan
anbefales å titte rundt i byen med inkamurer og koloniarkitektur om hverandre, og
nye byens hyggelige atmosfære. Katedralen, Soltemplet og inkamuseet noen av
stedene som er anbefalt et besøk.
Dag 3:
Vi blir opp til et av de flotteste og viktigste inkatemplene litt utenfor byen,
Sacsayhuaman. Her blir vi bedre kjent med hvordan inkaene klarte å bygge disse
gigantiske steinmurene. Etter besøket blir vi med vår lokale guide på en spasertur
ned til byen, der vi går nedover trapper og gjennom koselige gater. Her kan vi treffe
på både lamaer, alpakkaer og hyggelige mennesker på veien. Byen er full av trange
gater og smug med sjarmerende hus og bygninger med inkavegger. Kanskje er vi så
så heldige og blir invitert hjem på besøk til noen.
Dag 4:
Fra morgenen av blir vi med på en heldagsutflukt til Inkaenes hellige dal. Den hellige
dalen er en av Andesfjellenes mest fruktbare daler der det dyrkes mengder av
forskjellige maistyper. Vi stopper ved noen flotte utsiktspunkter. Vi besøker først
Awanacancha, der vi blir bedre kjent med de 4 Sør-Amerikanske kameldyrene, Lama,
Alpakka, Vicuña og Guanaco. Her vil vi lære litt om hvordan de lokale lager sine
produkter av Alpakka. Vi får også vite mer om inkaenes imponerende byggekunst og
deres levesett. Vi besøke store markeder, og inntar en herlig lunch i vakre landlige
omgivelser.
Dag 5:
Så er det duket for selveste Machu Picchu, et eventyraktig sted for hele familien, med
mystikk og magi. Etter en tidlig frokost går turen til jernbanestasjonen og vi blir med
på en vakker togtur til Aguas Calientes gjennom spektakulært fjellandskap. Herfra blir
det en halvtimes busstur opp til inkaimperiets aller helligste by. Machu Picchu 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. Bli med på en
fantasifull og lærerik omvisning i Machu Picchu, før det blir togreise tilbake til Cusco
på ettermiddagen.
Dag 6:
Etter frokost på hotellet blir det transport til flyplassen og fly til Iquitos (Amazonas)
via Lima. Her blir dere møtt av vår guide og fraktet til hotellet i byen.
Ettermiddagen/kvelden fri til egen disposisjon

Dag 7:
På morgenen tar vi en halvannen busstur til Nauta, og derfra drar vi videre med båt
til Green Amazone Lodge, som ligger helt i utkanten av nasjonalparken Pacaya
Samiria. Dette er enkle overnattinger i en økologisk lodge, med liten tilgang på strøm
og lunkent vann. Det er likevel riktig så koselig på stedet, og en fin atmosfære. Ved
ankomst blir det lunch, og etter det blir det en vandretur i regnskogen der dere får
lære om mange medisinske planter og tresorter, insekter av mange slag og
muligheter for å se noen dyr. På kvelden vil dere reise ut i mørket med lommelykt på
elven og lyse etter Caiman, Amazonas’ krokodiller. Man ser etter røde prikker i vannet
som er øynene, og om dere ser noen vil våre lokale guider ta de opp med hendene
og vise dere. Dere vil også lytte til mange dyrelyder fra Amazonas dype skoger, som
skaper en stemningsfull aften ute på elven.
Dag 8:
Før frokost blir dere med ut i med båter for å titte på fuglelivet. Mellom frokost og
lunch blir dere med på pirayafiske med lokalt fiskeredskap. Etter lunch blir dere med
på en ny båt tur der dere vil se etter dovendyr, apekatter, rosa delfiner og det dere
måtte finne av dyrearter, og avslutter med et besøk i den lokale landsbyen som ligger
nær lodgen. Her vil dere kunne få se hvordan livet i jungelen utarter seg, og ta gjerne
med skolesaker til barna som her er en mangelvare. Dere blir også invitert til å handle
i deres eget lille marked, produkter de har laget selv. Økoturismen som bedrives
handler om å samarbeide med lokalbefolkning, lære de opp til å ta vare på
regnskogen, og beskytte flora og fauna. NB: Lodgen har rom av enkel standard og
dusj med lunkent vann. Strøm kun visse tider av døgnet. Guiden bestemmer
rekkefølgen på aktivitetene på lodgen avhengig av vær og andre forhold.
Dag 9:
Tidlig på morgenen reiser dere tilbake til Iquitos via Nauta. Når dere kommer frem til
Iquitos by vil vår jungelguide vise dere rundt i sentrum av byen, der vi finner mange
viktige bygninger fra den store gummi-boomen som var grunnen til at byen vokste
frem. Både portugisere, spanjoler, engelskmenn og hollendere slo seg ned og ønsket
sin del av gummiproduksjonen, og man kan se mange gamle mosaikkfasader fra den
tiden. Dere blir også med på en spasertur i det ville myldret i det lokale markedet i
Belen. Her selges alle fiskeslag fra elva, og også mange naturmedisiner. Det blir
middag på kvelden med show i Iquitos.
Dag 10:
Transport til flyplassen. Morgenfly tilbake til Lima. Fra flyplassen blir det en 3-4 timers
kjøretur sørover til Paracas hvor dere det ligger flere hotell-resorts, Vi blir innkvartert
på et av dem, f.eks. Hotel Hilton Doubltree. Dette er et flotte hoteller ved stranda og
med svømmebasseng.
Dag 11:
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
ørken-oasen 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 12:
Dag til egen disposisjon på hotellet i Paracas. Det er mulig denne dagen å bli med på
en overflygning over de mystiske Nazcalinjene fra Paracas (ikke inkludert).
Dag 13:
Formiddagen til egen disposisjon på hotellet i Paracas. På ettermiddagen blir det
transport tilbake til flyplassen i Lima der det blir innsjekking for hjemreise.

