Dagsprogram - Inkaernes Rige og
Amazonas
Morgenmad, Frokost og Aftensmad indikerer, hvilke måltider er inkluderet i turen.
Dag 1 Ankomst til Peru

Vi flyver fra Billund og lander i Lima i Peru, efter en kort mellemlanding. Vi hentes i lufthavnen af vores guide
og bliver kørt til vores hotel. (-,-,-)
Dag 2 Vi flyver til Cusco, den hellige dal

Vi tager morgenflyet til inkaernes gamle hovedstad, Cusco. Vi kører fra lufthavnen til den hellige dal, der
ligger ca. 30 minuters kørsel fra Cusco. De næste to dage går vi i dybden med Inkaernes liv og samfund. Vi
skal lære om deres kultur, herunder religion og samfundsstruktur samt om spaniernes invasion af deres
rige. I netop den hellige dal findes de største og mest imponerende inka-ruinkomplekser heriblandt Pisac
med det farverige marked. På vejen ser vi givetvis lamaer, som de fleste forbinder med Andesbjergene.
Vi overnatter to dage på hotel i Den hellige Dal. (M,F,-).
Dag 3 Den hellige Dal

Efter morgenmaden kører vi til landsbyen Moray, hvor vi skal høre om inkaernes højtudviklede
landbrugsproduktion og teknikker. Inkaerne eksperimenterede med forskellige afgrøder og
dyrkningsmetoder, som ved hjælp af et avanceret vandingssystem og mikroklima gjorde dem langt mere
udviklede end andre på samme tid. Vi besøger også de mere end 3000 naturlige saltbassiner i Maras og
nyder den smukke udsigt i dalen.
Om eftermiddagen besøger vi Ollantaytambos majestætiske inkaruiner, som var en af Inkarigets vigtigste
bastioner. Det var her inkaerne, under ledelse af Manco Inca, besejrede de spanske erobrere i den tidlige
erobringskrig.
Vi er atter hjemme på vores hotel sidst på eftermiddagen. (M,F,-)
Dag 4 Inkastien til Huayllabamba

I dag begynder vi vores vandring ad Inkastien til Machu Picchu. Vi skal gå 6-8 timer om dagen i moderat
tempo, hvilket betyder, at du skal være i almindelig god form. Vi forlader vores hotel efter morgenmaden og
kører ca. en time til starten på vores vandring. Vi skal vise pas for at få adgang til nationalparken. Ruten
begynder langs breden af Urubamba-floden med udsigt til de sneklædte bjerge. Vi kommer til Miskay og de
arkæologiske ruiner i Llactapata, der vidner om en mellemstation på vejen til Huayllabamba (3400 m.o.h),
hvor vi slår lejr.
Dag 5 Inkastien til Llulluchapampa og Pacaymayo

Efter morgenmaden forlader vi Huayllabamba og fortsætter vandringen gennem Llulluchapampa-dalen, der
ligger i 3800 meters højde. Efter frokost når vi vandringens højeste punkt ved Abra Warmihuañusca passet
"Dead Woman Pass" (4200 m.o.h). Herfra nyder vi det fantastiske panorama ud over det smukke landskab
inden vi fortsætter til Pacaymayo-dalen (3580 m.o.h). (M,F,A)
Dag 6 Inkastien til Pacaymayo til Winaywayna

Dagen er den mest udfordrende dag på vandringen, men samtidig også den mest interessante med besøg
ved flere arkæologiske udgravninger og hvor vi ser nogle af de berømte inka vagttårne.
Vi begynder dagen tidligt med ca. to timers vandring til Abra Runkuraqay og videre over passet til
Yanacocha og Sayacmarca (3.624 m.o.h), der er et smukt kompleks bestående af en halvcirkelformet
bygning, smalle gader, liturgiske fontæner, terrasser og vandingskanaler. Efter frokost fortsætter vi til Abra
Phuyupatamarka "Byen over skyerne" (3.650 m.o.h) og Winaywayna (2650 m.o.h), der betragtes som en af
de bedst bevarede arkæologiske steder på Inka-stien. Her betages vi af den smukke udsigt over de mange
terrasser, der blev brugt af inkaerne til at dyrke jorden. (M,F,A)
Dag 7 Inkastien til Machu Picchu, tog tilbage til Cusco

Efter en tidlig morgenmad går vi ca. 1½ time til Inti Punku "Solporten" (2.710 m.o.h), der er porten ind til det

fantastiske Machu Picchu. Herfra betages vi endnu engang af det syn, der venter os. Denne gang over det
imponerende Machu Picchu (2.400 m.o.h). Vi har god tid til at opleve dette fantastiske ruinkompleks inden
vi bliver kørt til byen Aguas Calientes, hvor vi har tid til at slappe af og besøge de varme kilder (entreen til de
varme kilder er ikke inkluderet). Om eftermiddagen tager vi toget tilbage Cusco. (M,-,-)
Tilbage i Cusco er der tid til at slappe af.
Dag 8 Cusco

Dagen er uden program. Der er tid til at opleve den lille hyggelige by på egen hånd og i eget tempo. (M,-,-)
Dag 9 Cusco & Andeskulturen

I dag får vi en enestående mulighed for at komme helt tæt på den lokale befolkning og Andeskulturen. Vi
forlader Cusco og kører til Chinchero, der er berømt for sine traditionelle vævning, der baserer sig på gamle
inka-traditioner. Herefter kører vi til en landsby nær Urubamba, hvor vi skal møde lokale keramikere. Vi
lærer om de kreative processer fra start til slut og få en meget autentisk indblik i de lokales hverdag. Vi
spiser frokost i den lokale landsby, før vi fortsætter til Amaru nær Pisac, hvor vi indkvarteres hos en lokal
familie (2-4 personer per familie). Middag og overnatning hos den lokale familier efter en dag, hvor vi har
været helt under huden på lokalsamfundet. (M,F,A)
Dag 10 Inkaernes hovedstad Cusco

Efter morgenmaden tager vi afsked med vores familie og kører tilbage til Cusco.
Vi tager på byrundtur i Cusco, hvor vi blandt andet skal besøge Plaza de Armas, der var inkarigets centrum,
og hvor de vigtigste religiøse og militære ceremonier fandt sted. Spanierne valgte at opbygge deres by
omkring den samme plads og her findes i dag blandt andet den flotte katedral. Den er konstrueret oven på
ruinerne af inkaernes templer, der var bygget af tilhuggede sten, så præcist, at end ikke et barberblad kan
presses ind imellem de tonstunge sten. Om eftermiddagen vil der være tid til at gå på opdagelse i Cuscos
smalle og snørklede gader på egen hånd eller tage med til en lokal NGO der har startet et aktivitetscenter til
støtte for byens underbemidlede børn, hvis muligheden opstår. (M,-,-)
Dag 11 Fly til Puerto Maldonado, vi sejler op ad Amazon-floden

Efter morgenmaden bliver vi hentet på hotellet og kørt til lufthavnen, hvorfra vi skal med fly henover
Andesbjergene til næste stop på rejsen, Puerto Maldonado i junglen i det sydøstlige Peru. Ved ankomst
kører vi til nationalparken, hvor vi efterlader vores baggage. I skal kun medbringe en mindre taske med de
ting, I skal bruge, mens I er i junglen. Herfra skal vi med motoriseret kano til jeres lodge, inde i junglen, hvor
vi tilbringer de næste to nætter.
Efter frokost skal vi for alvor begive os ud i Amazonas utæmmede regnskov, hvor vi kommer til at se en stor
variation af tropiske træer og planter, insekter, sommerfugle, tukaner, araer og en masse andre spændende
dyr. Vi vender tilbage til vores lodge inden solnedgang, som I kan nyde fra jeres terrasse med en drink i
hånden eller fra et af de mange andre hyggelige steder lodgen byder på.
Efter aftensmad tager I på en kortere sejltur på Madre de Dios floden, hvor vi håber at kunne spotte en
Kaiman krokodille.Efterfølgende er der tid til at slappe af i de fantastiske tropiske omgivelser. (M,F,A)
Dag 12 Corto Maltes Lodge

Junglens righoldige vegetation er hjemsted for tusindvis af forskellige fuglearter, sommerfugle og eksotiske
pattedyr og i dag skal I ud og stifte bekendtskab med så mange dyr og planter som muligt. Om morgenen,
inden morgenmaden, skal I først ud på en kort vandretur for at se, hvordan de mangefarvede papegøjer
samles i store flokke for at spise mudder.
Efter morgenmaden og lidt afslapning i lodgens have skal I på udflugt til Abeøen- og Sanoval-søerne, der
ligger i det enorme Tambopata-reservat. På vejen dertil kommer I forbi ”Monkey Island”, hvor I får mulighed
for at se en række forskellige abearter. Reservatet omfatter hele Rio Tambopata-vandskellet, der er et af de
smukkeste og mest uberørte i Peru. I spiser frokost ved den smukke sø. Reservatet er dagligt tilholdssted
for bl.a. hundredvis af papegøjer, der samles hver dag. I besøger nogle af de mange smukke junglevandløb,
og på turen vil den lokale specialguide fortælle om vegetationen og dyrelivet i junglen om det oprindelige
folks tilværelse i junglen. (M,F,A)
Dag 13 Corto Maltes Lodge - Lima

Efter tidlig morgenmad er det tid til at vende tilbage til civilisationen i byerne i højlandet. I sejler med jeres
guide ind for at hente jeres kufferter i Puerto Maldonado og får på vejen et glimt af det lokale marked, der

byder på flere af regionens landbrugsprodukter. I tager herefter til lufthavnen og flyver til Lima. Herfra
videre til Danmark, hvor I ankommer næste dag.(M,-,-)
Dag 14 Hjemkomst

I ankommer København om eftermiddagen.

Prisinformation
Inkluderet i prisen

- fly København–Lima t/r (Der er mulighed for tilkobling fra København. kr. 750,- per person)
- indenrigsfly som følge af program
- lokal transport med bus og båd
- turistklassehoteller og lodge, teltcamp dag 4-7, overnatning hos familie (2-4 personer). Delt
dobbeltværelse, tillæg for enkeltværelse
- Lokal engelsktalende rejseleder på hele rejsen
- frokost og aftensmad som angivet i programmet
- alle entréer
Prisen inkluderer ikke

- afbestillings- og rejseforsikring
- drikkepenge til lokalguider, dragere og chauffører og hotelpersonale
Tillæg for enkeltværelse: 1800 kr

Praktiske oplysninger
Hotel: På denne rejse bruger vi lokale turistklasse hoteller - Se hotelklassificering
Fysisk form: Vandring på Inka-stien forudsætter almindelig, god fysisk form. På denne rejse er det

således en forudsætning, at man ikke er gangbesværet, og at man har et almindeligt godt helbred.
Visum: Der kræves ikke visum til denne rejse.
Praktiske oplysninger om vandring på inka-stien:

Det er kun tilladt at have en lille taske med på vandringen. Max 5 kg og samlet 157 cm (h+l+b).
Der er 2-mands telte og madrasser, men du skal selv have din egen sovepose med.
Machu Picchu Visitor Guidelines: The INC (National Cultural Institute) has set out the following
rules for all visitors to Machu Picchu.

1. Tourists will only be allowed to carry packs or small bags when visiting the site (less than 20 liters).
2. Drinks can only be taken in water containers, disposable plastic bottles are not permitted in the

archeological monument - District Municipality of Machu Picchu law Nr. 008-2008/MDM Nov 12,
2008.
3. Walking sticks or canes may only be carried by elderly or disabled people.
4. Climbing on Inca walls is not permitted.
5. Bonfires are not permitted.
6. Do not throw trash.
7. Bathrooms are outside of the ruins.
8. Preserve local flora and fauna.
9. Do not make noise, whistle or yell.
10. Professional photography or filming is only allowed with official authorization from the Cuzco
Regional Cultural Organization.
11. We know that most of our visitors like to take pictures as a hobby and may carry professional
equipment. In this case they are only allowed to carry standard lenses (17 – 50 mm or other lenses
catalogued as standard).
12. It is permitted to walk around the signaled paths only, please do not enter the restricted areas.
13. Graffiti and writing on the walls or floors is forbidden.

