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GRUPPEREJSE MED REJSELEDER CALLE GRANHOLM

23 DAGE. 1. - 23. SEPTEMBER 2017

VANDRING AD 
INKASTIER I PERU
KULTUR OG NATUR I BJERGE OG VED KYST
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Afgang fra 
Danmark og 
ankomst til Lima.

Vi prøver hestene 
og forbereder 
vandring. Besøger 
måske en skole.

Vandredag 5. 
Over bjergpas og 
nedstigning til lille 
by.

Besøg på fæstningen 
Sacsayhuamán og 
tid på egen hånd i 
Cusco.

Limas historiske 
centrum og 
museum om 
landets historie.

Vandredag 1. 
Ned i Apurimac-
kløften og op til lejr 
på bjergsiden.

Vandredag 6. 
Gennem en dal til 
lejr ved klippehule.

På videre  opdagelse 
i Cusco. Privat besøg 
hos Calles venner i 
byen.

Fly til Andahuaylas
i bjergene og 
kæmpe søndags-
marked.

Vandredag 2. 
Let vandring til 
inkabyen 
Choquequirao.

Vandredag 7. 
Ad original inkavej 
og over et 4600 
meter højt pas

På egen hånd i 
Cusco. Natbus 
mod Nasca.

Udflugt til en sø og 
sted fra før inkatiden. 
Højdetilvænning.

Vandredag 3. 
Forbi inkaterrasser 
og op til en familie på 
bjergside.

Kørsel gennem 
Vilcabamba til Aguas 
Calientes nedenfor 
Machu Picchu

Kørsel til den lille by 
Cachora. Opleve 
landsbyliv.

Vandredag 4. 
Overliggerdag hos 
familien med 
fantastisk udsigt.

Besøg på inkabyen 
Machu Picchu. Tog 
til Ollantaytambo og 
kørsel til Cusco.
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DAG 

20
Fly over Nazca-
linjerne og til oasen 
Huacachina.

Naturreservatet 
Paracas og kørsel 
ved Stillehavet.

DAG 

21
DAG 

22
Ballestasøerne og 
fiskerbyen 
Pucusana med 
Calles hotel.

Sidste sejltur, kørsel 
til Lima og afrejse.

DAG 

23
Hjemkomst til 
Danmark

KORT FORTALT REJSEKODE:
17R-406
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REJSEBESKRIVELSE
I Lima går I aftentur på Våbenpladsen i det historiske

centrum. De første dage i bjergene vænner I jer til 

højderne og prøver at ride på muldyrene.

Vandreturen fører gennem hjertet af Vilcabambabjergene.  

I krydser den øvre Amazonflod og vandrer ind til inka-

byen Choquequirao. På resten af vandreturen møder I 

meget få andre vandrere. Undervejs kommer I til afson-

drede bebyggelser og oplever livet i Andesbjergene. På 

den sidste del af vandringen går I ad original inkavej. 

Inkabyen Machu Picchu lader I jer også betage af.

I Inkaernes gamle hovedstad Cusco slentrer I langs 

mure, der stammer fra inkaernes paladser, og nyder 

blandingen af traditionelt peruansk og moderne liv.

Turens sidste del foregår langs kysten, hvor I flyver 

over Nazcalinjerne, kører i Paracasørkenen og sejler ud 

til Ballestas-øerne.
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Det er muligt at ride på en del af vandreturen.

OM REJSEN
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Vi flyver fra Danmark og 
lander sidst på dagen i Lima, 
hvor vi indlogerer jer på et 
lille hostal i bydelen 
Miraflores. 

Om aftenen når vi en tur ud i 
byen og får det første indtryk 
af Peru.

Fredag d. 2. september

ANKOMST TIL 
LIMA

DAG 

01
Lørdag d. 2. september

OPLEVE LIMA

Fakta

Areal
Peru på 1.285.220 km² og er 
dermed mere end dobbelt så 
stort som Frankrig.

Indbyggertal
Der bor ca. 30 millioner 
mennesker i Peru.

Sprog
Det officielle sprog er 
spansk, men i de egne hvor 
et indiansk sprog er frem-
herskende, har dette også 
officiel status. I Andes-
bjergene er quechua det 
vigtigste, omkring Titicaca-
søen er det aymara, men der 
i Amazonas findes en lang 
række mindre sprog.

PERU

DAG 

02

Først på dagen besøger vi det meget flotte og informative 
museum Manuel Larco Herrera med tekstiler og keramik af 
meget høj kvalitet fra Perus tidlige kulturer.

Vi kører ind til byens historiske centrum med den centrale 
plads Plaza de Armas med katedralen, der rummer 
Francisco Pizarros sarkofag. Bygningerne omkring pladsen 
har udskårne balkoner i træ. Lima blev anlagt i 1535 af 
Francisco Pizarro, lederen af de spanske erobrere, der 
dræbte inkaen og underlagde sig Peru. I kolonitidens første 
år, var Lima hovedstad for hele det spanske Sydamerika. 

Vi besøger også den livfyldte plads foran San Francisco-
kirken og går rundt i de gamle – og temmelig slidte gader.

”Hjemme” i Miraflores går vi ned til centret Larcomar, der 
ligger smukt med udsigt over Stillehavet. Nyder måske en ret 
af den peruanske specialitet Ceviche, der er limemarineret 
fisk og skaldyr.

Katedralen på den historiske plaza i Lima.Larcomar ligger med udsigt over Stillehavet.
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Vi tager på en udflugtstur til søen Lago Pacucho i 3.200 meters 
højde og kører op til Sondor, der er et tempelområde fra før 
inkatiden. Desværre er der ikke meget tilbage af de oprindelige 
bygninger, men udsigten er rigtig flot. Tempelområdet benyttes 
hvert år til ceremonielle fester.

På plazaen i Andahuaylas står en statue af en kondor, der 
sidder på ryggen af en tyr. Statuen symboliserer den lokale 
tradition Yawar Fiesta, Blodets Fest, som holdes i juli i enkelte
landsbyer i området. I en lille tyrefægterarena bindes en 
indfanget kondor på ryggen af en tyr. Kondoren symboliserer 
den oprindelige befolkning og tyren symboliserer de spanske 
erobrere. Kondoren hakker i tyrens nakke, og kampen ender 
ofte med, at tyren forbløder og dermed taber den kamp, der 
er en rutuel genoptagelse af kampen mellem indianerne og 
de spanske erobrere. I den historiske realitet tabte indianerne, 
men ved Blodets Fest vinder de.

Søndag d. 3. september

UDFLUGT OG
HØJDETILVÆNNING

Meget tidligt op, ud til lufthavnen og med et lille fly op i 
Andesbjergene. Vi lander i Andahuaylas i 2700 m.o.h. Vi bor 
på det hyggelige og enkle hostal Cruz del sur. Hostallet ligger 
tæt på markedspladsen og byens centrum. 

I Andahuaylas besøger vi søndagsmarkedet, som er helt 
enestående. Her mødes land- og byboerne for at handle og 
bytte. I de tæt pakkede gader sælges alt fra fødevarer til 
elektronik, og på arealet uden for byen handler man levende 
dyr. En slentretur rundt i markedsgaderne giver et lærerigt 
indblik i Andesbjergenes indianske kultur. Det er fuldstændigt 
trygt at færdes på markedspladsen. De handlende synes, det 
er helt fint at få selskab af gringoer – hvide europæere.

OP I ANDESBJERGENE OG
SØNDAGSMARKED

Mandag d. 4. september

På søndagsmarkederne oplever man det lokale liv. Statue på plazaen i Andahuaylas.
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Vi står meget tidligt op, og kører gennem bjergene til den lille 
by Cachora, hvor vi starter vandringen. Undervejs kører vi forbi 
landsbyer og bebyggelser i højlandet langt uden for turismens
Peru. Den vekslende asfalt- og grusvej følger inkaernes 
”hovedvej” ned gennem riget fra byerne i nord til hoved-
staden Cusco.

I Cachora møder vi Enrique og hans kone Alejandrina. 
Enrique er bjergbonde og har sine marker 13 timers vandring 
på bjerget overfor landsbyen. Vi overnatter måske på det 
meget primitive hostal Salcantay eller hvor vi nu kan finde 
plads.

Tirsdag d. 5. september

GENNEM BJERGENE

DAG 

05

Dagen bruger vi på at forberede vandreturen. Hos de lokale 
købmænd gør vi de sidste indkøb og på hotellet pakker vi 
det udstyr, som vi skal have med på vandreturen. Ting og 
tøj, som vi ikke behøver, lader vi blive, og mens at vi vandrer, 
bliver det bragt til Cusco, hvor vi får det, når vi ankommer på 
dag 16.

Uden for byen prøver vi heste og muldyr, bliver dermed 
fortrolige med at ride, og med at stige op og ned af sadlen. 
Vi rider op til en lille bjergskole, hvor de mindste børn vandrer 
op til to timer for at komme i skole.

Vi kan hele tiden se kløften ned til Rio Apurimac 1300 meter 
under os, og på den anden side tårner de første af 
Vilcabamba-bjergene sig op i over 5000 meters højde. 

Om eftermiddagen nyder vi livet i landsbyen og snakker med 
skolebørnene på plazaen. Vi oplever her, hvordan livet udspil-
ler sig i en typisk peruansk bjergby.

Onsdag d. 6. september

LANDSBYLIV OG FORBERE-
DELSE TIL VANDRETUR

DAG 

06

Udsyn fra Cachora mod Vilcabamba-bjergene. Gadesælger i Cachora.
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Praktisk

Hver deltager har sin egen hest eller muldyr som ridedyr 
under hele turen. Det kræver ingen forudgående erfaringer, 
da dyrene er vant til at gå med rytter. 

Vi kan ride på vandrette strækninger og på stigninger, hvor 
det går op. Nedad vandrer vi. Vores peruanske hjælpere, 
kaldet “arrieros”, sørger for at sadle op og for at passe dyrene,
når vi ikke bruger dem. Hjælperne taler det indianske sprog  
quechua og spansk. Muldyr bruger vi også som pakdyr, så 
det eneste du selv skal bære, er en lille rygsæk til jakke og 
vandflaske.

RIDEERFARING,
HESTE OG MULDYR

De første ca. ti kilometer fra Cachora er stien vandret, og 
vi foretager det første lange stræk som ryttere. Dybt nede 
bruser Apurimacfloden og højt over os står bjergryggens 
sneklædte tinder i kontrast til himlen.

Fra et udsigtspunkt aner vi cirka ni kilometer fremme inka-
byen Choquequirao i samme nivueau som os, men  på den 
anden side af floden.

Nedstigningen veksler mellem strækninger, hvor det går 
moderat ned og strækninger, hvor det går meget stejlt ned. 
Underlaget på de stejle steder er meget løst, og det gælder 
om ikke at skride og falde. Lårmusklerne kommer på arbejde, 
og knæene bliver udsat for en stor belastning, så regn med at 
nå træt ned til floden.

Opad kan vi ride, og hen på eftermiddagen når vi lejren, som 
vores peruanske hjælpere har anlagt ved et enligt beliggende 
hus på bjergsiden.

1. vandrerdag

NEDSTIGNING, KRYDS AF 
APURIMAC-FLODEN OG OP

DAG 

07

Der er tid til at prøve ridedyrene inden vi starter. Vandringen ned mod Apurimac-floden.
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Baggrundsviden

Choquequirao er sandsynligvis anlagt af Topa Inca Yupanqui i 
et forsøg på at overgår sin far, der byggede Machu Picchu.

Choquequirao er ikke beskrevet i nogle af de tidlige doku-
menter. På Choquequirao har inkaerne levet i skjul for spani-
erne, og nogle mener, at det den sidste inka, Tupac Amaru, 
voksede op på Choquequirao.

Med sin beliggenhed højt over Apurimac-floden var 
Choquequirao et perfekt sted at kontrollere adgangen til 
Vilcabamba. Herudover var stedet også administrativt center, 
men fungerede ikke som beboelse for mange mennesker.

Choquequirao betyder ”Guldets vugge”. Rituelle bade og en 
cirkulær ceremoniel plads viser, at Choquequirao også havde 
en vigtig religiøs betydning. Terrasser med lamafigurer er 
unik.

INKABYEN CHOQUEQUIRAO

Fra lejren rider vi gennem bambusbevoksninger videre op ad 
bjergsiden til ”landsbyen” Marampata i 2.910 meters højde. 
Her spiser vi frokost, slapper af og nyder udsigten.

Spørger man en peruaner, hvordan stien er de fem kilometer
frem til Choquequirao, vil han svare, at den er ”plano”, 
vandret. Med det mener han, at vi starter og slutter i samme 
højde. Undervejs går det både op og ned.

Et par kilometer før Choquequirao betaler vi for adgang til 
ruinbyen. Fra opsynsfolkenes hus er der en fin udsigt ned 
over ruinkompleksets lavere terrasser, der ligger cirka 400 
højdemeter under selve byen.

Vi tilbringer eftermiddagen
 på Choquequirao, og har
 lejr på inkaterrasser
 under komplekset.

2. vandredag

TIL CHOQUEQUIRAO

DAG 

08

Praktiske 

omstændigheder,

vejrforhold, ønsker i

gruppen eller noget helt 

andet kan få os til at

flytte lejrpladserne.

Lamasektionen på Choquequirao. Choquequirao har omfattende terrasseområder.

Inkabyen Choquequirao. Frokost før Choquequirao.
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Efter Choquequirao er der væsentlig færre vandrere på stien.  
Vandringen til terrasserne Pinchanuyoq førre først lidt op og 
dernæst ned med en flot udsigt ned gennem kløften.

Som andre betydningsfulde  terrasser har Pinchaunuyoq en 
kanal med vand, der løber ned gennem bade med mure. Her 
kan vi tage bad. Terrasserne er anlagt på en buet bjergside i en 
lille kløft.

Vandringen ned til Victoriafloden i 1952 meters højde tager kun 
godt en time. De 1000 højdemeter op til bebyggelsen Maizal 
vandrer vi på tre-fire timer. På en stor del af stigningen er det 
muligt at ride.

Maizal er en bebyggelse, der nu kun består af en enkelt familie 
efter at bjergsidens andre tre familier er flyttet. Familien har en 
lejrplads, en kiosk og en toiletbygning, der  sammen med en 
fantastisk udsigt gør det til en af vandreturens bedste 
lejrpladser. 

3. vandrerdag

INKATERRASSER OG OP TIL 
FAMILIE

DAG 

09

Vi har nu vandret tre dage og 
tager en stille dag for at hvile 
vores ømme muskler og lade 
den første halvanden ugers 
oplevelser bundfælde sig.

Familien der bor i Maizal, 
holder marsvin på gulvet i 
køkkenet, og både mor og 
datter væver. Vi får her et 
fantastisk indblik i livet på en 
afsidesliggende bjergside.

DAG 

10
HVILEDAG

4. vandrerdag

Vandreturen er krævende, 
men ved at vandre lang-
somt på både stigninger 
og nedstigninger er udfor-
dringerne til at klare. Ingen 
etaper er længere, end at vi i 
langsomt tempo når frem til 
lejren. 

Hvis du ikke er vant til meget 
fysisk aktivitet, er det nød-
vendigt at træne benmuskler 
inden turen. Nedstigningerne
er for mange en større udfor-
dring end stigningerne, da 
underlaget kan være løst, og 
lår og knæ bliver belastet
på en måde, som de ikke 
er vant til. Derfor kan det 
være en god idé i de sid-
ste måneder inden turen 
at gå i et motionscenter og 
forkusere på bentræning.

FYSISK FOR-
BEREDELSE

Praktisk

I har tid til at nyde naturen. To kvinder fra familien i bebyggelsen Maizal.
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6. vandrerdag

EN AFSON-
DRET DAL

DAG 

12

En af turens største fysiske 
udfordringer er den ti kilometer 
lange og 1200 højdemeter 
høje stigning fra Maizal til det 
4150 meter høje pas Apache-
ta. På mange strækninger er 
stien smal og stejl, og vi kan 
ikke ride.

Belønningen er en af hele 
vandreturens mest storslå-
ede udsigter ind i hjertet af 
Vilcabambabjergene, og vi 
giver os god tid på toppen. 
Fra passet er der knap tre 
timers let vandring ned til 
byen Yanama.

I Yanama er der adskillige 
lejrpladser og købmænd.

5. vandrerdag

UDSIGT FRA 
BJERGPAS

DAG 

11

Strækningen før og efter 
passet Choquetacarpa 
vandrer vi på den inkavej, 
der var en af de vigtigste ad-
gange til inkabyen Vitcos ved 
Huancacalle. Kun få andre 
steder i Peru følger en vandre-
rute en original inkavej.

Det 4600 meter høje pas 
Choquetacarpa er en stor 
udfordring at besejre, men vi 
har mulighed for at ride.

Ned fra passet vandrer vi 
videre ad inkavejen, der 
mange steder er en stejl 
trappe, hvor den originale 
stenlægning er fuldstændig 
intakt. 

I 2014 kom mere end 6000 
kilometer af inkaernes veje 
og stier på UNESCO’s liste 
over Verdens Kulturarv. 
275 enkeltstrækninger er 
udvalgt til at sætte fokus på 
inkaernes sociale, politiske, 
arkitektoniske og ingeniør-
mæssige kunnen.

Vejsystemet hedder Qhapaq
Ñan, der betyder ”Den 
smukke vej”! På de vigtigste 
strækninger er den op til fire 
meter bred, belagt med flade 
trædesten, og med sten der 
udjævner ujævnheder. 

Den mest kendte strækning 
er den klassiske vandrerrute 
Inkastien til Machu Picchu. 

7. vandrerdag Baggrundsviden

AD ORIGINAL 
INKAVEJ

QHAPAQ ÑAN,
EN SMUK VEJ

DAG 

13

De sidste to dages vandring 
fra Yanama til Huancacalle 
foregår på hele turens mindst 
befærdede strækning. 

Teltene slår vi op ved en klip-
pehule, hvor vi tænder bål.

Vandreturen arrangerer vi 
sammen Enrique Peña, der 
er bjergbonde i Cachora. 
Enrique har en naturlig og 
fantastisk evne til både 
at fornemme de danske 
gruppedeltageres behov og 
få vores peruanske ansatte 
til at yde deres bedste. Alt 
sammen mens humøret er 
højt.

Mod Yanama. Enrique. Den unikke inkavej vi vandrer ad den sidste dag.
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Vandrestøvler
Støtter anklerne og øger der-
med sikkerheden, når stien 
har løse sten. Læderstøvler 
er tunge og skal gås godt til. 
Støvler af ruskind og nylon 
med Gore-tex-membram er 
lettere. Sko er at foretrække 
på strækninger, hvor under-
laget er jævnt. For at variere 
belastningen på fødderne 
er det nødvendigt med to 
sæt fodtøj, og helst et par 
vandrestøvler og et par 
vandresko.

Vandrestave
Vandrestave giver ekstra 
støtte. Nedad tager man lidt 
af vægten af med vandresta-
vene, så knæ og lår aflastes. 
Opad kan man “sætte af” 
med stavene. Handsker 
skåner hænderne, når man 
bruger vandrestave.

Hat
Hat eller kasket skåner 
hovedet mod den skarpe sol 
i bjergene.

Dagtursryksæk
Til regnjakke, vandflasker, 
snacks og kamera under 
vandringen.

Udstyr

TIL VANDRING

Udstyr

Tøj
2 par behagelige 
vandrebukser. 
Et par shorts.
3 par vandresokker
1 sæt skiundertøj
2 trøjer (fleece eller dun) der 
giver varme
1 jakke til at stoppe vind og 
vand
2 T-shirts og 1 skjorte
Undertøj
Hue, vanter og buff

Negleklipper
Negleklipper da man skal 
have kortklippene negle på 
tæerne. Er neglene lange, 
kan de trykkes af støvlen, når 
foden skrider lidt frem under 
nedstigninger. Resultatet er 
blodansamlinger under 
neglen, og at den falder af.

Compeed vabelplaster 
Hvis der går hul på en vabel.

Myggebalsam 
Uundværligt og kan købes i 
Cachora.
Medicin

Nødvendig personlig medicin.

Toiletudstyr
Almindeligt toiletudstyr.

TIL KROPPEN

Få en privat tur når du vil
Hvis I vil rejse rundt i Peru 
på egen hånd, og ønsker at 
vandre denne rute gennem 
Vilcabambabjergene, kan vi 
arrangere det for jer.

Med og uden ridedyr
I bestemmer selv, om I ønsker 
at have ridedyr med på van-
dringen.

Engelsktalende guide
Hvis I ønsker at en ung, en-
gelsktalende guide følger jer 
på jeres individuelle vandre-
tur, kan vi selvfølgelig sørge 
for det.

Sådan gør du
Kontakt Hans Erik og fortæl 
hvornår du ønsker at vandre, 
og hvilket niveau af relativ 
luksus, som du forestiller dig.

Rejs når du vil

INDIVIDUELT

Udstyr

Soveposen
Komfortområde bør gå ned 
til ca -10°. På de højest 
beliggende lejrpladser, er der 
tit nattefrost.

Liggeunderlag
Bør være oppusteligt, så 
man sover blødt og behage-
ligt. Det er vigtigt at få hvilet 
godt om natten, så man er 
frisk til udfordringerne om 
dagen.

Telt
Gyrd Rasmussen Travel har 
store tunneltelte til to per-
soner. Enkeltmandstelt kan 
også bestilles.

Skiundertøj
Langærmet og langbenet 
undertøj til om aftenen og til 
at sove med.

Sovetid
Mørket sænker sig mellem kl. 
6 og 7 om aftenen, og solen 
står op ca. kl. 6, så du har 
mange timer i teltet.

Rygsæk eller kuffert?
Pak dit udstyr i en rygsæk 
eller 90 liters duffle back. En 
kuffert duer ikke.

TIL NATTEN

·
·

·
Cachora
2905 m.o.h. 
Km. 0

Apurimacfloden
1500 m.o.h. Km. 22,1

Choquequiraoa
3067 m.o.h. Km. 36,1

Victoriafloden
1952 m.o.h. Km. 46,9·

·
Maizal
2981 m.o.h. 
Km. 52

·
Apachetapasset
4134 m.o.h. Km. 62,2

·Yanama
3538 m.o.h. 
Km. 67,5 Yanamafloden

3150 m.o.h. 
Km. 72,9

·

Choquetacarpapasset
4593 m.o.h. 
Km. 92,4
·

Huancacalle
2800 m.o.h. 
Km. 110,1 ·

·Qualcamachay
3815 m.o.h. Km. 84,4

·Pinchaunuyoq
2454 m.o.h.

Km. 42,9

Vandrestøvler støtter anklerne. Vores telte på lejren i Maizal.
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Vi kører ud af Vilcabamba-
dalen og kommer til en 
togstation, hvorfra vi kører 
til byen Agaus Calientes 
nedenfor Machu Picchu.

Vilcabamba er et myte-
omspundet område med 
snedækkede tinder og dybe 
dale bag inkabyen Machu 
Picchu. Det var her, i relativ 
sikkerhed, at de sidste inkaer 
anlagde deres nye hoved-
stad, da de spanske erobrere 
havde indtaget Cusco. Fra 
Vilcabamba foretog inkaerne 
guerillaaktioner mod koloni-
magten gennem næsten 40 
år, indtil Tupac Amaru, den 
sidste inka, blev taget til 
fange og henrettet i 1572.

Torsdag d. 14. september

UD AF 
VILCABAMBA

DAG 

14
Baggrundsviden

MACHU PICCHU

Fredag d. 15. september

En minibus kører os op til et 
af denne verdens menneske-
skabte vidundere: Machu 
Picchu. Anbragt på toppen 
af en bjergryg ligger den 
legendariske inkaby omgivet 
af skovklædte bjergsider.

Når du står på Machu Picchu 
er du ikke et øjeblik i tvivl 
om, at naturens smukkeste 
steder var hellige for inka-
erne. 

Om eftermiddagen tager vi 
toget til byen Ollantaytambo 
og derfra med bil til Cusco.

Om aftenen går vi ud og får 
det første indtryk af byen.

BESØG PÅ 
MACHU PICCHU

DAG 

15

Machu Picchu er Perus – og vil nogen sige; Sydamerikas 
mest spektakulære seværdighed, og inkabyen er fuldt fortjent 
et af højdepunkterne på en rejse i Peru. Heldigvis fandt hverken
de spanske erobrere eller kolonitidens herskere Machu 
Picchu, og byen undgik derfor at blive ødelagt, sådan som 
spanierne ellers ødelagde inkaernes bygningsværker i Cusco.

Tempelområder, smukt udformede huse og rituelle bade. 
Beboelseskomplekser, terrassemarker og festplads taler for, 
at inkaen Pachucútec fik Machu Picchu bygget som en hellig 
ferieby til sig selv og rigets elite. Arkæologer mener, at 
Pachucútec byggede Machu Picchu mellem 1450 og 1470.  
Machu Picchu var hans krone på rækken af mesterværker.

Machu Picchu betyder Det Gamle Bjerg og refererer til det 
store bjerg til venstre for hovedindgangen til ruinerne. Det 
karakteristiske bjerg, der rejser sig umiddelbart bag til ruinerne 
hedder Huayna Picchu – Det Unge Bjerg.

Offerstenen i Soltemplet på Machu Picchu. Machu Picchu var inkaens hellige by.
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Lørdag d. 16. september

FÆSTNINGEN SACSAYHUAMÁN 
I CUSCO

DAG 

16

Formiddagen bruger vi på fæstningen og festpladsen 
Sacsayhuamán. Man mener, at opførelsen af borgen har taget 
omkring 70 år, og at den største af stenene vejer 140 tons.

Resten af dagen er til egen oplevelse. Rejselederen følger 
dog gerne med rundt der hvor behovet er størst. Sørg for at 
se den spændende Katedral, Museo Inka og alle de andre 
seværdigheder.

Vi ser enorme mure med fint sammenføjede sten der danner 
fundament for de bygninger, spanierne opførte efter byens 
erobring i 1533. 

Oplev Plaza de Armas og de små sidegader med de spæn-
dende butikker og småhandlende der sælger strikket alpaka 
trøjer, tæpper, smykker. Det er nemt at orientere sig i byen 
med de brolagte stræder og inkafundamenter, og der er fyldt 
med små cafeer og restauranter, hvor man for et beskedent 
beløb får et glimrende måltid. 

Cusco kom på UNESCO’s liste over Verdens Kulturarv i 1983, 
men allerede inden, var bystyret bevidst om vigtigheden af 
at frede den historiske bydel i dalens vestlige ende. Derfor 
skæmmes gaderne omkring Plaza de Armas ikke af 
arkitektonisk miskmask i form af moderne kontorhuse og 
billigt byggeri med bliktag. 

Gadebilledet i centrum præges af kolonitidens stil med 
bygninger i to etager, der omkranser en indergård. Desværre 
er der ingen af inkaernes gamle paladser, der står intakte. 
Derimod er der mange steder, hvor mure fra inkatiden udgør 
bygningernes nerderste etage.

Cusco er en moderne by med 400.000 indbyggere. Byen har 
et stort hospital, et anerkendt universitet og det bryggeri, 
som fremstiller Perus bedste øl – Cuzqueña, der på sin 
etikette har den 12-kantede sten på gaden Hatunrumiyoc.

Cusco var hovedstad i inkariget og tiltrækker i dag besø-
gende fra hele verden, der kommer for at opleve bjergene og 
kulturen. Byens hjerte er den smukke centrale plaza, der er 
omgivet af arkader med gode restauranter og caféer. I side-
gaderne danner inkaernes paladser fundament for koloniale 
bygninger.

CUSCO

Baggrundsviden

Rejseleder Calle Granholm på Saysayhuamán. Plaza de Armas i Cusco.



14  VANDRING AD INKASTIER OG KYSTEN I PERU

HØJDESYGE

Højdesyge kan opstå, når iltmængden i atmosfæren falder 
ved stigende højde. I 3000 meters højde er iltmængden cirka 
en tredel af iltmængden ved havets overflade - men er stadig 
21 % af luften.

Symptomer er hovedpine, kvalme, svimmelhed og udmattelse 
ved fysisk aktivitet. Akklimatisering sker ved, at hjertefrekvens, 
og dermed mængden af blod, der strømmer gennem lun-
gerne, begynder at stige. Samtidig starter  stamcellerne i den 
røde knoglemarv med at producere flere røde blodlegemer.

Egentlig akklimatisering sker efterhånden som mængden 
af røde blodlegemer øges, da det er dem, der fungerer som 
iltbærere fra lunger til muskler og hjerne. Under akklimati-
seringen er det vigtigt at tage den med ro, drikke rimeligt 
med vand og undgå kaffe og alkohol.

Erfaring viser, at risikoen for højdesyge mindskes med 
alderen. God fysisk form beskytter ikke mod højdesyge. Der 
synes ikke at være forskel i mænds og kvinders risiko for at 
få højdesyge.

Fakta

PRIVAT HOS 
VENNER

DAG 

17
Søndag d. 17. september

Vi slentrer omkring i gaderne 
og nyder udsigten fra caféer 
på plazaen.

Hen på dagen besøger I 
rejseleder Calle Granholms 
nære venner. Kvinden i 
familien laver en fantastisk 
stegt marsvin. Ovnstegt cuy, 
”Cuy al horno” er en af Perus 
nationalretter og noget, 
som man spiser ved festlige 
lejligheder. Det er naturligvis 
frivilligt at smage.

På landet lever marsvinene 
på gulvet i køkkenerne, hvor 
de lever af kartoffelskræller 
og andet madaffald, som 
man smider ned til dem.

Dagen bruger vi på at udfor-
ske Cuscos sidste hemme-
ligheder.

I kan for eksempel besøge 
Soltemplet, der var det mest 
hellige tempel i inkatiden. En 
anden mulighed er Machu 
Picchu-museet, der fortæller 
historien om Hiram Bing-
hams udforskning af Machu 
Picchu, og som viser de 
arkælogiske fund, som han 
gjorde på stedet.

Med Natbus mod Nazca, 
hvor vi ankommer tidligt 
næste morgen.

CUSCO

DAG 

18
Mandag d. 18. september

Kvinde steger marsvin i et typisk landkøkken. Gaden med den 12-kantede sten i Cusco.
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Baggrundsviden

Befolkning: 31 mio. Heraf 47,1% quechua, 32% mestiz, 12% 
hvide, 5,4% aymara, 1,7% lavlandsindianere tilhørende 40-50 
etniske grupper og 1,8% andre indvandrere
Hovedstad: Lima (8,9 mio. indb.)
Vigtigste byer: Arequipa (1.000.000), Trujillo (750.000), Cuzco 
(400.000)
Sprog: Spansk, quechua, aymara samt mange mindre sprog 
i junglen
Valuta: 1 nuevo sol (S/.) = 100 céntimos
Areal: 1.285.216 km2
Klima: Fra tropisk regnskov over tør ørken til kolde bjerge
Landskabstyper: Kystørken, bjerge og tropisk lavland
Højeste bjerg: Huascarán (6.768 m)
Tidszone: 6 timer efter DK
Religion: 92,5% katolikker (men det betyder ikke, at indianer-
ne ikke samtidig tror på de oprindelige guder), 5,5% prote-
stanter, 2% andre
Befolkningstæthed: 19,4 pr. km2
Levealder: Mænd 65,5 år, kvinder 70,4 år
Regeringsform: Republik
Vigtigste handelspartnere: USA. Herefter Japan, Colombia, 
Argentina, Brasilien, Tyskland og Venezuela
Hovederhverv: 33% arbejder inden for landbrug og fiskeri.

FAKTA OM PERU

Samfundsforhold

At være hvid er at have magt i et samfund med store ulig-
heder. Den hvide overklasse har aldrig blandet sig med den 
indianske befolkning, udgør en lille verden for sig og er først i 
de senere år begyndt at blive bare lidt interesseret i landenes 
bondesamfund.

Mellem befolkningsgrupperne mestiz og indianer er der 
flydende overgange. En mestiz er en blanding af indianer og 
hvid. Han eller hun bor i byerne, bærer vestligt tøj og har tit 
en uddannelse. Indio, det spanske ord for indianer, er lige-
frem et skældsord, som de hvide bruger. Sig i stedet 
campesino, bonde, som udtrykker stolthed og respekt.

Hvis en campesino-familie flytter til byen, investerer den i 
moderne tøj. Det betyder det første skridt op ad den sociale 
rangstige. Hvor de tidligere arbejdede under den brændende 
sol i marken, tilbringer de nu tiden på fx markedspladserne. 
Mere skygge betyder, at de bliver lysere i huden. 

Ude på landet viger de traditionelle hjemmevævede klæde-
dragter også for cholatøj og vestligt tøj.

KLÆDER SKABER FOLK

Keramiktyre på taget giver held til husets beboere. Nyt og gammelt lever side om side.
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Om morgenen kommer vi til Nazca og kører straks ud til luft-
havnen. Nazca er berømt for sine tusindvis af linjer og figurer, 
som nazcafolket ridsede i ørkenen omkring år 0. Forskere 
ved ikke, hvorfor de blev lavet, men en troværdig teori er, at 
de er et gigantisk kort over de underjordiske vandsystemer, 
som bønder brugte. En flyvetur giver os et fint overblik over 
disse mystiske figurer af dyr. 

Efter flyveturen kører vi mod oasen Huacachina, hvor der er 
der mulighed for en solnedgangstur i åbne biler og for at 
bodysurfe ned ad sandbjergene.

Tirsdag d. 19. september

NAZCA-LINJERNE OG OASEN
HUACACHINA

DAG 

19

Formiddagen tilbringer vi i oasen hvor vi har overrnattet. 
Nogle vil slentre omkring den lille sø, andre hvile sig ved 
poolen, mens nogle måske bestiger et sandbjerg. Midt på 
dagen kører vi ud til Paracas-reservatet og oplever den rå 
skrænt ned mod Stillehavet. 

Frokosten tager vi i det lille fiskeleje Lagunillas. Natten 
tilbringer vi i den lille by Paracas.

Onsdag d. 20. september

PARACAS NATURRESERVAT
OG STILLEHAVET

DAG 

20

Kolibrien er en af de fantastiske figurer ved Nazca. Kysten på Paracas-halvøen.

Hotel i Huacachina. En af de mange skaldyrretter vi skal nyde.
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Torsdag d. 21. september

Ud for Paracas ligger øgruppen Ballestas, som vi sejler ud til 
i åbne både. På øerne lever søløver og store skarer af fugle. I 
starten af 1900-tallet udvandt man guana – naturgødning på 
øerne. 

Bagefter kører vi op til fiskerbyen Pucusana hvor rejseleder 
Calle Granholm ejer et pensionat. 

BALLESTAS-ØERNE OG 
FISKERBYEN PUCUSANA

DAG 

21

Dagen starter med en 
sejl-rundtur om Paradisøen 
med alle de små fiskerbåde 
og byen Nablo med de mon-
dæne sommerhuse. 

I bugten ligger masser af 
små fiskerbåde, der lander 
fisk til Limas restauranter.

Om eftermiddagen kører vi til 
lufthavnen i Lima.

Fredag d. 22. september

SIDSTE SEJL-
TUR

DAG 

22
DAG 

23
Lørdag d. 23. september

Hen på dagen ankommer I 
til København, Billund eller 
Aalborg.

HJEMKOMST

Vi sejler ud og oplever Ballestas-øernes dyreliv. Udsigten fra Calle Granholms hostal i Pucusana.
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BØGER OM PERU 
af Hans Erik Rasmussen

Cusco

Ollantaytambo

Cachora

Choquequirao

Yanama

Huancacalle

Machu Picchu

·

·
·
·

·
·

▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 
0                10 km.

Vilcabamba
Vandrestien i 
Vilcabamba Inkastien

▬ ▬ ▬ ▬ Vej
▬ ▬ ▬ ▬ Flod 
▬ ▬ ▬ ▬ Vandresti

 
Se og køb dem på mollenmultimedie.dk

Området hvor vi vandrer
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ALT DETTE FÅR DU
– Fly Danmark – Lima t/rt
– Al transport indenrigs i Peru
– Alle overnatninger på hotel
– Alle måltider på vandreturen
– Alle måltider udentagen de nederfor specificerede
– Adgang til Machu Picchu
– Calle Granholm som rejseleder på hele turen.

PRISEN INKLUDERER IKKE:
– Måltider i lufthavne og i Lima, Aguas Calientes,
   Cusco og Paracashalvøen
– Drikkevarer
– Drikkepenge til hjælpere på vandreturen
– Afbestillingforsikring
– Rejseforsikring

KUN KR. 33.750,- PER PERSON I DELT DOBB.V.
TILLÆG FOR ENKELTVÆRELSE: KR. 1.300,-

Ollantaytambo

CALLE GRANHOLM
Calle Granholm kom til kom første gang til Sydamerika i 
1981 sammen med Gyrd Rasmussen Travels ejer Hans Erik 
Rasmussen. Siden gennemførte de en seks måneder lang 
rejse på hesteryg og i kano gennem Andesbjergene og 
Amazonas.

Gennem mange år drev Calle rejsebureauet Eventyrliv.dk, 
der havde specialiseret sig i lange vandreture ad inkastier i 
Peru. Han er sandsynligvis den dansker, der har ledet flest 
vandreture i området omkring Machu Picchu. Det er dermed 
en yderst vandreleder, der står for denne rejse.

Som rejseleder på kulrrejser i det meste af Sydamerika har 
Calle ledet ture for en lang række danske rejsebureauer. 
Destinationerne har omfattet naturområder i Patagonien, 
Amazonas, Andesbjergene og pampaen samt metropoler 
som Buenos Aires, Rio de Janeiro, Santiago de Chile og 
Quito.

Calle lægger stor vægt på, at alle rejsende føler sig tilpas i 
gruppen, og med sit udadvendte væsen skaber han sammen-
hold i gruppen.

Når han ikke arbejder som rejseleder for Gyrd Rasmussen 
Travel, bor han i en skøn fiskerby syd for Lima. Her ejer og 
driver han et lille hotel med udsigt over Stillehavet.
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VIL DU MED 
TIL PERU?

Førslev Gl. Mølle // Førslev Møllevej 5 // 4690 Haslev // Telefon 21 72 44 56 // he@gyrdrasmussentravel.dk // gyrdrasmussentravel.dk

Ring eller skriv hvis du ønsker yderligere information 
om vores rejser til Peru. Find yderligere oplysninger om 
Peru og se vores film fra landet på vores hjemmeside. 
Her kan du også tilmelde dig rejsen og se, hvornår vi 
afholder vores  informations- og inspirationsmøder.

SE FLERE REJSER TIL PERU PÅ HJEMMESIDEN 

GYRDRASMUSSENTRAVEL.DK


