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I Lima går vi aftentur på Våbenpladsen i det historiske

centrum. I Andesbjergene vænner vi os til højden i den 

lille by Ollantaytambo, der har en dejlig blanding af  

turister og lokale indianere. 

Inkaernes tempelby Machu Picchu er et højdepunkt. 

I inkaernes gamle hovedstad og den koloniale perle 

Cusco nyder vi den  Hos Hans Erik Rasmussens ven-

ner i en typisk bjerlandsby og hos øboerne på Taquile i 

Titicacasøen får vi i unikt indblik i almindelige 

peruaneres liv. 

I Colcakløften svæver kondorer tæt forbi os, og i den 

hvide by Arequipa besøger vi inkamumien Juanita. 

Langs Stillehavskysten flyver vi over Nazcalinjerne og 

sejler ud til ”Lille Galapagos”.

MAX 18 DELTAGERE

REJSELEDER 
CALLE GRANHOLM
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Vi flyver fra Danmark og 
lander sidst på dagen i Lima, 
hvor vi indlogerer os på et 
hotel i bydelen Miraflores 
ved Stillehavet. Om aftenen 
når vi en tur ud i byen og får 
det første indtryk af Peru.

I kolonitiden var Lima hoved-
stad for hele det spanske Sy-
damerika. Byen blev anlagt 
i 1535 af Francisco Pizarro, 
lederen af de spanske ero-
brere, der dræbte inkaen og 
underlagde sig Peru.

Fredag d. 31. marts 2017

ANKOMST TIL 
LIMA

DAG 

01

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 Franci-
sco 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-kir-
ken 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.

Lørdag d. 1. april 2017

OPLEVE LIMA

DAG 

02
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 Andesbjerge-
ne er quechua det vigtigste, 
omkring Titicacasøen er det 
aymara, men der i Amazonas 
findes en lang række mindre 
sprog.

PERU
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Søndag d. 2. april 2017

Om formiddagen flyver vi op i Andesbjergene til Cusco i 
3.300 meters højde, og kører direkte ned til den lille by Ollan-
taytambo i Inkaernes Hellige Dal. Byen har en skøn blanding 
af oprindelige indianske og moderne elementer.

Ollantaytambo har i høj grad sit gamle særpræg i behold, idet 
byplanen er intakt fra inkatiden. Husene blev bygget omkring 
en gård, hvorfra der kun var én udgang til gaden. Man får et 
godt indtryk ved at gå rundt i de smalle gader ovenfor plaza-
en, der er meget hyggelig med mange caféer og spisesteder.

Bønderne fra højlandet over byen kommer ofte ned til byen 
for at handle. De er lette at kende på deres traditionelle be-
klædning. Mændene bærer farvestrålende ponchoer i rødlige 
farver, og kvinderne har en flad, smykket hat.

OP I ANDESBJERGENE

DAG 

03

På plazaen er der hyggelige caféer og de smalle gader anlagt 
i inkatiden er oplagte af slentre en tur i. 

I udkanten af Ollantaytambo fører inkaterrasser op til en 
aldrig færdigbygget, men meget imponerende inkafæstning 
med tempel for solen. Stenene på soltemplet er blandt de 
største, som inkaerne brugte til deres byggerier. De fem me-
ter høje sten er hentet højt på en bjergside på den modsatte 
side af floden. 

Fra fæstningen vandt inkaerne i 1536 deres eneste store 
slag over de spanske erobrere. 70 ryttere, 30 fodfolk og et 
ukendt antal indianske håndlangere forsøgte at forcere de 
stejle terrasser, men blev mødt med pile, rullesten og spyd og 
magtede ikke at indtage fæstningen.

Mandag d. 3. april 2017

OLLANTAYTAMBO

DAG 

04
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Tidligt om morgenen tager vi shuttle-bussen op til Machu 
Picchu – et verdens menneskeskabte vidundere. Anbragt på 
toppen af en bjergryg ligger Machu Picchu omgivet af skov-
klædte bjergsider. Når du står på Machu Picchu er du ikke et 
øjeblik i tvivl om, at naturens smukkeste steder var hellige for 
inkaerne. Machu Picchu blev bygget af Pachacutec – inka-
ernes svar på Christian 4. – som kombineret astronomisk 
observatorium, tempelby og ferieresidens. 

Komplekset er meget omfattende med flere bydele, templer, 
udsigtssteder og bygningsværker, hvor stenarbejdet er helt 
formidabelt fint udført. At Machu Picchu som den eneste 
inkaby står intakt, skyldes at de spanske erobrere aldrig 
fandt byen – ellers ville de have ødelagt den, ligesom de 
ødelagde de fleste andre vigtige inkabebyggelser. Hen på 
eftermiddagen kører vi med tog til Ollantaytambo.

Til de af jer, som hurtigt melder jer til rejsen, køber vi billet til 
bjerget Huayna Picchu. Der er skarp adgangsbegrænsning 
og billetterne sælges lang tid i forvejen. Men med de af jer, 
der når at få billet, bestiger vi bjerget. Så skynd jer!

TIrsdag d. 4. april 2017

MACHU PICCHU

DAG 

05

Vi kører op gennem inkaernes hellige dal med små byer og 
marker. Majs er en vigtig afgrøde, og vi stopper ved en lille 
gård for at smage majsøl. Gæringen af majsøl starter ved at 
man tilfører en ”surdej” i form af en portion gæret majs fra 
sidste produktion. Gæringen sker i store lerkrukker, og til slet 
kan tilsættes jordbær for at bedre smagen. 

Vi besøger også den megget idylliske by Pisac, hvor der 
er tid til både at vandre rundt i de smalle gader og nyde en 
frokost på den hyggelige plaza med markedet. Ved aftenstid 
ankommer vi til Cusco og finder en restaurant ved plazaen.

Onsdag d. 5. april 2017

INKAERNES HELLIGE DAL

DAG 

06
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Torsdag d. 6. april 2017

Rejseledern viser rundt i Cusco. Blandt andet besøger I Inka-
ernes soltempel, hvor vi finder de fineste stenmure i Peru. 
Soltemplet, hvis inkanavn Qoricancha er quechua og betyder 
Gårdhave af guld, var det vigtigste tempel i inkariget. For at 
markere deres herredømme ødelagde spanierne store dele af 
templet og byggede en kirke for dominikaer-ordenen på og i 
resterne. I dag er det stadig dominikaerne, der administrerer 
stedet. I templet hænger store plancher med tegninger fra 
Felipe Guaman Poma de Ayalas krønike, der i sin originale, 
håndskrevne udgave befinder sig på Det Kongelige Bibliotek 
i København. Bagefter besøger vi katedralen. 

For inkaerne var denne plads centrum i deres rige. Det var 
herfra, at veje gik ud i de fire områder, som inkariget var delt 
ind i. I dag er det her, at rejsende slapper af før, under og 
efter ture ud til inkastier, ruiner, bjerge, dale og landsbyer.
Bygningerne omkring plazaen har arkader (på spansk po-
rtales) i den nederste etage. I mange af bygningerne om-
kring plazaen ligger gode restauranter og caféer, og tit kan 
man være heldig på første sal at få et bord med udsigt over 
plazaen. Midt på plazaens langside modsat katedralen fører 
gågaden Del Medio til pladsen Plaza Regocijo. På Plaza de 
Armas’ nordlige spids er den smalle gågade Procuradores et 
overflødighedshorn af pizzeriaer og udstyrsbutikker.

CUSCO MED SOLTEMPLET OG 
VÅBENPLADSEN

DAG 

07

I dag har I tid til på egen hånd at gå på opdagelse i Cusco. 
De lokales store ”supermarked”, markedet San Pedro og den 
hyggelige bydel San Blas er nogle af de steder, I ikke bør 
snyde jer selv for at besøge.

Ved at gå op ad gaden til højre for Katedralen, når man står 
med front mod den, kommer man ved første gadekryds til 
gågaden Hatunrumiyoc, hvor muren på højre side er resterne 
af inka Rocas Palads med de enorme, uens sten. Omtrent 
halvvejs nede ad gaden er den 12-kantede sten. Stenen er 
let at lokalisere, da der altid er souvenirsælgere foran den. 
Fotografer får de bedste billeder sidst på formiddagen, hvor 
der er sol på stenen. Muren over for, på højre side er fra 
kolonitiden. Man kan se det ved, at muren er lodret. Inkaerne 
lod murene hælde svagt indefter – det gav større stabilitet. 
Inkamuren fortsætter rundt til højre ad gyden Inka Roq’a.

Et besøg i Cusco bør indeholde et besøg i markedshallen 
San Pedro. De i Cusco alle steds nærværende boder og 
butikker med varer til turister fylder ikke meget i markeds-
hallen. Her er derimod slagtere, frugthandlere og boder med 
alt til det peruanske køkken. Er man stemt for et stort glas 
friskpresset juice til små penge, går man heller ikke forgæves 
til San Pedro.

Fredag d. 7. april 2017

PÅ OPDAGELSE I CUSCO

DAG 

08
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Søndag d. 9. april 2017

Meget tidligt kommer vi til den lille by Combapata, der hver 
søndag lægger gader, pladser og boldbaner til et af Perus
største markeder, hvor egnens beboere kommer for at handle 
og bytte. Vi har aldrig mødt andre turister på markedet. 

Når vi har set os mætte, kører vi videre, og stopper næste 
gang på det 4.345 meter høje pas La Raya. Om aftenen kom-
mer vi til Puno ved bredden af Titicacasøen.

SYDPERUS STØRSTE 
SØNDAGSMARKED

DAG 

10

Om morgenen forlader vi Cusco. Første besøg er i den 
overdådigt smukke middelalderkirke, der fuldt fortjent har 
tilnavnet Andesbjergenes Sixtinske Kapel. 

Bagefter kommer vi til landsbyen Mocoraise, hvor Hans 
Erik i 1997 skrev børnebogen Franklin fra Peru, og siden har 
opholdt sig mange gange. Hans Eriks gode ven Mario bor her 
med sin kone på en typisk ejendom med jord og dyr. Besøget 
giver derfor en enestående mulighed for at mærke, hvordan 
helt almindelige peruanere på landet lever. På lergulvene i 
køkkenerne lever marsvin, der er en udsøgt delikatesse. 

I får selvfølgelig lov at opleve hele tilberedningsprocessen 
fra marsvinene løber på gulvet til I nyder dem velstegte. Om 
aftenen hygger vi os i det hus, hvor vi alle overnatter i enkle 
soverum med plads til to til fem i hvert. Huset ejes af Hans 
Eriks venner, der bruger det som familiens samlingssted.

Lørdag d. 8. april 2017

HOS VORES VENNER I 
TRADITIONEL LANDSBY

DAG 

09
I 2015 HAVDE VI EN 

JOURNALIST FRA 

POLITIKEN MED I LANDS-

BYEN. DET BLEV TIL EN 

ARTIKEL I AVISEN
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Tirsdag d. 11. april 2017

Hele dagen tilbringer vi hos vores værter, der viser rundt og 
giver en meget grundig introduktion til deres levevis og kultur. 
Beboerne på Taquile er quechua-talende i modsætning til ind-
byggerne i Puno, der taler aymara.

Vores ophold er arrangeret i samarbejde med ørådet, hvilket 
betyder, at vi bor på den del af øen, hvor masseturismen ikke 
kommer.

Beboerne på Taquile har valgt i udstrakt grad at bruge deres 
traditionelle klædedragter som hverdagstøj. Gifte mænds huer 
er meget kunstfærdigt strikkede, mens de ugifte bærer en lidt 
enklere rød og hvid model. Når mange mænd alligevel bærer en 
rød-hvid hue, er det ikke udtryk for længsel efter ungdommens 
frihed, men fordi den er lettere at strikke – mændene strikker 
nemlig selv deres huer!

Mod øst, på den anden side af Titicacasøen, ser vi de store 
snedækkede tinder inde i nabolandet Bolivia.

PRIVAT INDKVARTERET PÅ ØEN 
TAQUILE

DAG 

12

Da inkariget ekspanderede
ønskede indianerne der bo-
ede på bredden af Titicaca-
søen ikke at blive underlagt 
inkaerne. Den eneste måde 
at undgå det på, var at sejle 
ud på søen og bosætte sig 
permanent på øer, som de 
lavede ved at dynge bjerge 
af siv oven på hinanden. En 
ny leveform var født. 

Efter besøget på de flydende 
sivøer sejler vi et par timer 
længere ud i Titicacasøen til 
øen 
Taquile, hvor vi de næste
dage skal bo privat i rustikke 
værelser.

Mandag d. 10. april 2017

PÅ SIVØER I 
TITICACASØEN

DAG 

11

Vi går op over øen til lands-
byen, hvor vi spiser frokost 
på den lille plaza.

Efter afsked med vores vært-
sfamilier og frokost på den 
byens plaza 
vandrer vi de 544 trin ned til 
havnen, hvorfra vi sejler ind 
til Puno på fastlandet.

For den besøgende er 
byens hjerte gågaden, der 
starter ved Plaza de Armas. 
På kolde aftener kan det 
anbefales at sidde nær den 
pizzaovn, som står i mange 
restauranter.

Onsdag d. 12. april 2017

TIL PUNO PÅ 
FASTLANDET

DAG 

13
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I dag skal vi ud på en heldags køretur gennem Andesbjerge-
ne til byen Cabanaconde i Colcakløften. 

Colca-kløften udråbes af lokale bureauer til at være verdens 
dybeste kløft, men ret skal være ret: Cotahuasikløften små 
100 km mod vest er nogle få meter dybere. Med sine næsten 
tre kilometer i lodret højde fra floden til toppen af bjergene er 
kløften idybt imponerende.

I modsætning til næsten alle andre turister der kommer til 
Colca, bor vi i den del af kløften, der er meget dyb. I udkan-
ten af byen er der en stejl bjergside til floden, der løber 1200 
højdemeter nede.

Torsdag d. 13. april 2017

OVER PUNAEN TIL COLCA

DAG 

14

Det at vi bor i Cabanaconde betyder, at de som ønsker 
det, har mulighed for at vandre ned til en oase i bunden af 
Colcakløften og dermed ikke bare se, men virkelig mærke 
kløften. De som ikke ønsker denne udfordring, kører op til det 
kendte udsigtspunkt Cruz del Condor, og oplever verdens 
største flyvende fugl tæt på. På vores besøg i april 2015 talte 
vi mere end 25 kondorer! Der er mulighed for at vandre de 
sidste 11 kilometer tilbage til Cabanaconde.

Vi har mulighed for en vandretur ned til en oase i bunden af 
Calca-kløften. Vi bliver transporteret op på muldyr. Husk van-
drestøvler og badetøj, hvis du vil med på denne tur.

Fredag d. 14. april 2017

VANDRING I COLCAKLØFTEN

DAG 

15
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I Colcakløften er der mange områder med imponerende ter-
rasser, der bruges af egnens bønder. Her er også hyggelige 
små byer, som spanierne grundlagde i 1500-tallet. På vores 
vej ud gennem kløften stopper vi i små byer og på udsigts-
punkter. Blandt andet Cruz del Condor.

Cruz del Condor er i bogstaveligste forstand et af højdepunk-
terne i Colcakløften. På dette sted er der mere end 1100 m i 
næsten lodret fald ned til floden og 1700 m op til Peregrino-
bjergets snedækkede top på den anden side kløften. Som 
udsigtspunktets navn antyder, er her store muligheder for at 
se kondorer – kløften er meget smal her, og kondorerne flyver 
derfor tæt forbi. De store fugle holdes i luften af opadsti-
gende varme luftstrømme. Det kan ske, at de lander ved 
udsigtspunktet. Sørg i så fald for ikke at forstyrre fuglene ved 
at gå for tæt på. Det bedste tidspunkt at se kondorer er om 
morgenen, når solen er begyndt at varme luften.

Hen på eftermiddagen kommer vi til den hvide by Arequipa.

Lørdag d. 15. april 2017

COLCAKLØFTEN - AREQUIPA

DAG 

16
Søndag d. 16. april 2017

Vi besøger klosteret Santa Catalina, der blev anlagt som 
”luksuskloster” for døtre fra lokale spanske overklassefami-
lier. Pigerne blev bragt til Santa Catalina så tidligt som fra 
treårsalderen, kom aldrig uden for murene og talte kun med 
deres besø- gende familiemedlemmer gennem et dobbelt 
trægitter – og da med en ældre nonne som bisidder. Først i 
1970 åbnede klostret dørene for omverdenen. 

Vi besøger også ”isjomfruen” Juanita, der af en lokal bjerggu-
ide i 1995 blev fundet på et bjerg over byen Cabanaconde. Vi 
har også tid til at nyde swinningpoolen på hotellet. 

Om Aftenen kører vi fra Arequipa til Nazca, hvor vi ankommer 
ud på aftenen.

ISJOMFRU OG KLOSTER I 
AREQUIPA

DAG 

17
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Om morgenen kommer vi til Nazca og kører straks ud til 
lufthavnen for at flyve over Nazcalinjerne. 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. 

Nazcalinjerne består af titusindvis af linjer i varierende 
bredder og længder, tusindvis af geometriske figurer i alle 
størrelser og adskillige dyr tegnet i ørkensandet. Selv om de 
store kunstnerisk spændende dyrefigurer i antal kun udgør en 
brøkdel af det samlede antal linjer, er det dem, man oftest ser
billeder af. Kondoren har et vingefang på 130 meter, et firben 
er 180 meter langt, og en abe med en kæmpe snoet hale 
måler næsten 100 meter fra ende til anden. Herudover finder 
man en hval, en pelikan, en kolibri og en edderkop.

Efter flyveturen kører vi ud og oplever kirkegården Chauchil-
lo, hvor gravene er åbne og vi ser, hvordan Nazcafolket i de 
første århundreder  mumificerede og begravede deres døde.

Vi når også et besøg på et keramikværksted og et destilleri 
der producerer Perus nationaldrik Pisco. Hen på dagen når 
vi oasen Huacachina. For de der vil, er der mulighed for en 
solnedgangstur i åbne biler og i sandbjergene.

Mandag d. 17. april 2017

I FLY OVER NAZCALINJERNE

DAG 

18

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 Paracasreservatet og oplever 
den rå skrænt ned mod Stillehavet. 

Det 3.350 km² store reservat, hvoraf de godt 2.000 km² er 
vand, består af øerne Islas Ballestas, halvøen Paracas og 
ørkenen ned til cirka 70 kilometer syd for byen Paracas. 
Reservatet er oprettet for at beskytte det store antal fugle 
og havdyr, der lever og yngler i området. Flamingoener især 
tilsted fra april til november. 

I bugten syd for halvøen ligger den lille fiskeflække Lagunil-
las, der er et rigtig godt sted at spise frokost. Fiskerne leverer 
fisk og skaldyr direkte til de enkle restauranter, der har et 
bredt sortiment af lækre fiskeretter og ceviche. Her spiser vi 
frokost.

Natten tilbringer vi i den lille by Paracas.

Tirsdag d. 18. april 2017

PARACASRESERVATET VED 
KYSTEN

DAG 

19
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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. 

På havnefronten ligger en række restauranter, med fiskeretter 
og ceviche på menukortet. Fisk og skaldyr fanger de lokale 
fiskere fra de træbåde, som bugten bugner af. Fangsten sæl-
ger de på Fiskerterminalen, hvor opkøbere fra Lima henter 
leverancer til hovedstandens spisesteder.

På havnefronten nyder vi rejsens sidste fiskeretter, inden 
turen går mod lufthavnen i Lima.

Onsdag d. 19. april 2017

BALLESTASØERNE

DAG 

20
Torsdag d. 20. april 2017

Mætte af oplevelser lander vi i Danmark sidst på dagen.

HJEMKOMST

DAG 

21
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KORT MED REJSERUTE

Gennem mange år skrev Hans Erik Politikens 
guidebøger om Peru. I “Ad lysende stier” beskriver 
han fem af sine eventyrlige rejser i landet, mens 
Franklin fra Peru er en børne-billedbog. På rejsen 
besøger vi den landsby, som bogen handler om.

REJSENS 
KARAKTER
Vi bor på mellemklasse-
hoteller, der ligger centralt
i byerne. Tag gode trave-
sko med, da vi skal gå 
en del. Rejsen er ikke for 
dårligt gående.

HØJDESYGE
Rejsen er planlagt, så vi 
naturligt og langsomt 
vænner os til højden.
Ollantaytambo, den første
by, som vi overnatter i i 
bjergene, ligger i 2792 
meters højde.

BØGER OM PERU 
af Hans Erik Rasmussen
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PRIS: 31.700 KR.
Per person i delt dobbeltværelse

PRISEN INKLUDERER:

Transport lufthavn Lima – hotel t/rt
2 x Hotel i Miraflores, Lima
Heldagsudflugt i Lima
Fly Lima – Cusco
Minibus Cusco – Ollantaytambo
2 x hotel i Ollantaytambo
Tog Ollantaytambo – Aguas Calientes t/rt
1 x hotel i Aguas Calientes
Shuttle-bus Aguas Calientes – Machu Picchu t/rt
Adgang til Machu Picchu
Heldagstur gennem Inkaernes hellige dal med Pisac
3 x hotel i Cusco
Besøg på Soltemplet
Minibus Cusco – Puno
1 x nat hos vores venner i typisk landsby
Aftenmåltid i landsbyen Mocoraise
Besøg på de flydende sivøer i Titicacasøen
3 dage / 2 nætter privat indkvartering og aktiviteter med øbo-
erne på Taquile i Titicacasøen
Alle måltider på Taquile
2 x hotel i Puno
Minibus Puno – Colca-kløften
Besøgsbillet til Colca-kløften
2 x hotel i Cabanaconde i Colca-kløften
Mulighed for at vandre ned til oasen i Colca-kløften
Besøg på udsigtsstedet Cruz del Condor
Minibus Colca-kløften – Arequipa
1 x hotel i Arequipa
Besøg på museet for “Isjomfruen” Juanita
Besøg i klosterbyen Santa Catalina
Sovebus Arequipa – Nazca
Flyvning over Nazcalinjerne
Besøg på kirkegården Chauchillo ved Nazca
Minibus Nazca – Lima
1 x hotel i oasen Huacachina
Besøg på naturreservatet Paracas ved Stillehavet
Sejltur til Ballestas-øerne
Morgenmåltider på hoteller
Drikkepenge til chauffører og portere
Dansk rejseleder på hele rejsen

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 vandre-
ture i området omkring Machu Picchu. 

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.

PRISEN INKLUDERER IKKE:

Måltider ud over de ovenfor nævnte
Adgang til museer der ikke er nævnt ovenfor
Drikkevarer
Drikkepenge ved måltider
Afbestillingsforsikring
Rejseforsikring
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VIL DU MED 
TIL PERU?

Førslev Gl. Mølle  //  Førslev Møllevej 5  //  4690 Haslev // Telefon 2172 44 56  //  he@gyrdrasmussen.dk  //  gyrdrasmussentravel.dk

Ring eller skriv hvis du ønsker yderligere information 
om denne eller andre af 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


