20 DAGE MED AFREJSE HVER FREDAG

PERU - INKARIGETS
MANGFOLDIGHEDER
MACHU PICCHU, DEN HELLIGE DAL, LEV LOKALT,
COLCAKLØFTEN, AREQUIPA, NAZCA OG KYSTEN
VORES STORE REJSE HVOR DU OPHOLDER DIG HOS EN TRADITIONEL FAMILIE

KORT FORTALT

REJSEKODE:
VSE-008

DAG 01

DAG 02

DAG 03

DAG 04

Afgang fra Danmark og ankomst
til Lima.

Fly til Cusco i Andesbjergene.
Begynde højdetilvænning.

Cusco med Soltemplet og
Sacsayhuamán.

På opdagelse i Cusco. Gader
med inkamure og markedet San
Pedro.

DAG 05

DAG 06

DAG 07

DAG 08

Inkastien dag 1. Let vandring.
gennem dal med landbrug.

Inkastien dag 2. Over Den Døde
Kvindes pas i 4.200 meters
højde.

Inkastien dag 3. Forbi inkaruiner
og storslåede udsigter.

Inkastien dag 4. Besøg på
Machu Picchu. Til Cusco.

DAG 09

DAG 10

DAG 11

DAG 12

Luksusbus til Puno. Stop ved
Andesbjergenes Sixtinske Kapel.

Sejlads til De Flydende Sivøer i
Titicacasøen. Videre til Taquile.
Privat indkvartering.

Gåture på Taquile. Samvær med
værtsfamilie, hvor I hører om
deres traditioner.

Besøg i byen på Taquile. Afsked
med værter. Sejlads til Puno på
fastlandet.

DAG 13

DAG 14

DAG 15

DAG 16

Kørsel over højlandet til
Cabanaconde i Colca-kløften.
Over pas i 4.950 m.o.h.

Guidet tur gennem Colcakløften.
Stop i små byer og på Cruz del
Cóndor.

“den hvide by” Arequipa. Aften
på den smukke plaza.

Besøg i klostret Santa Catalina
og i museet for isjomfruen
Juanita. Natbus mod Nazca.

DAG 17

DAG 18

DAG 19

DAG 20

I fly over Nazcalinjerne. Til oasen
Huacachina. Solnedgangstur i
sandbjergene.

Naturreservatet Paracas. Fiskog skaldyrretter i lille fiskerleje.

Sejlads til Ballestasøerne,
“Fattigmands Galapagos”. Til
Lima og fly mod Europa.

I lander i Danmark efter en
storslået rejse.

SKRÆDDERSYEDE
ÆNDRINGER
Hvis I ønsker flere dage på
nogle af de spændende
rejsemål, eller til flere steder
i Peru har vi selvfølgelig
mulighed for at ændre og
udvide rejseplanen.
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OM REJSEN
REJSENS PRIS: FRA 29.990 KR.
Per person i delt dobbeltværelse.
Prisen varierer i takt med flyselskabernes svingende priser
på ruterne mellem Danmark og Peru. Kontakt os for at få
nøjagtig pris for det rejsetidspunkt, som I ønsker.

Inkluderet i prisen:

• Bidrag til Rejsegarantifonden
• Alle flyrejser
• Velkomstmøde med vores danske medarbejder i Lima
• Alle transfers mellem lufthavne og hoteller
• Hotel alle nætter
• Morgenmad alle dage
• Adgang til Machu Picchu
• Adgang arkæologiske steder i Den Hellige Dal og Cusco
• Morgenmad, frokost og aftensmad hos familie på Taquile
• Adgang til Colcakløften
• Guidet tur gennem Colcakløften
• Fly over Nazcalinjerne
• Sejlads til Ballestasøerne
• E-bog med udførlig beskrivelse af alle de steder I besøger
Under de enkelte dage er det fremhævet med blåt, hvad der
er inkluderet.

Tillægspakker:

• Guidet bytur i Cusco med vores engelsktalende guide
• Billet til bjerget Huayna Picchu

Ikke inkluderet i prisen:

• Måltider ud over de nævnte
• Drikkevarer
• Drikkepenge
• Afbestillingsforsikring
• Rejseforsikring
Vi er agent for Gouda Rejseforsikring og kan tegne
dækkende forsikringer.
Rejsen er omfattet af Pakkerejseloven
Rasmussen Travel er medlem Rejsegarantifonden

Kontakt

Rasmussen Travel
Førslev Møllevej 5, 4690 Haslev
Tlf. 21 72 44 56
Mail: he@gyrdrasmussentravel.dk
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DAG

DAG

01

02

AFSTED PÅ
EVENTYR

FAKTA OM
PERU

DET HISTORISKE CENTRUM I
LIMA

I flyver fra Danmark og
lander sidst på dagen i Lima.
Vores medarbejder Calle
Granholm modtager jer i
lufthavnen og kører jer ind til
hotellet.

Areal

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.

Indbyggertal

I kører ind til byens historiske centrum og suger stemningen
til jer på den centrale plads Plaza Mayor med katedralen,
der rummer Francisco Pizarros sarkofag. Bygninger omkring
pladsen har udskårne balkoner i træ. I besøger også den
livfyldte plads foran San Francisco-kirken og går rundt i de
gamle – og temmelig slidte gader.

På velkomstmødet fortæller
Calle jer om jeres rejse og I
har mulighed for at få svar på
de spørgsmål I har.
I bor i bydelen Miraflores ved
Stillehavet. Måske holder i
velkomstmødet på en restaurant, som Calle anbefaler.
Her får I det første indtryk af
Peru.
Fly Danmark - Lima
Transfer lufthavn - hotel
Hotel i Lima
Velkomstmøde med vores
danske medarbejder i Peru
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1.285.220 km² og dermed
mere end dobbelt så stort
som Frankrig.
Der bor ca. 30 millioner
mennesker i Peru.

Sprog

Det officielle sprog er
spansk, men i de egne hvor
et indiansk sprog er fremherskende, har dette også
officiel status. I Andesbjergene er quechua det vigtigste,
omkring Titicacasøen er det
aymara, mens der i Amazonas findes en lang række
mindre sprog.

Senere kan I besøge det meget smukke og informative
Larco, der rummer de bedste på peruansk keramik- og
tekstilkunst fra de gamle kulturer.
Hotel i Lima
Morgenmad
Guidet rundtur i Lima med vores danske medarbejder.
Pris fra 940 kr. med transport og indgange.

DAG

DAG

OP I ANDESBJERGENE
HØJDETILVÆNNING

TERRASSER OG TEMPEL VED
OLLANTAYTAMBO

Om formiddagen flyver I op i Andesbjergene til Cusco i 3.300
meters højde, og kører direkte ned til den lille by Ollantaytambo
i Inkaernes Hellige Dal. Byen har en skøn blanding af
oprindelige indianske og moderne elementer. Ved at overnatte
her i stedet for i Cusco modvirker vi eventuel højdesyge.

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.
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Om eftermidagen kan I slappe af i Ollantaytambo, så kroppen
har ro til at vænne sig til højden. På plazaen er der hyggelige
caféer og i de smalle gader anlagt i inkatiden er det oplagte
af slentre en tur og få den første fornemmelse for landsbyliv
i Peru.
Transfer hotel - lufthavn
Fly Lima - Cusco
Transfer lufthavn - Ollantaytambo
Hotel i Ollantaytambo
Morgenmad

“Tusind tak for en
eru. Turen var
fantastisk tur til P
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Bønderne fra højlandet over byen kommer ofte ned til byen
for at handle. De er lette at kende på deres traditionelle
beklædning. Mændene bærer farvestrålende ponchoer i rødlige farver, og kvinderne har en flad, smykket hat.
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
meter 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¨.
Billet til ruinerne ved Ollantaytambo
Hotel i Ollantaytambo
Morgenmad
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05
HELDAGSTUR TIL
MACHU PICCHU

MACHU PICCHU

Jernbanestationen i Ollantaytambo ligger kun et par hundrede
meter fra hotellet. I tog kører I halvanden time fra Ollantaytambo til byen Aguas Calientes. Herfra bringer en shuttle-bus
jer op ad bjergsiden til Machu Picchu - et verdens menneskeskabte vidundere.

Inkaen Pachucútec, der herskede fra 1438 til 1471, fik Machu
Picchu bygget til sig selv og rigets elite. Arkæologer mener,
at han byggede Machu Picchu mellem 1450 og 1470 som
kombineret astronomisk observatorium, tempelby og ferieresidens for inkaen og hans familie. Komplekset er meget
omfattende med flere bydele, templer, udsigtssteder og bygningsværker, hvor stenarbejdet er helt formidabelt fint udført.

Et besøg på Machu Picchu foregår typisk ved, at man vandrer
op til et højdepunkt overfor hovedindgangen og her får det
store overblik over ruinbyen. Bagefter vandrer I gennem alle
de vigtigste bygninger og områder: Soltemplet, Templet med
de Tre Vinduer, Solstenen, Kondorens Tempel, Stenbruddet
og beboelsesområderne. Rundturen tager cirka tre timer.

Et af de mest imponerende ingeniørbedrifter er en vandkanal,
der i både regn- og tørtid indeholder samme mængde vand.
I en serie bade formet af udhuggede sted, kunne inkaen og
præsterne foretaget rituelle afvaskninger.

Hvis I er ude i god tid, kan I købe billet til at bestige bjerget
Huayna Picchu, hvor der er begrænset adgang. Til sidst er
der tid til at gå tilbage til de mest spændende steder, eller
”blot” sidde og nyde udsigten ned over byen. Hen på eftermiddagen kører I med tog tilbage til Ollantaytambo.

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 I med tog til
Ollantaytambo.

Tog Ollantaytambo - Aguas Calientes t/rt
Bus Aguas Calientes - Machu Picchu t/rt
Adgang til Machu Picchu
Morgenmad

Machu Picchu blev sandsynligis forladt af inkaerne på grund
af borgerkrig og sygdomme, der rasede lige før spaniernes
ankomst. Derfor fandt de spanske erobrere aldrig byen, der
derfor undgik de ødelæggelser, som spanierne foretog andre
steder. Først i 1911 fik omverdenen igen kendskab til ruinbyen,
da Hiram Bingham besøgte og fotograferede byen.

Guidet rundtur på Machu Picchu
Adgang til bjerget Huayna Picchu
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DAG

DAG

INKAERNES HELLIGE DAL MED
BYEN PISAC

PÅ OPDAGELSE I CUSCO
SOLTEMPLET OG SIKSAKMURE

I dag går turen op gennem inkaernes hellige dal med små
byer og gårde. Majs er en vigtig afgrøde, og et rødt flag for
enden af en pind signalerer, at her serverer man chicha
- majsøl. Gæringen af majsøl starter ved at man tilfører
knuste og kogte majskerner en ”surdej” i form af en portion
gæret majs fra forrige produktion.

Snyd ikke jer selv for Soltemplet, der var det vigtigste tempel
i inkariget. For at markere deres herredømme ødelagde
spanierne store dele af templet og byggede en kirke på resterne. Ikke alt blev ødelagt, og i templet finder vi de fineste
inkamure i Peru. I et rum 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.
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I besøger også den meget idylliske by Pisac, hvor der er tid
til både at vandre rundt i de smalle gader og nyde en frokost
på den hyggelige plaza, der er fyldt med boder med kunsthåndværk. To blokke fra plazaen er det lokale marked med
madvarer og landbrugsprodukter.
På en bjergside over Pisac ligger Den Hellige Dals største
terrasseområde ved indgangen til en sidedal. Komplekset
omfatter også meget fint udførte bygninger i typisk inkastil. I vælger selv om I besøger ruinerne eller tilbringer tiden
i Pisac. Ad en sti kan I på mindre end en time vandre fra
ruinerne ned til plazaen i Pisac. Ved aftenstid ankommer I til
Cusco og finder en restaurant ved plazaen.
Transfer Ollantaytambo - Pisac - Cusco
Billet til ruinerne ved Pisac
Hotel i Cusco
Morgenmad
Engelsktalende guide
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Ruinkomplekset Sacsayhuaman med den enorme siksakmur
er et af inkaernes mest imponerende bygningsværker. Udsigten fra toppen af bakken giver et fint udsyn ned over Cusco.
Selv om Sacsayhuaman i dag er det største ruinkompleks
omkring Cusco, er der kun en femtedel af det oprindelige
bygningsværk tilbage. Gennem 400 år hentede beboerne
i Cusco sten fra bygningerne, og man kan kun gisne om,
hvordan fæstningen så ud, da et afgørende slag stod mellem
Pizarros erobringsstyrker og inkaens hær i 1536.
Hotel i centrum
Angang til Sacsayhuamán
Hotel i Cusco
Morgenmad
Guidet bytur med vores engelsktalende guide:
Pris: 650 kr. eksl. indgange for 1 - 8 personer
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DAG

DAG

INKAMURE OG MARKED I
CUSCO

LUKSUSBUS TIL PUNO MED
STOP VED SEVÆRDIGHEDER

Hver inka fik bygget en kongsgård til sig selv og sin familie.
Selv om meget er forsvundet, er der stadig mange originale
inkamure i Cuscos gader.

I stiger på turbussen og forlader Cusco med kurs mod Puno
ved Titicacasøen. Om bord har I en engelsktalende guide.
Første stop er i en lille by, hvor I besøger en af Sydamerikas
mest fantastiske kirker. Tilnavnet »Andesbjergenes Sixtinske
Kapel« er ikke grebet ud af bjergenes blå luft, men fortæller
rammende, at loft og vægge er malet med religiøse motiver
ganske som især væggene i det Sixtinske Kapel i Vatikanet.
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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. 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 markedshallen. 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.
Hotel i Cusco
Morgenmad
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Raqchi er et arkæologisk kompleks fra før inkatiden. En ti
meter høj mur af sten nederst og adobeblokke øverst samt
fundamenter til 11 søjler på hver side, er de synlige rester af
inkaernes tempel til ære for skaberguden Viracocha.
Frokosten indtager I, inden I fortsætter til passet La Raya i
4.335 meters højde. I dette barske højland lever bønderne
næsten udelukkende lama- og alpakaavl. Passet er vandskel
mellem Vilcanotafloden og dermed Amazonas, og floden
som løber ned mod Titicacasøen. Fra La Raya falder terrænnet kun godt 400 højdemeter de resterende 250 kilometer til
Puno. Byen ligger ved bredden af Titicacasøen. Om aftenen
møder I jeres vært under de kommende dages tur til Taquile.
Hotel i Puno
Kørsel i luksus turistbus fra Cusco til Puno
Morgenmad, frokost

DAG

DAG

PÅ FLYDENDE SIVØER OG
PRIVAT INDKVARTERING

STILLE, OPLEVELSESRIG DAG
PÅ TAQUILE

Vores indianske venner på øen Taquile henter jer på hotellet
og kører jer ned til havnen. En sødygtig båd får smidt
trossen, og I stævner ud på den store smukke Titicacasø.

Hvis I er morgenfriske, er der her mulighed for at se solen stå
op over Titicacasøen inden morgenmaden. Om formiddagen
kan I se hvordan de skaber deres smukke beklædning, som
de bruger i dagligdagen og som I får mulighed for at bære,
mens I går på opdagelse på øen.
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En halv times sejlads bringer jer til uroindianernes berømte
flydende sivøer. I anduver en sivø, hvor en øboer fortæller
om, hvordan man ”bygger” en sivø. I har også mulighed for at
komme ind i et sivhus. Bagefter kan I sejle i sivbåd.
Cirka 600 personer lever på knap 50 sivøer. Sivøboernes
specielle levemåde opstod, da uroindianerne omkring den
danske reformation ville undgå at blive underlagt først inkaernes og senere de spanske erobrere. Uroindianerne havde
deres eget sprog, der var meget forskellig fra begge de to
store sprog i Andesbjergene; aymara og quechua. Uro tales
ikke længere på sivøerne, hvor det er udkonkurreret det af
aymara.
Yderligere et par timers sejlads bringer jer ud til øen Taquile,
hvor jeres bagage bliver bragt op til den familie, der beværter
jer de kommende dage.
Besøg på De Flydende Sivøer
Sejlads til Taquile
Indkvartering hos familie på Taquile
Morgenmad, frokost, aftensmad
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Efter frokosten hos værtsfamilien er det et livsbekræftende
syn at se, når børnene i deres fine skoleuniformer myldrer
ud efter skoletid og finder hen til én af de mangfoldige små
kiosker, der findes ved mange hjem. Alle børn på øen får sig
en grunduddannelse på en af byens to skoler.
Jeres guide tager jer med på en vandring ad øernes stier, og
I kommer med i markerne, hvor I får demonstreret, hvordan
man bearbejder jorden og hvilke afgrøder, som man dyrker.
På øens højeste punkter besøger I de steder, hvor de holder
deres årlige religiøse fester. Her ofrer de til Pachamama Moderjord
Om aftenen er der hygge, og er I flere end fire personer, vil
øboerne sørge for en fest med udveksling af sang og dans
omkring bålet.
Indkvartering hos familie på Taquile
Guidet rundtvisning på engelsk på Taquile
Morgenmad, rokost, aftensmad
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EN KULTUR MED RØDDER I
INKAERNES LEVEREGLER

KULTURMØDE PÅ TAQUILE
SEJLADS OVER TITICACASØEN

På Taquile findes der ikke motoriseret køretøjer og ingen
hunde. Det lille samfund bygger på gensidig respekt, tillid og
sammenhold – ingen døre låses og intet politi er etableret.
Man lever nemlig efter inkaernes leveregler; du må ikke lyve,
du må ikke være doven og du må ikke stjæle. På Taquile
hersker også en skøn stilhed. Her er nemlig ingen biler.

Om formiddagen har I mulighed for en sidste tur rundt på
øen. De friske kan tage et bad i Titicacasøens otte grader
varme vand. Frokosten spiser I på øfællesskabets restaurant
på torvet i øens landsby.

Mændene strikker selv deres hue. Ved at studere en hues
mønster og farve kan man se, om han er gift eller ugift. På
den gifte mands hue når det røde mønster helt ud til spidsen af huen, mens den ugifte mands hue er helt hvid på den
yderste del.
Når to mennesker møder hinanden på Taquile, udveksler de
cocablade. Traditionen har rod i indianernes grundlæggende
livsindstilling at man skal være i harmoni med sine
omgivelser. Det at give og modtage symboliserer, at vi alle er
forbundet med hinanden.
For Rasmussen Travel har kulturmødet stor betydning. Vores
håb er, at I under jeres besøg på Taquile oplever, at de
indianske øboere på én gang er meget forskellige fra os, og
ligesom os.
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En central del af øboernes identitet, er deres væve- og
strikkekundt. Det meget specielle Kalenderbæltet, Faja
Calendario, er på UNESCOS’s liste over Verdens Kulturarv.
Bæltet består af 12 ikoniske figurer, der hver symboliserer det
vigtigste indhold i hver måned.
Landbruget på Taquile giver kun lige netop udbytte nok til,
at øen er selvforsynende. Den eneste indtægtskilde på øen,
kommer fra salg af vævede og strikke tekstiler i øens
kooperative butik med kunsthåndværk. Hvert tekstil har en
seddel med producentens navn. Det sikrer, at pengene går
direkte til den rette person.
I vandrer de cirka 500 trappetrin ned til øens største havn,
hvorfra I sejler tilbage til Puno. Afslutningsvis bliver I kørt til
jeres hotel i Puno.
Frokost på torvet i Taquile by
Sejlads til Puno
Hotel i Puno
Morgenmad, frokost

DAG

DAG

OVER HØJLANDET TIL
COLCAKLØFTEN

SMÅ KOLONIALE BYER OG
MIRADOR DEL CÓNDOR

I dag skal I ud på en heldags køretur over højlandet til byen
Chivay i Colcakløften. Langs vejen græsser flokke af lamaer
og alpakaer. Undervejs stopper I ved en sø med fugleliv, ved
en café og ved udsigtspunktet Vulcanes Patapampa i 4.950
meters højde. Dette er det højste punkt I kommer til på hele
rejsen. Herfra har I udsigt til en lang række snedække bjerge.
Blandt andet den 6.288 meter høje udslugte vulkan Ampato,
hvor man i 1995 fandt ”isjomfruen” Juanita.

Dagen byder på en tur gennem Colcakløften. De store terrasseområder bruges stadig af egnens bønder. Undervejs
passerer I også de byer, som spanierne grundlagde i 1500tallet. I når først til Yanque med en smuk plaza, hvor mange
kvinder stadig bærer dalens typiske dragt med broderet hat,
nederdel og vest. Motiverne er farverige blomster og fugle.
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I kommer ved frokosttid til Chivay ved indgangen til
Colcakløften. Om eftermiddagen kan I gå eller tage en taxi de
fem kilometer ud til de varme bade ”Termales La Calera”.
Colcakløften, Cañon del Colca, er ved at blive et af Perus store
rejsemål. Selv om kløften i bøger og opslag udråbes til at være
verdens dybeste kløft, er det en sandhed med modifikationer:
Cotahuasikløften små 100 km mod vest er nogle få meter
dybere! Den detalje gør ikke oplevelsen mindre. Ved Cruz del
Condor er der cirka 2800 meter fra bjergets top til kløftens bund.
Til sammenligning er Grand Canyon i USA 1600 meter dyb.
Bus Puno - Chivay i Colcakløften
Hotel i Chivay
Morgenmad
Adgang til Colcakløften. 70 S/. (Cirka 160 kr.) der betales
lige før ankomsten til Chivay.
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Kirken i byen Maca blev meget beskadiget ved jordskælvet
i 1990, men er restaureret med blandt fransk hjælp. Den er
absolut et besøg værd, da den er en af de bedste repræsentanter for de tidligste spanske byggerier i det sydlige Peru.
Ved Cruz del Condor er der mere end 1100 m i næsten lodret
fald ned til floden og 1700 m op til Peregrinobjergets
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 opadstigende 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.
Guidet tur gennem Colcakløften
Hotel i Chivay
Morgenmad
INKARIGETS MANGFOLDIGHEDER 11
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TIL AREQUIPA - DEN HVIDE BY

KLOSTER OG ISJOMFRU

De morgenfriske kan gå en morgentur i omegnen, inden I skal
med bussen mod Arequipa midt på dagen. Nogle gange på
turen stopper I for at nyde udsigten. Blandt for at se den
graciøse, vilde lamaart vicuña. Vicuãen har en utrolig fin uld,
der handles til meget høje priser. I kører udenom vulkanen
Misti, der knejser som et vartegn over Arequipa.

Arequipa har to store, specielle attraktioner: Klostret Santa
Catalina og museet for isjomfruen Juanita.

15

Arequipa er Perus næststørste by med knap en million indbyggere, og som den største by i det sydlige Peru tiltrækker
den tilflyttere fra store dele af det sydlige Peru. Tilnavnet
Den Hvide By har den på grund af de flotte, hvide bygninger
i centrum. De er opført af sten hugget ud af det vulkanske
materiale sillar.
Katedralen fylder hele plazaens nordside, og er oprindelige
bygning er fra 1656, men mange jordskælv er skyld i, at
meget lidt af den nuværende bygning er ældre end 130 år.

16
Santa Catalina blev grundlagt af en rig enke i 1580 til den
lokale overklasse. Pigerne blev bragt til Santa Catalina så
tidligt som fra treårsalderen, kom aldrig mere udenfor murene
og talte kun med deres besøgende familiemedlemmer gennem
et trægitter – og da med en ældre nonne som bisidder. I sin
storhedstid boede cirka 450 kvinder i Santa Catalina. Heraf
de 300 tjenestefolk. I 1871 ankom en pavelig udsending og
krævede forholdene ændret, da man ikke mente, de
luksuriøse forhold var tilladelige for nonner, der burde
tilbringe deres liv i fattigdom og bøn. Først i 1970 blev
portene åbnet til Santa Catalina. Godt 20 nonner lever
stadig afsondret i den nordlige del.

En specialitet i Arequipa er bøf serveret på en varm vulkansk
sten. En af byens bedste restauranter er Zigzag på Plaza San
Francisco nord for Plaza de Armas.

Museet Museo Santuarios Andinos udstiller nogle af de
menneskeofre, som inkaerne ofrede til guderne på bjergtoppe.
Hovedattraktionen er Juanita, det frosne lig, som den lokale
guide Zárate og den amerikanske arkæolog Johan Reinhard
fandt på toppen af Ampatovulkanen ved Cabanaconde i 1995.

Bus Chivay - Arequipa
Hotel i Arequipa
Morgenmad

Transfer hotel - busterminal
Natbus Arequipa - Nazca
Morgenmad
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FLY OVER NAZCALINJERNE
TIL OASEN HUACACHINA

PARACASRESERVATET VED
KYSTEN

I løbet af natten har I forladt Andesbjergene og nået ørkenen,
der strækker sig hele vejen op langs Perus kyst. I stiger af
bussen i byen Nazca, og kører straks ud til den lille
flyveplads.

Formiddagen tilbringer I i oasen. Ved siden af hotellet ligger
et par caféer, og omkring søen er der en fin gåtur på en lille
kilometer. Hotellet selv har en god swimmingpool.
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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 jer et fantastisk overblik over
disse mystiske figurer af dyr.
Efter flyveturen kører vores chauffør jer til den idylliske oase
Huacachina. Hotellet ligger ud til en lille sø og er omgivet af
høje sandbjerge. På ”bjergsiderne” kan man surfe og sågar
stå på ski. Fra hotellet afgår meget populære
solnedgangsture i åbne biler.
Transfer busterminal - flyveplads
Overflyvning af Nazcalinjerne
Transport til oasen Huacachina
Hotel i Huacachina
Morgenmad
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Midt på dagen bliver I kørt til Paracasreservatet og oplever
det imponerende syn ud over Stillehavet fra de høje rå
skrænter. 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
Lagunillas, 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.
Transport Huacachina - Paracas
Hotel i Paracas
Morgenmad
Tillæg: Vores danske medarbejder i Peru henter jer i
Huacachina og er jeres privatchauffør og guide frem til I flyver
fra Lima. Pris:
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BALLESTASØERNE

KLOSTER OG ISJOMFRU

Ud for Paracas ligger øgruppen Ballestas, som I sejler ud til
i åbne både. Ballestasøerne har en rig bestand af havfugle.
Her er millioner af nazcasuler og skarver, flere arter terner,
pelikaner og havmåger. Humboldtpingviner lever her også. I
båden kommer I tæt på søløverne, hvor de ligger i store
flokke på land og svømmer med deres unger i vandet.

På havnefronten af Pucusana 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 sælger de på Fiskerterminalen, hvor opkøbere
fra Lima henter leverancer til hovedstandens spisesteder.
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Det store antal fugle efterlader ekskrementer i så store
mængder, at der tjenes penge på at indsamle materialet –
det kaldes guano – som gødning til landbrug. Guanoen har
højst sandsynlig været samlet og brugt lige siden paracasfolkets tid. Gennem mange år var guano en af Perus store
eksportvarer. Ballestasøerne omtales tit som Fattigmands
Galapagos.
Bagefter kører I op til fiskerbyen Pucusana hvor vores
medarbejder Calle Granholm ejer et pensionat. Her indlogerer
I jer med smuk udsigt over Stillehavet.
Sejltur til Ballestasøerne
Transport til Pucusana
Hotel i Pucusana
Morgenmad

14 INKARIGETS MANGFOLDIGHEDER
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En oplagt udflugt er de få minutters sejlads over til La Isla de
Pucasana, Øen Pucusana, der danner en bugt og skærmer
byens havn for Stillehavets bølger. Fiskere lader sig gerne
hyre til en sejltur uden om øen, som lokale med et smil kalder
for Fattigmands Ballestas.
Om eftermiddagen kører I til lufthavnen i Lima og starter
rejsen tilbage mod Europa.
Transfer hotel Pucusana - lufthavn i Lima
Morgenmad

DAG
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HJEMKOMST

INKARIGET

Hen på dagen lander I i Danmark efter en storslået rejse.

Da spanierne kom til Peru i efteråret 1532, strakte Inkariget
sig 4500 km fra Ecuador i nord til Argentina i syd.
Inkaerne var oprindeligt en stamme, der boede i Cuscodalen.
Den øvrige befolkning rundt i riget var underlagte stammer og
kulturer. Selve inkaen var den øverste leder på samme måde
som kejseren var den øverste leder i Romerriget. I inkaernes
tro var han Solgudens stedfortræder på Jorden. Et af ritualerne
i indsættelsesceremonien var, at den kommende inkakonge
skulle gifte sig med sin egen søster.

CEVICHE
Ceviche er en af
r, som absolut
Perus nationalrette
retter
mange varianter
bør prøves. Der er
er
skaldyr, der
med med fisk og
g og chili.
marineret i lime, lø

Inkariget eksisterede fra omkring år 1100 til 1572, hvor den
sidste inka blev henrettet af spanierne. Frem til begyndelsen
af 1400-tallet levede inkaerne i Cuscodalen, hvor de langsomt konsoliderede magten gennem plyndringstogter og
alliancer med nabostammerne. Fra 1438 gik det hurtigt: Inkaen
Pachacutec kom til magten og indledte med sine store evner
som administrator og leder en lang række erobringstogter.
Under Pachacutecs fremrykning gennem Andesbjergene
nord for Cuzco havde han op til 70.000 soldater i kamp.
Under hans efterfølgers kamp mod befolkningen i det
nuværende Ecuador var hæren vokset til en kvart million
mand.
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RASMUSSEN TRAVEL

BUREAUETS EJER

Vi arrangerer individuelle rundrejser, vandreture,
skræddersyede eventyr og grupperejser med dansk
rejseleder i Sydamerika.

Hans Erik Rasmussen etablerede bureauet i 2013 efter i
mange år at have arrangeret og ledet rejser for højskoler og
rejsebureauer. Han kom til Sydamerika første gang i 1981
og har boet i Argentina. I Bolivia, Peru og Venezuela har han
gennemført lange eventyr til fods, på hesteryg og i kano.

I Peru, Argentina og Brasilien har vi tilknyttet danske
medarbejdere, der står for et velkomstmøde, når I ankommer.
De guider også udflugter og ture, så I på den måde får et
godt indblik i landet. Herudover har vi et meget omfattende
kontaktnet af både top professionelle bureauer og privatpersoner, der har været vores personlige venner gennem mange
år. Dem trækker vi på, når vi opfylder specielle ønsker for
vores rejsende.

Hans Erik Rasmussen holder foredrag om sine rejser i
Sydamerika på biblioteker, skoler, kirker og oplysningsforbund.
Han er medlem af Eventyrernes Klub.

KONTOR NÆR LIMA OG I CUSCO
Calle Granholm, vores danske medarbejder i Peru, bor lidt
syd for Lima, hvor han ejet hotel. Når I rejser, har I Calles
kontaktoplysninger med. I tilfælde af udforudsete
udfordringer, kan I kontakte Calle. Calle er rejseleder og
guide på en del af vores skræddersyede rundrejser.
I Cusco driver peruaneren Yuri Aguilar det bureau, der er
vores partner i Peru. Yuri er jeres faste kontaktmand under
rejsen. Når I er i Cusco møder I ham flere gange.

Hans Erik Rasmussen.

INFOMØDER OG
ÅBEN REJSESESØNDAG
Vi kommer meget gerne på besøg hos jer for at fortælle om
lige præcis den rejse, som I er interesseret i. Vi kommer over
hele landet. Ring eller skriv og lav en aftale.
Vores bureau holder til på Midtsjælland, hvor vi på udvalgte
søndage holder Åben Rejsesøndag. Her fortæller vi om vores
rejser mm.
Calle Granholm og Yuri Aguilar er venner og arbejder
sammen om at yde den bedste service på vores rejser.

Endelig holder vi jævnligt kundemøder i Det Argentinske
vinhus i København.
Se datoer på vores hjemmeside.

BØGER OM PERU
af Hans Erik Rasmussen

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.
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VIL DU MED
TIL PERU?
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 PÅ HJEMMESIDEN

RASMUSSENTRAVEL.DK
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