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Kortudsnittet er markeret med blåt på det lille 
kort over Peru.
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En pilgrimsrute
Inkastien til Machu Picchu blev uden tvivl 
anlagt for at give vandrerne en følelse af  
samhørighed med naturen og dens guder. På 
hvert højdedrag og efter hvert sving kommer 
en udsigt, der er flottere end den foregående. 
De stadig flottere bygningsværker, der alle 
anbragt på steder med speciel fantastisk udsigt, 
var ikke anlagt som byer til beboelse, men 
fungerede snarere som ceremonielle centre. 
 Den sidste udsigt får man fra den lille bygn-
ing Intipunku - Solporten. Her kulminerer tre 
dages vandring med den første udsigt ned på 
Machu Picchu.

Starten
De fleste grupper starter i bebyggelsen Piskacucho, hvor grusvejen 
fra Ollantaytambo slutter ved jernbanens kilometerskilt 82 (afstand 
fra Cusco). Her registrerer man sig og krydser derpå Vilcanota-floden. 
Inkastien er her en grussti, der følger floden. Lige efter broen er en kort 
stignin, og derpå flader niveauet ud. Stien går gennem landsbyen Miskay, 
inden med et lille fald og efterfølgende stigning i en kløft når op til fortet 
Huillca Racay.
 Fortet ligger på en bakke, hvorfra man har et rigtig godt overblik 
over indgangen til Cusichaca-dalen. Den mest interessante i synsfeltet er 
ruinen Patallaqta.

Patallaqta
Patallaqta betyder Terrasseby og hørte ikke til 
den serie af  ceremonielle centre, der knyttede 
sig til Inkastien. Derimod dyrkede man her en 
stor del af  de fødevarer, som man fortærede i 
bebyggelserne langs Inkastien. De nederste ter-
rasseniveauers bugtninger langs floden er et fan-
tastisk eksempel på, hvordan inkaerne tilpassede 
deres bygningesværker til den omgivende natur.
 Byens cirka 100 huse er anlagt efter en ordnet 
byplan. Murene er bygget af  almindelige “mark-
sten”, der ikke er hugget til, så de passer sammen, 
men derimod muret op med ler som mørtel.

INKASTIEN PÅ FIRE DAGE
Inkastien er den mest populære rute i Sydamerika. Vandrere, der 
tager den fysiske udfordring op og når frem til Machu Picchu ad 
Inkastien, oplever udsigter og ruinbyer, der bliver stadig mere 
spektakulære.

Starten af Inkastien.

Inkaruinen Patallaqta.
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Vandring ned ad inkatrappe.
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Huayllabamba
Inkastien fortsætter uden stigninger af  
betydning ind gennem Cusichacadalen, 
der langsomt bliver smallere. Efter 
en god times let gang krydser man 
den lille flod. Vandet kommer fra 
gletsjerne på det 6.271 meter høje 
bjerg Salcantay. Ved broen er be-
byggelsen Hatunchaca, hvor mange 
turgrupper holder frokostpause.
 En lille times vandring længere 
fremme kommer man til landsbyen 
Huayllabamba i 3.100 meters højde, 
der er den sidste bebyggelse på 
Inkastien. Navnet kan også staves 
Wayllabamba, er quechua og betyder 
græsslette. Undervejs er man kommet 
forbi marker, som de lokale bønder 
dyrker med håndkraft og oksers hjælp. 
Næsten alle turgrupper overnatter 
første gang på en af  de mange pladser 
ved Huayllabamba, hvor der er kiosker 
og lejrpladser. Her tilbringer mange 
turgrupper den første nat.

Knudepunkt
Huayllabamba er et knudepunkt for 
stier. Ved at fortsætte op gennem 
dalen, som man er kommet ad, når 
man over et pas med fabelagtig udsigt 
til bjerget Salcantay til starten på 
Salcantay-ruten. Et par kilometer op 

fra Huayllabamba fører en anden sti op gennem en lille sidedal på den 
østlige bjergside. Stien fører over et pas i 4.650 meters højde og fortsæt-
ter derfra ned til Ollantaytambo. Inkastien fører op gennem Llullucha-
dalen mod vest. Disse to stier er det dog meget få vandrere, der følger. 
Næsten alle vandrer ad Inkastien op mod Den døde kvindes pas.

Den døde kvindes pas
Fra Huayllabamba stiger stien støt cirka tre timer op gennem tæt, fugtig 
skov til Llulluchapamba i 3.850 meters højde, hvor der er en række 
campingpladser med toiletbygning. Udsigten ned gennem dalen er fan-
tastisk. Herefter ophører skoven, og man kommer op i landskabstypen 
puna, hvor bevoksningen næsten udelukkende er græsarten ichu.
 Vandringen op mod passet er den hårdeste strækning på Inkastien. I 
denne højde indeholder en given luftmængde kun 60 procent af  ilt-
mængden ved havets overflade. Sørg derfor for kun at gå halvt så hurtigt 
som almindelig ganghastighed. Det gælder om, at musklerne ikke forbru-

Et blik tilbage på den del 
af Inkastien, som man 
vandrer ad de første timer 
frem mod Patallaqta.
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ger mere ilt, end lungerne kan nå at optage. Regn med et par timers gang 
op til Inkastiens første pas.
 Den døde kvindes pas, Warmiwañusqa, ligger i 4.198 meters højde. 
Tilnavnet kan skyldes, at man fra den bjergside, som man vandrer op ad 
næste dag, med lidt god vilje kan få konturerne ved passet til at ligne en 
liggende kvinde. Brug noget tid på passet for at komme til hægterne efter 
stigningen, og på at nyde udsigten. Fra toppen kan man se over til ruinen 
Runkuracay på den modsatte bjergside og de to små søer lige under det 
andet pas.

Lejrplads
En times vandring ned ad bjergsiden bringer 
én ned til Pacamayo-floden, hvor Inkastiens 
største lejrplads med toilet ligger. Floden 
løber ned til Urubamba-floden. 
 På turen ned fra passet går man ad sten-
belægning, der ligner inkavej, men er lavet 
i 1990’erne for at vandrerne kan komme 
sikkert ned ad bjergsiden, der var plaget af  
erosion.
 

Vandrere på vej op mod 
Den døde kvindes pas.

Udsigten fra Den døde 
kvindes pas mod den dal, 
som man er vandret op 
igennem.
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Ruinen Runkurakay
Fra lejren går det igen opad, og undervejs finder man de første rester af  
oprindelig stenbelægning fra inkatiden.
 Da Hiram Bingham udforskede Machu Picchu på sin ekspedition i 
1915, viste hans lokale hjælpere ham denne og flere af  de andre ruiner 
langs Inkastien. Det var også på den ekspedition, at han fandt rester af  
Inkastien, der forbandt Machu Picchu med bebyggelserne i retning mod 
Cusco.
 Efter en times vandring kommer man til den runde ruin Runkuracay, 
der fungerede som tambo (opholdssted for rejsende) og udsigtspunkt.
 Den videre vandring på omkring en time fører forbi et par småsøer, 
hvor man kan være heldig at se hjorte.

Beliggenhed
Fra Inkastiens andet pas i 3998 
meters højde er der på klare dage 
en fabelagtig udsigt til Vilcabamba-
bjergene. Det var ude bag de 
fjernest synlige bjerge, at Manco 
Inca og hans sønner havde deres 
uafhængige rige frem til 1572.
 På nedstigningen efter passet ligger 
ruinen Sayacmarca nogle hundrede 
trappetrin op til venstre. Ruinen 
er navngivet af  den ungarskfødte 
filminstruktør Paul Fejos i 1940 un-
der sin Vikingekspedition. Navnet 
er quechua og betyder “dominer-
ende” eller “svær tilgængelig by”. 
Beliggenheden valgte inkaerne på 
grund af  den storslåede udsigt mod 

Sayacmarca har en 
fantastisk beliggenhed.

Runkurakays runde 
konstruktion er meget 
sjælden blandt 
inkabygninger.
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Vilcabambabjergene. Hvis bygningen var anlagt som forsvarsværk, ville 
et nærliggende  plateau have været langt bedre. Inkaernes vigtigste guder, 
“apu’er”, var knyttet til de højeste snedækkede tinder, og derfor anlagde 
de bebyggelser de steder, hvorfra der var det bedste udsyn til bjergene.
 Fra Sayacmarca og frem til Machu Picchu lå en linje udsigtsplatforme, 
så man let har kunnet signalere, at besøgende var på vej til den hellige by. 
En fuldstændig overgroet sti fører over bjergene mod syd til det store 
bjerg Salcanay.

Naturlig tunnel
Fra Sayacmarca er der udsigt ned over en lille inkabolig, Conchamarca. 
Lidt længere fremme kommer en lejrplads med toilet på det flade sum-
pede område C’haqkicocha, “tør sø”. Landskabstypen er her tågeskov, 
der fortsætter næsten hele vejen frem til Machu Picchu. 
 Inkastien på denne strækning er en af  de bedst bevarede sektioner 
med fin, original stenbelægning. Undervejs kommer man gennem en tun-
nel hugget gennem en naturlig revne i bjerget. Andre steder hviler stien 
på et højt fundament. Hele vejen er stien “peruansk vandret”.
 Lige før tredje pas er et punkt med en fantastisk udsigt over Aobam-
ba-dalen til venstre og Urubamba-dalen til højre. Stigningen op til passet 
volder ingen problemer. Højden er “kun” 3.670 meter. 

Tinder og trappe
På tredje pas har man udsigt til mange af  de højste bjergtinder mellem 
Machu Picchu og Cusco. Mod vest står det 6000 meter høje Pumasillo 
i hjertet af  Vilcabambabjergene. Mod syd knejser det 6270 meter høje 
Salcantay og mod nordøst det 5682 meter høje Verónica.

Salcantay er det højeste 
bjerg omkring Inkastien. 
Man har udsyn til det frem 
mod tredje pas.

Inkastien mellem andet 
og tredje pas.
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 Under passet vandrer man gennem Phuyupatamarca. Toppen oven-
for terrasserne er hugget flad af  inkaerne - et utroligt arbejde med de 
redskaber, som de rådede over. Nedenfor nogle terrasser er fem næsten 
identiske ceremonielle bade.
 Phuyupatamarca blev fundet og navngivet af  Hiram Bingham i 1915. 
Navnet betyder “By i skyniveau”, og passer godt, for ofte samler skyer 
sig omkring passet. 
 Vejen videre frem er en nedstigning ad en stejl, men fantastisk godt 
lavet trappe, der sætter lægmusklerne på nye prøvelser efter nogle lette 
timer. 

De 1000 højdemeters 
vandring ned ad de 
originale trapper er en af 
Inkastiens største fysiske 
udfordringer.

Ruinen Phuyupatamarca 
ligger lige nedenfor tredje 
pas.
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FAKTA OM INKASTIEN
Længde: Ca. 45 km
Dage:  4
Højeste pas: 4198 m. Passet Warmiwañusqa, “Den døde
  kvindes pas”dag 2
Dybeste dal: 2620 m. Ved Vilcanotafloden lige efter 
  start dag 1
Sværhedsgrad: Middel til hård
Regler:   Hver dag må højst starte 500 vandrere 
  inkl. bærere og guider.
  Man skal vandre med guide med licens. 
  Inkastien er lukket i februar
Kendetegn: En klassiker, inkaens vej til Machu Picchu

Solporten
Nedenfor trapperne ligger besøgscentret Centro 
de Visitantes Wiñay Wayna. Her også en lejrplads, 
hvor de fleste grupper overnatter den sidste nat.
 Fra lejrpladsen fører en sti op til ruinen og 
terrasserne Inti Pata, som Hiram Bingham også 
opdagede - eller rettere; fik vist, på sin ekspedi-
tion i 1915. Inti Pata betyder “solterrasser”.
 Lidt nedenfor hotellet ligger terrasse- og 
ruinområdet Wiñay Wayna, som man også 
besøger på den todages udgave af  Inkastien.
 De fleste starter den sidste halvanden timers 
vandring, inden det lysner for ved daggry at nå 
frem til Solporten og sidde og nyde udsigten ned 
over Machu Picchu.

Ved Phuyuputamarca 
er en fin udsigt ned over 
ruinen Wiñay Wayna.
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Op ad bjergsiden
Langt de fleste der vandrer denne rute, kommer med toget fra Ollan-
taytambo, og bliver sat af  ved kilometermærke 104 i 2.100 meters højde 
kort før Aguas Calientes. Her krydser man Urubamba-floden ad en 
gangbro.
 Nær floden ligger det arkæologiske sted Chachabamba, der blev 
fundet af  Paul Fejos på Vikingekspedition i 1940. Stedet fungerede som 
tambo, “landevejskro” og som kontrolpost det sted, hvor en sti fører op 
til Wiñay Wayna. Bygningerne ligger omkring to små plazaer. To mure er 
bygget på kanten af  en udhugget del af  grundfjeldet. Klippen kan have 
fungeret som offersted. Bag bygningerne er 14 fontæner.
 Fra Chachabamba er der knap otte kilometers vandring op til det 
imponerende inkakompleks Wiñay Wayna i 2.650 meters højde.

Wiñay Wayna
Wiñay Wayna er et af  de mest imponerende inkakomplekser med ter-
rasser i 53 niveauer i en flot, konveks form. Ned mellem en øvre og 
nedre gruppe bygninger løber en vandkanal gennem den type fontæner, 
som er på alle vigtige inkabebyggelser.
 Ruinerne blev opdaget af  Paul Fejos på Vikingekspeditionen i 1941, 
og navngivet året efter af  den peruanske arkæolog Julio C. Tello, der stod 
for mange undersøgelser af  inkaruinerne omkring Machu Picchu. Tello 
opkaldte stedet efter en orkidé, der tidligere var meget udbredt i områ-
det. Orkidéen Wiñay Wayna blomstrer året rundt med røde, violette og 
gule blomsterblade - deraf  navnet, der betyder “Evig Ung”. Wayna, ung, 
kan også staves Huayna, som det er tilfældet ved bjerget Huayna Picchu.
 Ved besøgscentret lige efter terrasserne, støder denne sti på den fire 
dage lange udgave af  Inkastien.

INKASTIEN PÅ TO DAGE
Denne udgave af Inkastien er for de, der har kort tid. Turen 
kræver ikke højdetilvænning af betydning. Undervejs oplever 
man det imponerende ruin- og terrassekompleks Wiñay Wayna.

VIKINGEKSPEDITIONEN
Paul Fejos (1897-1963) var en ungarsk filminstruktør, der i 1920’erne og 30’erne lavede film 
i både Hollywood og Europa. Blandt andet lavede han under et par års ophold i Dan-
mark tre film for Nordisk Film. 
 I 1935 sendte Nordisk Film Paul Fejos til Madagascar for at filme mulige locations. 
På rejsen fik han så stor interesse for natur og andre kulturer, at han efter hjemkomsten 
begyndte at studere antropologi i København. Få år senere mødte han den svenske in-
dustrimand Axel Wenner-Gren, der oprettede Viking Fonden. Fonden havde base i New 
York og sponsorerede antropologiske studier. Fejos blev leder, og gennemførte i 1939-41 
en expedition til Peru, hvor han opdagede Wiñay Wayna og adskillige mindre ruiner. På 
ekspeditionen udforskede Fejos også de andre ruiner langs Inkastien.
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Wiñay Wayna.
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Til Machu Picchu
Den næste seks kilometer fører først over forholdsvis åben bjergside og 
dernæst gennem skov, inden 50 trin fører op til Solporten, Inti Punku.
 Under den sidste halve times vandring ned mod Machu Picchu har 
man hele tiden udsigt over inkabyen. I alt har vandringen fra startstedet 
ved jernbanens kilometermærke 104 taget syv-otte timer.
 De fleste bureuer, der udbyder denne tur, som en todagestur, arrang-
erer overnatningen på hotel i Aguas Calientes. Dag to indeholder besøg 
på Machu Picchu og efterfølgende tog- og busrejse tilbage til Cusco.

FAKTA OM INKASTIEN TO DAGE
Længde: Ca. 10 km
Dage:  2. Kun vandring dag 1
Højeste punkt: 2.730 m. Solporten 
Dybeste dal: 2.100 m. Ved startstedet
Sværhedsgrad: Middel 
Regler:   Hver dag må højst starte 500 vandrere inkl.
  bærere og guider.
  Man skal vandre med guide med licens.
   Inkastien er lukket i februar
Kendetegn: Kræver ikke højdetilvænning

Udsigten fra Solporten, Inti 
Punku, ned over Machu 
Picchu.

·
Machu 
Picchu·

Wiñay 
Wayna

·
Start
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Udsigt fra Wiñay Wayna.

Machu 
Picchu
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CACHORA - 
CHOQUEQUIRAO
De to dages vandring ind til inkabyen Choquequirao fører 
gennem kløften, hvor den øvre Amazonflod løber. De fleste 
vælger at vandre tilbage til Cachora fra Choquequirao, men det 
er muligt at fortsætte gennem Vilcabambabjergene.

Forfatterens favorittur
Den lille by Cachora i Cuscos nabodepartement Apurimac er udgang-
spunkt for en rute, der kan vandres i flere variationer. De fleste vælger 
den fire dage lange tur ind til og tilbage fra inkabyen Choquequira. I takt 
med at presset på Inkastien er vokset, er dette en alternativ vandretur, 
som mange trekkingbureauer udbyder. 
 Fra Choquequirao er det imidlertid muligt at fortsætte ad en sti, der 
fører gennem hjertet af  Vilcabambabjergene. I landsbyen Yanama kan 
man vandre over et 4.645 meter højt pas og efter et par dage slutte i byen 
Santa Teresa nær Machu Picchu. Efter at en vej nåede Yanama i august 
2013, har denne rute mistet en del af  sin værdi som vandresti. I stedet 
kan man fra Yanama vandre ad en sjælden brugt sti til Huancacalle, hvor 
inkaerne havde deres hovedstad, da spanierne havde indtaget Cusco. 
Denne syv-otte dage lange vandretur fra Cachora til Huancacalle er for-
fatterens personlige favoritrute.
 Som det eneste danske rejsebureau udbyder Gyrd Rasmussen Travel 
vandreturen i en udgave, hvor deltagerne kan have deres egen hest eller 
muldyr til nogle af  stigningerne.

Cachora
Cachora er en perle af  en by med imødekomende indbyggere. Fra den 

hyggelige plaza er der en formidabel 
udsigt til de snedækkede tinder på den 
anden side af  Apurimackløften. Langs 
hovedgaden er der flere simple spis-
esteder. Rundt i byen ligger hostaller, 
hvor vandrere kan tilbringe en nat el-
ler to inden de snører vandrestøvlerne 
og begiver sig ud på ruten.
 Byen er en meget typisk peruansk 
bjergby, hvor de fleste familier ejer 
marker, som de dyrker med håndkraft 
og oksers hjælp. Bønderne vandrer 
gennem byen med varer og afgrøder 
læsset på muldyr og æsler. 
 Ved siden af  landbruget tjener 
mange unge mænd penge ved at være 
hjælpere for grupperne, der vandrer 
ind til Choquequirao.

Lokalt liv på hovedgaden 
i Cachora.
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Stien ned til Apurimacfloden.
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Udsigtspunkt
Står man på plazaen i Cachora og ser over mod de snedækkede tinder, kan 
man se stiens forløb væk fra byen på venstre side af  dalen. På nær lidt ned 
og lidt op stier på de første kilometer, er de første 11 kilometer ud til det 
ensomt beliggende hus Huayhuacalle fuldstændig vandret og går ad en vej, 
hvor der kan køre biler. Turgrupper fra Cusco kører ofte hertil, når de skal 
vandre.
 I huset kan man købe drikkelse og snacks. Sørg dog for at proviantere i 
Cachora, da priserne stiger, jo længere man kommer frem. Efter huset bliver 
vejen til en vandresti og det vandrette forløb er slut. Nu går det nedad¨.

Få hundrede meter længere fremme ved udsigt-
spunktet Capulioc er det værd at stoppe og nyde 
udsigten videre ud gennem Apurimackløften. 
Cirka ni kilometer fremme på den modsatte side 
af  floden i samme højde, kan man ane inkabyen 
Choquequirao. For at nå frem, skal man 1500 
højdemeter ned til Apurimacfloden og 1500 
højdemeter op på en strækning, der ifølge skiltet 
ved udsigtspunktet er på 20 kilometer og forfat-
terens målinger er på 25 kilometer.

Ned til Apurimacfloden
Nedstigningen veksler mellem strækninger hvor 
det går moderat ned og strækninger, hvor det 
går forholdsvis stejlt ned. Underlaget er på de 
stejle steder er meget løst, så det gælder om ikke 
at skride og falde. Lårmusklerne kommer på 
arbejde, og knæene bliver belastet, så regn med at 
nå træt ned til floden.
 Solen kan være meget skarp, og en hat, der 
skygger for både hoved og nakke er for de fleste 
en nødvendighed, hvis man skal undgå at blive 

Vilcabambabjergene set 
fra plazaen i Cachora.

Udsigten fra Capulioc. 
Pilen viser, hvor inkabyen 
Choquequirao ligger på 
den anden side kløften.



solskoldet. En solstift til læberne og solcreme i ansigtet er også en rigtig god 
idé.
 På vejen ned er der to oplagte steder at holde pause. Det nederste sted 
er der et skyggegivende tag over en stenbænk. Herfra kan man ane den bro, 
som man krydser floden ad. 
 Cirka syv en halv kilometer og godt 1000 højdemeter efter Capulioc er 
bebyggelsen Chiquiscca med lejrplads og kiosk. Holder man rast eller over-
natning her, er det en rigtig god idé at smøre sig med myggebalsam, da der er 
mange mitter under de skyggegivende træer.
 Fra Chiquiscca tager det mindre end en time at vandre ned til Playa Ro-
salina, Rosalinastranden ved Apurimacfloden, hvor en ny bro i 2014 afløste 
den bro, der i januar 2010 blev skyllet væk af  vold-
somme vandmængder.
 Ved floden er bygninger opført til vandregrupper, 
men meget få bruger dem til at overnatte i.

Apurimacfloden til Marampata
På den videre opstigning gælder det om at gå så tilpas 
langsomt, at man stadig er i stand til at føre en samtale. 
Ikke fordi at man nødvendigvis skal tale undervejs, 
men fordi at det er et godt pejlemærke på, om man går 
så langsomt, at man ikke bliver for træt og udmattet. 
Blodet skal kunne nå at transportere den fornødne ilt 
ud til ens arbejdende muskler.
 I cirka 2.213 meters højde, 26,8 kilometer fra 
Cachora, ligger bebyggelsen Santa Rosa Alta, der har 
lejrplads og kiosk. Det samme har Santa Rosa Baja en 
par hundrede højdemeter før.
 Marampata i 2.910 meters højde er et befriende 
sted at nå – her er den stejle stigning nemlig slut! 
GPS-målingerne siger, at man nu har tilbagelagt 30,8 
kilometer siden Cachora. På Marampata ligger adskil-
lige huse, der næsten alle har lejrplads og kiosk.

Stien lige efter udsigts-
punktet. På højre side af 
kløften kan man se inka-
byen Choquequirao.

Bebyggelsen Marampata.
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En times vandring før 
Choquequirao ser man 
ned over et terrasse-
område, der ligger cirka 
400 højdemeter under 
selve byen.

Marampata til Choquequirao
Spørger man en peruaner, hvordan stien er de fem kilometer frem til Cho-
quequirao, vil han svare, at den er plano, plan. Men ”peruansk plant” er ikke 
det, som vi forstår ved plant, fladt og lige ud. Stien går ned og den går op, 
inden den når Choquequira efter 36,1 kilometers vandring fra Cachora. 
 Et par kilometer før Choquequira betaler man for adgang til ruinbyen. 
Fra opsynsfolkenes hus er der en fin udsigt over mod den bjergside, hvor 
Choquequirao ligger på i en sadellignende fordybning i bjergsygen. Mellem 
det store terrasseanlæg nogle hundrede højdemeter under Choquequirao 
kan man ane den stribe terrasse, der fungerer som lejrplads. Her er toilet og 
bruser med koldt vand.

Choquequirao til Kiuñulla
Efter besøget på Choquequirao vandrer de fleste den samme vej tilbage til 
Cachora. Det er imidlertid muligt at vandre direkte ned til Apurimacfloden 
fra Choquequirao, og derfra op til landsbyen Huanipaca.
 Vandrer man denne vej, vil man typisk overnatte i en lund ved navn San 
Ignacio, inden man den følgende dag fortsætter til den lille landsby Kiuñulla, 
hvorfra der er grusvej og dermed køremulighed til den store landevej mellem 
Cusco og Abancay.
 Ved tage denne rute gør man vandreturen til Choquequirao til en rundtur 
i stedet for en vandring frem og tilbage fra Cachora.
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FAKTA OM CACHORA TIL CHOQUEQUIRAO
Længde: Ca. 36 km
Dage:  4 (2 dage ud og 2 dage tilbage)
Højeste pas: 2944 m. Udsigtspunktet Kuñalla før nedstigning mod Apurimac-floden
Dybeste dal: 1510 m. Krydsning af Apurimac-floden
Sværhedsgrad: Hård
Regler:   Intet krav om guide
  Adgang til inkabyen Choquequirao købes fire kilometer før ankomst
Kendetegn: En tur ud og samme vej tilbage. 
  Inkabyen Choquequirao

Kiosk i bebyggelsen 
Marampata.
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CHOQUEQUIRAO
Choquequirao betyder ”Guldets vugge” og er den ene af 
Vilcabambabjergenes fire inkabyer. Rituelle bade og en 
cirkulær ceremoniel plads viser, at Choquequirao havde en 
vigtig religiøs betydning. Terrasser med lamafigurer er unik.

Søsterby til Machu Picchu
Choquequirao er mange steder beskrevet som Machu Picchus søsterby. 
”Sønby” er et mere rammende ord, da forskere mener, at Choquequirao er 
anlagt af  Pachacutecs søn Topa Inca Yupanqui i et forsøg på at overgår sin 
far, der byggede Machu Picchu. Topa Inca herskede fra 1471 til 1493, og 
sikrede sig magten over Chachapoyas-området i det nordlige Peru. Det var 
gængs inkapolitik at flytte befolkningsgrupper rundt i riget, og fra Chacha-
poyas hentede han arbejdere til at deltage i byggeriet af  Choquequirao.

Sjældne besøg
Choquequirao er ikke beskrevet i nogle af  de tidlige dokumenter, hvor de 
spanske erobrere i perioden 1536 til 1572 beskriver deres ekspeditioner ind i 
Vilcabamba for at knuse de sidste uafhængige inkaers modstand. På Choque-
quirao har inkaerne levet i skjul for spanierne. Nogle mener, at det den sidste 
inka, Tupac Amaru, voksede op på Choquequirao.
 I 1710 optræder Choquequirao første gang i et spansk dokument. Næste 
kendte besøg foretager en fransk greve i 1834, og herefter følger enkelte 
gravrøvere og udforskere. I 1837 lavede den franske konsul i Peru de første 
tegninger af  Choquequirao, mens det er Hiram Bingham, der i 1909 laver de 
første kort over stedet.
 I 1986 laver arkæologer de første planer for restaurering af  Choque-
quirao og i 1990’erne begynder turister så småt at besøge inkabyen.

Binghams første inkaby
På vejen hjem fra en konference i 
Chile i 1909 rejste Hiram Bingham, 
der gjorde Machu Pichu kendt for om-
verdenen, op gennem Andesbjergene 
for at opleve det indianske Sydameri-
ka. Da han kom til Abancay, hoved-
staden i Apurimacdepartementet, 
inviterede guvernøren ham med på en 
ekspedition til Choquequirao. Det var 
på dette besøg, at Bingham fik vakt sin 
interesse for forsvundne inkabyer, og 
besluttede at rejse hjem til universitetet 
Yale og fordybe sig i historien om de 
sidste inkaers modstand. I 1911 vendte 
han tilbage til Peru på sin legendar-
iske ekspedition, hvor han opdagede 
Machu Picchu.

På denne velbevarede
gavl er det meget 
tydeligt at se inkaernes 
avancerede måde at 
forankre taget bærende 
bjælker.
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Choquequirao.
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Mulig masseturisme
I takt med at presset på Machu Picchu er vokset, 
arbejde både trekkingbureauer og turistmyn-
digheder på at udbyde Choquequirao som et 
vigtigt alternativ. Det betyder endnu ikke, at 
ruinen er overrendt, for de to dages udfordrende 
vandring fra Cachora gør, at der kun på sjældne 
dage er mere end 15-20 turister. 
 Turistmyndighederne har planer om at det 
tal skal stige voldsomt ved at bygge en fem 
kilometer lang kabelbane fra den modsatte side 
af  Apurimackløften. Kapaciteten bliver 400 pas-
sagerer i timen på turen, der vil svæve mere end 
1000 højdemeter over Apurimacfloden. Myn-
digheder og indbyggere i landsbyen Huanipaca 
overfor Choquequirao håber på, at det vil betyde 
byggeri af  mange hoteller og restauranter.

Flere funktioner
Med sin beliggenhed næsten 1700 højdemeter over det sted hvor floden fra 
Yanama løber ud i Apurimacfloden, var Choquequirao et perfekt sted at 
kontrollere adgangen til Vilcabamba. Herudover var stedet også admini-
strativt center, men fungerede ikke som beboelse for mange mennesker.
 En cirkulær ceremoniel plads på toppen af  en bakke er kun én af  de ting 
der viser, at Choquequirao havde betydning som tempel. Mellem den nedre 
og øvre gruppe af  bygninger er en 25 meter lang og fire en halv meter bred 
trappe, der er orienteret i retning af  solopgang ved vintersolhverv 21. juni. 
Netop dennne dag er hele trappens bredde oplyst af  solen. At trappen ikke 
har praktisk funktion ses ved, at den stopper brat i vildnisset efter nederste 
trin.
 Ned gennem både den øvre og nedre gruppe af  bygninger løber, som på 
alle andre vigtige inkabebyggelser, en akvædukt med vand til en heligdom. På 

bjergsiden til højre for Choquequirao kan man 
skimte akvædukten, der henter vand flere kilom-
eter væk nedenfor det snedækkede bjerg.
 I modsætning til Cusco og Machu Picchu, hvor 
bjergene består af  granit, er bjergene ved Cho-
quequirao overvejende skifer, der ikke i samme 
grad kan bearbejdes med milimeters nøjagtighed. 
I stedet har det været nødvendigt kun at hugge 
dem groft til, og bygge med ler mellem stenene. 
Derfor virker murene på Choquequirao mere 
grove, selv om husenes form er lige så fin som 
på Machu Picchu. Til gengæld var murene dæk-
ket af  et lerlag, der var fint glattet og malet i lys 
orange.
   At kun ganske få personer besøgte Choque-
quirao frem til midten af  1900-tallet har betydet, 
at bygningsværkerne er meget velbevarede.

På Choquequirao kan 
man stadig få fornem-
melsen af at være på 
opdagelse.

De største bygninger på 
Choquequirao.



Terrasser med lamaer 
På begge sider af  den bjergkam, hvor bygningerne ligger, er der 
terrasser. Mod Cachora afdækker rydning og restaurering stadig større 
arealer. På den anden side er et mindre, men meget specielt terrasseområde, 
som man når ad en sti, der fører ned fra den store plaza. I murene, der er 
bygget af  sorte skifersten, er 24 lamafigurer og en menneskefigur lavet af  
hvide sandsten. Hver figur er mellem 1,25 og 1,95 meter høje 
og dermed i naturlig størrelse. I en mur er også lavet ef  zig-
zagmønster. Sådanne figurer og mønstre i terrasser er typisk 
for chachapoyaskulturen i det nordlige Peru, og dermed bevis 
på, at Choquequirao er delvist bygget af  tilrejsende arbejdere.

Lejrplads
Det er ikke tilladt at campere på Choquequira, men et par 
hundrede højdemeter nedenfor ruinerne ligger en lejrplads 
med toiletbygning og bad.

Nogle af de 24 lamafigurer på terrasserne ved 
Choquequirao.

På den flade bjergtop 
havde inkaerne en 
platform til ceremonier.
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Den fortsatte vandring
På den videre vandring fra Choquequirao oplever man at være næsten 
alene på stien. Undertegnede forfatter, der har vandret turen mange gange, 
anbefaler, at fortsætte ad denne rute i stedet for fra Choquequirao at vandre 
tilbage til Cachora.
  Turen videre tur kan vandres i flere varianter, idet man i bebyggelsen 
Yanama kan vandre to veje. Den mest benyttede er ruten til Santa Teresa nær 
Machu Picchu, men efter at en vej er åbnet til Yanama, har denne rute mistet 
en del af  sin charme. Forfatterens favoritrute er fra den anden rute, der fra 
Yanama fører til byen Huancacalle.
 Fra Huancacalle er der vej til jernbanestationen Hydro Electrica nedenfor 
Machu Picchu. Dermed kan denne vandring gennem hjertet af  Vilcabambab-
jergene let kombineres med besøg på Machu Picchu.

Choquequirao til terrasserne Pinchaunuyoq
Fra lejrpladsen ved Choquequirao fortsætter vandringen gennem Vilcabam-
babjergene ved at man først vandrer op ad bjergsiden omkring halvanden 
time. I starten gennem tæt tågeskov og senere med udsigt ned over Choque-
quirao og Apurimackløften. Det højeste punkt ligger kun 200 højdemeter 
over ruinerne, så hvis dagens mål er terrasserne ved Pinchaunuyoq, føles 
dagens samlede stigning på 400 højdemeter let i forhold til de første to dages 
strabadser.
 Fra det højeste punkt går det let nedad om langs bjergsiden til et udsigt-
spunkt i 3200 meters højde. Vandringen fra lejren ved Choquequirao til ter-
rasserne Pinchaunuyoq tager kun cirka fire timer, så dette er en forholdsvis let 
strækning. 
 Det sted, hvor man runder en bjergryg og begynder vandringen ind 
gennem en sidedal til Apurimackløften, er der et udsigtspunkt, hvor man bør 
stoppe og nyde udsigten ud gennem kløften. 
Nedstigningen til terrasserne ved Pinchaunuyoq i 2454 meters højde tager 

omkring tre timer. På de mest van-
drette strækninger er underlaget fast, 
mens det på de mere stejle steder 
underlaget meget løst. 
     Ved stien står et skilt, der fortæller, 
at dette er habitat for brillebjørnen, 
“oso de anteojo”.  Lokale fortæller, 
ar der i dalen lever mange af  den sky 
og sjældne brillebjørn. Det er under 
hård bødestraf  at dræbe bjørnen, men 
desværre gør lokale bøder det, da de 
mener, at tager deres husdyr.

CHOQUEQUIRAO - 
HUANCACALLE

Udsigten ud gennem 
Apurimackløften set fra 
det sted, hvor man 
vandrer til højre ind 
gennem en sidedal.
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Inkavej i Vilcabambabjergene.
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Pinchaunuyoq
Som andre betydningsfulde terrasser har Pin-
chaunuyoq en kanal med vand, der løber ned 
gennem bade. Et par af  badene er omgivet af  en 
mur, så man kunne - og kan - vaske sig uforstyr-
ret. 
 Terrasserne er etableret i en lille kløft og har 
form som et amfiteater. Forskere mener, at der 
i inkatiden eksisterede en nu forsvundet sti fra 
bunden af  terrasserne og ned til Yanamafloden.
 Ved siden af  terrasserne er der en lille lejrplads, 
hvor underlaget er jord. 
    Vandringen ned til Victoriafloden i 1952 me-
ters højde tager kun godt en time ad stien. Hvis 
man er startet tidligt om morgenen vandrer man 
de 1000 højdemeter op til bebyggelsen Maizal 

på tre-fire timer, så hvis dagens etape er fra Pinchaunuyoq til Maizal, er man 
fremme ved middagstid. Nogle vælger at vandre strækningen fra Choque-
quirao til Maizal på én dag.

Maizal
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. Hvis man ønsker at have en overliggerdag på 

Et af badene på terras-
serne Pinchaunuyoq.

Pinchaunuyoq er man 
først begyndt at rydde 
efter år 2000. Indtil da vat 
terrasserne fuldstændig 
overgroede.
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FAKTA OM CHOQUEQUIRAO TIL YANAMA
Længde: Ca. 31 km plus 36 km fra Cachora til Choquequirao
Dage:  2 eller 3 plus 2 dage fra Cachora til Choquequirao
Højeste pas: 4134 m. Apachetepasset
Dybeste dal: 1952 m. Victoriafloden
Sværhedsgrad: Hård
Regler:   Ingen
Kendetegn: Ophold hos familie. Fantastiske udsigter
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sin vandretur, er det oplagt at vælge Maizal.
På bjergryggen over Maizal ligger en ruin, der sandsynligvis stammer fra 
kulturen Huari, der tidsmæssigt blomstrede lige før inkaerne, og havde 
centrum ved byen Ayacucho længere mod vest i bjergene. Inkaerne overtog 
stedet, der hedder Corihuayrachina og dækker seks kvadratkilometer. Her er 
en platform til ceremonier og mere end 100 runde bygninger. Måske har det 
været bebyggelse for de personer, der udvandt sølv ved den mine, som man 
kommer forbi på vandringen efter Maizal.
 En af  turens fysiske udfordringer er den ti kilometer lange strækning fra 
Maizal til passet Apacheta. På opstigningen kommer man forbi minen 

Maizal er et smukt sted at 
tilbringe en nat eller to.
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Victoria.
Stigningen er på næsten 1200 højdemeter og 
turen tager sjældent under fem timer. Men 
husker man på at gå langsomt - meget langsomt, 
på de stejle stigninger omkring 4000 meters 
højde, kommer man alligevel op uden at være 
fuldstændig træt. Passet hedder også San Juan, og 
på toppen viser et skilt, at højden er 4.150 meter.
 Belønningen på toppen af  passet er en af  
hele vandreturens mest storslåede udsigter ind i 
hjertet af  Vilcabambabjergene. Som den hvide 
krone på udsigten i retningen videre frem står 
det 5991 meter høje snedække bjerg. Kikker man 
tilbage i retning af  Choquequirao ser man det 
5.404 meter høje Corihuaynachina. Her er det 
meget tydeligt, hvordan gletsjerne de seneste år 
er blevet væsentigt mindre.
 Mellem passet og Yanama er der et sted, hvor 
stien er anlagt på en klippeafsats, som er hugget 
ud i den lodrette bjergside. Lokale fortæller, at 
man her har skubbet tyve ud over kanten. Fra 
passet er der knap tre timers let vandring ned til 

Inden Yanama løber stien 
på en klippeafsats.

byen Yanama.

Yanama
Landsbyen Yanama ligger i 3.550 meters højde og består cirka 100 huse, der 
ligger spredt op gennem bunden af  en dal. Her er købmænd, skole og en 
bodbane, hvor de lokale børn og unge mødes til kamp hver eftermiddag. Til 
vandrere er der flere lejrpladser.
 Indtil august 2013 var Yanama kun forbundet til omverdenen med tre 
stier. Nu fører en vej for biler ud gennem dalen, over et pas og ned til byen 
Santa Teresa nær Machu Picchu. Hvis man på ønsker at afslutte vandreturen 
her, kan det derfor lade sig gøre her. I skrivende stund er der ikke offentlig 

Som det eneste danske 
rejsebureau arrangerer 
Gyrd Rasmussen Travel 
vandreture, hvor 
deltagerne kan ride på 
heste og muldyr.
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MITTEN
På vandringen 
gennem Vilcabamba 
er den lille sorte stikmyg 
mitten en plage, som 
mange desværre først 
lægger mærke til, når 
de har stukket og eft-
erladt en brændende 
fornemmelse, kløe og 
senere små væskende 
sår. Især på rutens lave 
strækninger, hvor der 
samtidig er skygge, kan 
de være meget talrige. 
Sørg derfor at have 
myggebalsam med 
på turen, og sørg for at 
smøre inden det er for 
sent.

Den originale inkavej før 
passet Choquetacarpa.

transport fra Yanama til Santa Teresa, så man må 
vente til der kører eksempelvis en ingeniør i en 
firhjulstrækker.
En del trekkingbureauer udbyder ruten Cachora 
- Choquequirao - Yanama - Santa Teresa som 
vandretur. I denne bog beskriver vi strækningen 
fra Yanama til Santa teresa på side xx.

Yanama til Qalcamachay
Strækningen fra Yanama til byen Huancacalle på 
den anden side af  de høje bjerge, er hele vandre-
turens mindst befærdede. Her er der meget lille 
chance for at møde andre vandrere. Hvis man 
har overnattet i Yanama, er der en fin dags van-
dring ind til en naturlig klippehule på en lokalitet, 
der nebævnes Qalcamachay. 
 Den første halvanden times vandring fører ned gennem Yanamadalen 
til det sted, hvor man krydser floden i 3.100 meters højde. Herfra vandrer 
man uden nævneværdige udfordringer de 100 højdemeter op til rastepladsen 
Llutupampa.
 Herfra fortsætter stigningen til 3650 meter ved indgangen til dalen Oti-
yoq, som man skal vandre i resten af  dagen frem til Qualcamachay i 3.815 
meters højde. Stien ind gennem dalen er næsten vandret, så vandredagen er 
forholdsvis let. Dalen bliver langsomt smallere, og de sidste kilometer rejser 
bjergsiderne sig stejlt og dramatisk på begge sider. Nedenfor klippehulden 
Qalcamachay er der flade arealer, hvor man kan slå teltene. I hulen under et 
stort klippefremspring, kan man tænde bål.
 En halv times vandring efter klippehulen er Zunapampa, der er et fladt 
område med lejrbygninger. Bygningerne er låst af, men der er nogle over-
dækkede bænke.

Ad original inkavej
På bjergsiden til højre kort efter lejrbygningerne starter en fanfastisk vel-
bevaret strækning med original inkavej. Kun få andre steder i Peru følger 

En kvinde fra Yanama 
med sin hund.
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en vandrerute original inkavej, Det gør denne del til en af  vandreturen mest 
spændende og specielle. Vejen overgår de originale strækninger på Inkastien, 
og kom i 2014 på UNESCO’s liste over Verdens Kulturarv.
 Inkavejen var en del af  Capaq Ñan, den kongelig vej, der forbandt 
inkaernes vigtigste byer. Vejen har en bredde på op til to meter og en belægn-
ing af  flade sten. Den førte fra inkabyen Vitcos ved Huancacalle og ud til 
“hovedvejen”, der fra Cusco førte hele vejen op gennem Andesbjergene til 
Ecuador i nord.
 Fra det sted, hvor inkavejen starter, stiger den over en cirka fem kilom-
eter lang strækning i en næsten konstant, jævn stigning op til det 4.600 meter 
høje pas Choquetacarpa. Her er en åben bygning, hvor man kan puste ud 
efter den sidste hårde stigning.
  Ned fra passet vandrer man videre ad inkavejen, der mange steder 
er en stejl trappe, hvor den originale stenlægning er fuldstændig intakt. Foku-
sér på inkaernes ingeniørbedrift, så lårmusklernes og knæleddenes mulige 
ømhed træder i baggrunden.
 Fra toppen af  passet til Huancacalle er der næsten 18 kilometer, så hvis 
man er startet om morgenen fra Qualcamachay og agter at nå frem til 
Huancacalle, er dagens etape på 25,7 kilometer. Det er dermed turens læng-
ste etape, der samtidig har både op- og nedstigning. Hvis man er startet 
klokken syv om morgenen , vil de fleste trods pauser, nå frem ved femtiden 
om eftermiddagen. En mulighed er at overnatte ved lejrbygninger 
13 kilometer før Huancacalle.

Den sidste dag vandrer 
man på et af Perus bedst 
bevarede strækninger af 
original inkavej.

Lokale bruger inkavejen 
som deres transportåre.
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Choquetacarpapasset
Km. 92,4 ·

Yanamafloden
Km. 72,9
·

1500 m

2000 m

2500 m

3000 m

Huancacalle
Km. 110,1

·
·Lejr med grønne huse

Km. 96,9

·Qualcamachay
Km. 84,4·

Yanama
Km. 67,5 ·

Indgang til Otiyoq
Km. 75,2

FAKTA OM YANAMA TIL HUANCACALLE
Længde: Ca. 43 km plus 67 km fra Cachora til Yanama
Dage:  2 plus 5 eller 6 dage fra Cachora til Yanama
Højeste pas: 4600 m. Choquetacarpapasset
Dybeste dal: 2800 m. Huancacalle
Sværhedsgrad: Middel
Regler:   Ingen
Kendetegn: Ad original inkavej

Mod Machu Picchu
Vandringen gennem Vilcabambabjerge slut-
ter i byen Huancacalle, der er hovedbyen i 
den region, som hedder Vilcabamba. Her er 
et simpelt, men meget hyggeligt hostal ved 
navn Sixpac Manco. På en bakke ovenfor 
byen ligger inkabyen Vitcos, der var inkaernes 
hovedstad en kort overgang efter at Cusco var 
tabt til spanierne. 
 Huancacalle er udgangspunkt for vandre-
turen til inkabyen Espíritu Pampa.
 Hvis man har vandret den netop beskrevne 
rute fra Cachora, forbi inkabyen Choquequirao 
og her til Huancacalle, vil næste rejsemål typsk 
være Machu Picchu. 
 Første del af  turen er to-tre timers kørsel i bil ud gennem Vilcabam-
badalen. Undervejs kører man ned i omkring 2000 meters højde, og er 
dermed nede, hvor bønderne dyrker kaffe og citrusfrugter.
 Lige før byen Santa Maria krydser man Urubambafloden og når den 
asfalterede landevej mellem Ollantaytambo og byen Quillabamba på 
kanten af  junglen. Fra Santa Maria fører en grusvej op langs Urubamba-
floden til først byen Santa Teresa og dernæst jernbanestationen Hydro 
Electrica nedenfor Machu Picchu.

De sidste cirka 15 
kilometer til Huancacalle 
fører ned gennem en 
frodig dal med marker og 
spredte huse.
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SALCANTAY
Ruten fra den lille by Mollepata, forbi det store snedækkede 
bjerg Salcantay og til La Playa og Santa Teresa har længe været 
den mest populære alternative til Inkastien. Strækningen forbi 
Salcantay er flot, men reelt er der kun halvanden dags vandring 
på sti. 

Forbi inkaernes hellige bjerg
Vandreture ad Salcantayruten starter med kørsel fra Cusco til den lille by 
Mollepata nær Apirumacfloden. De flaste grupper starter vandringen i 3200 
meters højde yderligere en times kørsel efter Mollepata. Herfra vandrer man 
op gennem højtliggende landbrugsområder til første lejrplads i 4200 meters 
højde.
 Dag to vandrer man op til rutens højeste punkt, Salcantaypasset i 4580 
meters højde. Udsigten er fantastisk til det 6271 meter høje bjerg Salcan-
tay. For inkaerne var bjerget helligt og hjemsted for en af  egnens vigtigste 
“apu’s”, guder. Under de følgende to - tre timers vandring har man stadig 
udsigt til høje, snedækkede bjerge, men herefter begynder man at vandre ned 
i en dal med mindre udsyn.
 Tredje vandrerdag fører ned gennem dalen gennem tågeskov. Man kom-
mer forbi marker med kaffe, coca og frugter. Nær det sted, hvor man møder 
dalen, der førrer ind mod Yanama, er et bad med varme kilder. Resten af  
turen vandrer man på og langs en vej, hvor der også kan køre biler.
 På dag fire vandrer man ad en sti op til ruinkomplekset Llactapata. Her 
er en smuk udsigt over mod Machu Picchu. Kun en lille del af  komplekset 

er udgravet. Neden for den 
skovklædte bjergkam med 
ruinen kommer man til 
stationen Hydro Eléctrica. 
De fleste vandrere, der er 
kommet ad Salcantayruten 
vandrer ad skinnerne til 
Aguas Calientes, hvor man 
overnatter.
 Dag fem omfatter besøg 
på Machu Picchu samt tog 
og bus til Cusco. Salcan-
tayruten er især populær 
blandt unge.

Udsigten mod Machu 
Picchu fra Llactapata.

FAKTA SALCANTAY - MACHU PICCHU
Længde: Ca. 60 km når man vandrer hele vejen til Aguas Calientes
Dage:  5 dage med besøg på Machu Picchu dag 5
Højeste pas: 4580 m. Salcantay
Dybeste dal: 2000 m. Aguas Calientes
Sværhedsgrad: Middel
Kendetegn: Tæt på bjerget Salcantay
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LARES
I bjergene ovenfor Den Hellige Dal fører denne rute gennem 
højland, hvor lokale familier dyrker kartofler og avler lamaer. 
Efter vandreturen kan man tage toget til Machu Picchu.

Ad stier gennem højland
Vandreturens startsted er et par timers kørsel fra Cusco. Nogle ture starter i 
den lille by Lares, der har varme kilder med bassinner og omklædningsfacili-
teter. En anden og længere udgave af  turen starter i en landsby, der føjer et 
par ekstra dage til turen. På første vandredag når man nogle timers vandring, 
inden lejrslagning.
 Om formiddagen på dag to kommer man forbi to strålende gletsjersøer, 
Suirococha og Yuraccocha. Her kan man se en række fuglearter, herunder 
andesibis og andesgæs. Fra søerne klatrer stien klatrer stejlt de næste timer 
op til passet Pachacuti i 4.500 meters højde. Nær toppen nyder man den den 
fantastiske udsigt over de snedækkede tinder Pitusiray og Chicon. En original 
Inka sten sti fører langs højderyggen ned i modsatte dal. 
 Om morgenen dag tre er der en kort nedstigning gennem stadig 
grønnere vegetation med en bred vifte af  blomster og kolibrier. Man når 
den koloniale by Lares og vil tilbringe resten af    morgenen iblødsætning i de 
naturlige varme kilder. Efter frokost fortsætter man på en blid sti over dalen 
i et par timer.
 På fjerdag dag fortsætter vandringen op gennem dalen til landsby-
samfundet af  Huacawasi. De lokale væver nogle af  de fineste tekstiler i Peru. 
Her vil man studere deres store dygtighed og strålende væveteknikker, når da 
de skaber ponchoer, tæpper og andre beklædningsgenstande. Videre fremme 
kommer man over passet Condor i 4100 meters højde. Herfra har man en 
fantastisk udsigt over den berømte bjerg Veronica på 5750 meter.
 Den sidste del af  vandringen fører ned til en landsby nær byen Ollantay-
tambo i Den Hellige Dal.

FAKTA LARES 
Længde: Ca. 25 km. Turen til Machu Picchu er seperat
Dage:  4 - 5 dage
Højeste pas: 4500 m. på dag 2
Dybeste dal: 2800 m. hvor vandringen slutter i Den Hellige Dal
Sværhedsgrad: Middel
Kendetegn: Gennem græsdækket højland
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Cabanaconde
Denne by er som skabt til rejsende, der ønsker nogle hyggelige, rolige 
dage. Turister på grupperejse til Colca bor i Chivay, vender om ved Cruz 
del Condor og kommer dermed ikke til Cabanaconde. Gæsterne på by-
ens få hoteller er indivisuelle rejsende, der er kommet for at vandre.
 Om aftenen er plazaen fuld af  liv. Børn spiller fodbold, og bønder 
trækker hjem med deres æsler og heste. Kvindernes påklædning er 
nederdel, spraglet bluse og en flot broderet vest. Den sorte filthat er 
udsmykket med fugle, dyr, blomster og mønstre i palettens skarpe farver. 
Hattene købes i Arequipa, men dekoreres på trædesymaskiner i Caba-
naconde.
 Over byen knejser Ampatovulkanen, hvor “isjomfruen” Juanita, der 
er udstillet i Arequipa, blev fundet.

Dagstur til oasen Sangalle
Den mest populære tur er endagsturen ned til - og op fra - oasen 
Sangalle i 2.000 meters højde i bunden af  kløften. Start med at gå ud 
ad gaden Grau i plazaens nord-østlige hjørne. Lige efter det sidste hus, 
holder man til højre og vandrer kort efter langs marker på terrasser. Efter 
en halv times vandring starter den tre-fire timer lange vandring ned ad 
bjergsiden.
 De 1200 meters højdemeter vandring ned sker for de fleste skridts 
vedkommende på en sti med løst grus og sten. 
 Oasen har flere lodger med luftige restauranter og swimmingpool, 
hvor man kan slappe af  inden vandringe tilbage op til Cabanaconde. 
Nogle dage er der lokale, som tilbyder, at man kan ride op på muldyr. 
Beregn omkring to timer på turen op.

VANDETURE I COLCA
Colcakløftens imponerende natur rummer flere storslåede 
vandreruter. Udgangspunktet for de ture, som vi beskriver her, er 
den hyggelige by Cabanaconde, hvor det store flertal af turister 
ikke kommer.

Vandrere slapper af i 
oasen Sangalle.

Colcakløften ligger i det 
sydlige Peru mellem den 
store by Arequipa og 
Titicacasøen.
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Vandrere på den tredages vandretur i Colca. I baggrunden er landsbyen Tapay.
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Tredages vandretur ved Cabanaconde
En optimal måde at besøge Colcakløften på, hvis man ønsker at vandre, 
er på en tredagestur med to overnatninger i den dybe del af  kløften ved 
Cabanaconde.
 En guidet tur tager typisk udgangspunkt i Arequipa, hvor man bliver 
hentet på hotellet af  en bus fra bureauet tidligt om morgenen. Turen til 
Cabanaconde tager omkring seks timer, så efter en frokost, vil man være 
klar til at vandre først på eftermiddagen.
 Stien starter ved udsigtspunktet San Miguel en lille halv times gang ad 
asfaltvejen nordøst ud af  byen.. Et stort betonbyggeri blev opført som 
udstillingshus for isjomfruen Juanita, der blev fundet på toppen af  Am-
patovulkanen ovenfor Cabanaconde. Juanita er dog aldrig flyttet hertil fra 
museet i Arequipa.
 Fra San Miguel i cirka 3.340 meters højde fører stien ned gennem 
kløften til en bro over Colcafloden i 2.150 meters højde. Regn med tre 
timers vandring. Fra floden vandrer man 20-30 minutter op til landsbyen 
San Juan de Chuccho i 2200 meters højde. Her overnatter man privat hos 
en familie, der også tilbereder ens aftensmad.
 Dag to starter med 700 højdemeters vandring op til landsbyen Tapay. 
Denne strækning beregner guiderne til halvanden time. Herfra har man 
udsyn over Colcakløften fra den nordlige side. Indbyggerne i Tapay er 
kendt for, at de i overvejende grad taler quechua frem for spansk.

Vandrere på vejen 
mellem oasen og 
Cabanaconde.
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Vandreturen fortsætter med to 
timers let og smuk vandring ned 
gennem landsbyerne Coshńirhua 
og Malata i 2.350 meters højde, og 
derfra endnu en time ned til oasen 
Sangalle. Efter en frokost er der 
masser af  tid til at nyde vandet i 
swimmingpoolene. Vandet kommer 
fra en kilde med 23 grader varmt 
vand - en perfekt temperatur når 
solen varmer midt på dagen. Tiden 
i oasen giver også tid til at smage 
de lokale frugter lucma, papay og 
chirimoya.
 Overnatningen sker i hytter i 
oasen. Væggene er for de flestes 
vedkommende lavet af  bambusrør, 
så forvent ikke trestjernet luksus, 
men derimod uhindret adgang for 
naturens lyde og en kølende brise i den lune sommernat.
 På guidede ture står man op allerede klokken halv fem for at vandre 
op i morgenens kølige luft og tidsnok til at nå til Cruz del Condor for at 
opleve når kondorerne starter deres nærmest rituelle morgensvæv mod 
himlen.
 Fra Cruz del Condor kører man ud gennem kløften til Chivay, hvor 
en guidet tur inkluderer frokost.

På udsigtspunktet Cruz 
del Condor er der store 
chancer for at opleve 
kondoren svæve tæt 
forbi.

Bogens forfatter på Mismibjerget, hvorfra smeltet sne udgør 
Amazonflodens første dråber.

Amazonflodens 
fødsel
Et par hundrede højde-
meter under Mismi-
bjergets top på nordsiden 
af Colcakløften samler 
smeltevandet sig i 5.270 
meters højde i den cirka 
100 kvadratmeter stor sø 
Ticlla Cocha.
 Kriteriet for at være 
Amazonflodens udspring 
er, at der herfra kon-
tinuerligt løber vand året 
rundt.
 Længden til udløbet 
i Atlanterhavet er 6.437 
kilometer.
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Lejrudstyr 
Soveposen skal have et komfortområde ned til ca -10° på den lange vandre-
tur fra Cachora til Huancacalle. Her er lejrpladser i op til 3.800 meters højde, 
hvor der tit er nattefrost. På inkastien behøver soveposen ikke være lige så 
varm.
 Liggeunderlag bør være oppusteligt, så man sover blødt og behageligt. 
Teltet skal selvfølgelig være regntæt og ikke større end højest nødvendigt. 

Vandreudstyr
Vandrestøvler støtter anklerne og kan derfor være rigtige gode, der hvor 
underlaget er meget ujævnt eller løst. 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 underlaget 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 giver ekstra støtte. Nedad kan man tage lidt af  vægten af  med 
vandrestavene, så knæ og lår aflastes. Opad kan man “sætte af ” med stavene.
Handsker skåner hænderne, når man bruger vandrestave.
Hat eller kasket skåner hovedet mod den skarpe sol i bjergene.
Dagtursryksæk
Vandflaske køber man i form af  mineralvand på flaske.

Tøj
2 par behagelige vandrebukser. Shorts har man ikke brug for.
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

Medicin, toilet og førstehjælpsudstyr
Negleklipper er obligatorisk vandreudstyr, 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 er uundværligt og kan købes i Cachora inden turen.
 Solcreme er vigtig på grund af  den skarpe sol i højderne.

UDSTYR TIL VANDRETURE
På den lange vandre- og ridetur er det vigtigt at have det rigtige 
udstyr med, og at det er af god kvalitet. I Cusco er der mange 
butikker, hvor man kan leje udstyr.

Vandrestave aflaster 
benene og kan være en 
vigtig støtte.

Vandrestøvler giver støtte 
til anklerne.
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HØJDETILVÆNNING OG HØJDESYGE
Inden en vandretur i Perus bjerge er det meget vigtigt at vænne sig til højderne. En 
for hurtig opstigning til for store højder betyder, at man i stedet for at have overskud til 
at nyde de fantastiske udsigter er overmandet af hovedpine og kvalme – og i værste 
tilfælde væskeudtrængning i hjerne og lunger.
 Højdesyge kan bedst beskrives som iltmangel. Det er betegnelsen for kroppens symp-
tomer og fysiologiske reaktioner på det lavere ilttryk i “den tynde luft”.
 Lige meget hvor højt man er over havets overflade, indeholder luften 21 procent ilt. 
Det afgørende er barometertrykket, der afhænger af højden. I 5.800 meters højde er ba-
rometertrykket kun det halve af, hvad det er ved havoverfladen. Det vil sige, at man ved 
direkte opstigning til 5.800 meters højde kun optager halvt så meget ilt, hvis man forestiller 
sig, at vejrtrækningen er uændret.

Røde blodlegemer
Hæmoglobin er det proteinstof, der giver de røde blodlegemer og dermed blodet sin 
røde farve. Stoffet binder ilten og transporterer det ud til kroppens muskler, væv og 
hjerne. Ved højdetilvænning, også kaldet akklimatisering, producerer kroppen mere hæ-
moglobin og flere røde blodlegemer. Derved kan vi optage en større procentdel af ilten i 
hvert åndedrag.

Tre typer højdesyge
Højdesyge deles normalt i tre hovedgrupper; AMS som er akut højdesyge, HACE som er 
øget væske i hjernen mellem cellerne og HAPE, som er væske i lungerne. De to sidste kan 
være dødelige, men optræder ekstremt sjældent i højder, vi kommer i som turist. Eneste 
effektive behandling er hurtigst muligt at komme ned i lavere højder.
 AMS er betegnelsen for symptomer som hovedpine, sløvhed, utilpashed, appeti-
tløshed og kvalme. De kan også vise sig som søvnforstyrrelser, gangbesvær, ændret syn- 
og hørelse, hurtig vejrtrækning, hoste samt hævede øjenomgivelser, hænder og fødder. 
Symptomerne kan optræde 6 til 24 timer efter an-
komsten til den nye højde. AMS kan forebygges ved 
at stige langsomt og drikke rigeligt med vand pga. 
det øgede væskeforbrug i højderne. Dehydreringen 
kan også mindskes ved at undgå kaffe og alkohol. 
Medicinsk kan man forebygge med lægemidlet Di-
amoxR, der via nyrene påvirker salt- og syrebalancen 
og giver bedre vejrtrækning.

Stig langsomt
For at mindske højdesygen er det vigtigt at stige lang-
somt, men kan det ikke lade sig gøre, bør man have 
et roligt program den første uges tid. Husk at kroppen 
skal have tid og overskud til at danne mere hæmo-
globin og flere røde blodlegemer.
 Det er meget vilkårligt hvem der rammes af højd-
esyge og hvor meget. Der er en tendens til, at kvinder 
og børn er mest udsatte, og det lader ikke til, at god 
kondition forebygger!
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