21 DAGE MED AFREJSE 20. SEPTEMBER 2019

INKARIGETS
MANGFOLDIGHEDER
KOM TÆT PÅ LOKALT LIV I PERU
GRUPPEREJSE MED REJSELEDER CALLE GRANHOLM

KORT FORTALT

REJSEKODE:
19R-705

DAG 01

DAG 02

DAG 03

DAG 04

Afgang fra Danmark og ankomst
til Lima.

Det historiske centrum i Lima.
Katedralen og Præsidentpaladset.
Det moderne centrum
Miraflores.

Fly til Cusco i Andesbjergene.
Kørsel til byen Ollantaytambo.

Højdetilvænning i Ollantaytambo
med inkabyplan og ruiner.

DAG 05

DAG 06

DAG 07

DAG 08

Inkabyen Machu Picchu. Mulig
bestigning af Huayna Picchu.
Tog til Ollantaytambo.

Inkaernes hellige dal med majsøl
og byen Pisac. Til Cusco.

Byrundtur i Cusco med
inkamure, Soltemplet og den
centrale plads.

Videre udforskning af Cusco.
Markedet San Pedro og bydelen
San Blas.

DAG 09

DAG 10

DAG 11

DAG 12

Besøg hos vores venner i den
traditionelle landsby Mocoraise.
Mellem Cusco og Titicacasøen.

Kæmpe søndagsmarked, hvor
bønder handler. Til Puno.

Sejlads til de flydende sivøer
i Titicacasøen. Derfra sejlads
videre til Taquile.

Privat indkvartering hos de
indianske øboere på Taquile.
Rundvisning på øen.

DAG 13

DAG 14

DAG 15

DAG 16

Ophold på Taquile og sejlads til
Puno på fastlandet.

Kørsel gennem højlandet til byen
Cabanaconde i Colcakløften.

Mulighed for at vandre ned til
oasen i bunden af Colcakløften
og ride op ad bjergsiden.

Cruz del Condor med
nærkontakt med kondorer.
Små byer i Colcakløften.

DAG 17

DAG 18

DAG 19

DAG 20

Arequipa med klostret Santa
Catalina og “isjomfruen” Juanita.

Flyvning over Nazcalinjerne.
Solnedgangstur i oasen
Huacachina.

Paracashalvøen med kystørken
og lækre fiskeretter i lille fiskerleje.

Sejlads til Ballestasøerne.
Besøg i rejselederens hjemby
Pucusana. Hjemrejse.

DAG 21
I lander i Danmark efter en
storslået rejse.

FORBEHOLD
Ud fra rejselederens
erfaringer og vurdering af de
faktiske forhold kan rejsen
på enkelte punkter afvige i
forhold til det trykte
rejseprograms dagsbeskrivelser.

OM REJSEN
I Lima går vi aftentur på Våbenpladsen i det historiske
centrum, og vi besøger et arkæologisk museum med
genstande fra inkatiden. Vi får også et godt indblik i
Inkaernes historie og baggrund.
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 af rejsens højdepunkter. I inkaernes gamle hovedstad og den koloniale
perle Cusco nyder vi kulinariske specialiteter, og her
kan vi blandt andet købe indiansk kunsthåndværk.
Hos Hans Erik Rasmussens venner i en typisk bjerglandsby og hos øboerne på Taquile i Titicacasøen får
vi et enestående indblik i almindelige peruaneres liv. Vi
bor her nogle dage under primitive forhold.
I Colcakløften svæver kondorerne måske tæt forbi os,
og det er muligt at vandre til bunden af kløften og bade
i oasen.
I den hvide by Arequipa besøger vi klostret Santa
Catalina og museet med ofrede inkamumier.
Vi flyver over Nazcalinjerne og nyder et afslappende
døgn i en oase med palmer, pool og drinks.
Ved kysten smager vi nationalretten ”ceviche” limemarineret fisk og skaldyr, og vi sejler ud til
”Mini Galapagos”.
Alt i alt en helt igennem storslået rundrejse i det
kontrastfyldte land med vores dygtige og vellidte rejseleder Calle Granholm, der selv bor i Peru. Rejsen er
tilrettelagt af Hans Erik Rasmussen, der er forfatter til
flere danske guidebøger om Peru.

MAKS. 18 DELTAGERE
MIN. 8 DELTAGERE
REJSELEDER CALLE GRANHOLM
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DAG

DAG

Fredag d. 20. september 2019

Lørdag d. 21. september 2019

ANKOMST TIL LIMA

OPLEVE LIMA

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 går vi en tur i byen og får det første indtryk af
Peru.

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 får her et
indgående indblik i inkaernes historie og levevis. En viden der
gavner os ved de kommende besøg ved inkaernes historiske
steder.
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Ved første øjekast under køreturen fra lufthavnen og ind til
centrum virker Lima kaotisk og overvældende. Nær lufthavnen krydser vejen floden Río Rímac, der i en afledt udtale måske har givet navn til byen. På det indianske sprog
quechua betyder Rímac ”taleren”. Andre mener, at Lima er
et gammelt ord for den indianske høvding, der regerede ved
spaniernes ankomst.
I kolonitiden var Lima hovedstad for hele det spanske Sydamerika. Byen blev anlagt i 1535 af Francisco Pizarro, lederen
af de spanske erobrere, der dræbte inkaen og underlagde sig
Peru.
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Vi kører ind til byens historiske centrum med den centrale
plads Plaza de Armas med katedralen, der rummer Francisco
Pizarros sarkofag.
Limas historiske centrum kom i 1991 på UNESCOs liste over
Verdens Kulturarv, og i området ved Plaza Mayor pryder store
karnapper med smukke træudskæreringer mange af bygningerne.
Vi besøger også den livfyldte plads foran San Franciscokirken 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 fiskespecialitet ”ceviche”.

DAG

DAG

Søndag d. 22. september 2019

Mandag d. 23. september 2019

OP I ANDESBJERGENE
HØJDETILVÆNNING

OLLANTAYTAMBO

Vi spiser en meget tidlig og reduceret morgenmad på hotellet
og kører til lufthavnen. Her er der mulighed for at købe lidt
ekstra morgenmad.

På plazaen er der hyggelige caféer og de smalle gader, der er
anlagt i inkatiden, er oplagte at slentre en tur i.
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Om formiddagen flyver vi op i Andesbjergene til Cusco i 3300
meters højde og kører direkte ned til den lille by Ollantaytambo
i inkaernes Hellige Dal. Byen ligger i 2700 m højde og 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 plazaen, 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
beklædning. Mændene bærer farvestrålende ponchoer i rødlige farver, og kvinderne har en flad, smykket hat.
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I udkanten af Ollantaytambo fører inkaterrasser op til en
aldrig færdigbygget, men meget imponerende inkafæstning
med Soltemplet. Stenene på soltemplet er blandt de største,
som inkaerne brugte til deres byggerier. De fem meter høje
sten er hentet højt oppe 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.
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TIrsdag d. 24. september 2019

MACHU PICCHU

MACHU PICCHU HISTORISK

Den unikke og velbevarede ruinby, som ikke faldt i spaniernes
hænder, har endnu ikke afsløret sin hem-melighed om, hvad
den virkelig blev brugt til. I dag hælder man mest til teorien
om, at byen blev bygget som astronomisk obervatorium,
tempelby og ferieresidens for Inkaen og rigets elite. Det
omfattende kompleks rummer flere bydele, templer, udsigtssteder og bygningsværker, hvor stenarbejdet er helt formidabelt fint udført. En af de mest imponerende ingeniørbedrifter er en vandkanal, der i både regntid og tørke indeholder
samme mængde vand.

Machu Picchu betyder ”den gamle bjergtop” og ligger i over
2000 meters højde omgivet af stejle, skovklædte bjergsider.
Den gamle inkaby, der blev bygget i 1450-1470 af inkaen
Pachucútec, dækker et kæmpe område.

Byen står præcis, som da den blev bygget for næsten 600 år
siden. Vores sanser bliver bombarderet med indtryk fra den
særegne by, og det storladne scenarie lader os mærke
historiens vingesus fra inkaernes storhedstid.
Når vi står på Machu Picchu, forstår vi, at naturens smukkeste
steder var hellige for inkaerne. Et besøg på Machu Picchu er
en oplevelse, der brænder sig ind i hukommelsen.
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Byen er den eneste tilbageværende, intakte by fra inkariget,
der gik til grunde, da spanierne tiltvang sig magten over riget.
Overalt, hvor de kom frem, ødelagde de vigtige inkabebyggelser.
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.
I 1981 kom Machu Picchu på listen over UNESCOs Verdens
Kulturarv, og i 2007 blev byen udråbt som et af verdens syv
nye vidundere.

TUREN TIL MACHU PICCHU

FORBEREDELSER TIL
MACHU PICCHU

Turen til Machu Picchu starter meget tidligt om morgenen i
Ollantaytambo. Først går vi ned af gaden til jernbanestationen,
hvorfra vi kører med tog i cirka halvanden time til byen Aguas
Calientes, hvor vi skifter til en af de ventende shuttlebusser,
der kører os de 700 højdemeter op gennem hårnålesving til
indgangen ved Machu Picchu. Busturen tager ca. 30 minutter. Hen på eftermiddagen kører vi med tog tilbage til
Ollantaytambo.

Ved indgangen til Machu Picchu scannes din billet, og vi skal
vise vores pas.
Machu Picchu ligger på en ”saddel” på en bjergkam, så vi
skal være forberedt på mange trapper og stejle stier i
området. Det er et stort område, så i dag gås mange skridt.
Regler
- Madvarer må ikke medbringes
- Kun ældre og handicappede må bruge stok og vandrestave
- Der må kun medbringes små tasker og rygsække
- Det er forbudt at træde og skrive på murene
- Det er forbudt at smide affald og tænde ild
- Det er forbudt at råbe
- Planterne må ikke beskadiges
- Man må kun færdes på de afmærkede ruter
Vi må godt medtage drikkevand i flasker til området. Hvis vi
ikke har fået nok vand med, kan vi købe vand ved
hovedindgangen.
OBS! På Machu Picchu er der kun toiletter ved hovedindgangen.
INKARIGETS MANGFOLDIGHEDER

7

DAG

DAG

Onsdag d. 25. september 2019

Torsdag d. 26. september 2019

INKAERNES HELLIGE DAL

CUSCO - VERDENS NAVLE

Vi kører op gennem inkaernes hellige dal, der er et smukt syn.
Markerne brydes af inkaruiner og små byer og gårde, hvor
man dyrker majs. Majs er en vigtig afgrøde, der anvendes både
til madlavning og til fremstilling af majsøl. Gæringen af majsøl
starter ved, at man tilfører en ”surdej” i form af en portion gæret
majs fra sidste produktion. Da øllet ikke er færdiggæret, når
det serveres, er denne form for øl ikke egnet for vores maver.

Cusco har siden 1983 været på UNESCOs liste over Verdens
Kulturarv, og den fascinerende by var engang hovedstad i
det gamle inkarige. Navnet Cusco betyder Verdens navle på
det gamle inkasprog, og byen er ikke større, end at du kan
gå rundt til seværdighederne. Tag dig bare god tid, for byen
ligger i 3000 meters højde, og du bliver nemt forpustet i den
tynde luft.

Vi besøger også den meget idylliske by Pisac, hvor der er tid
til både at vandre rundt i de smalle gader og nyde en frokost
enten på den hyggelige plaza med markedet eller på vej til
Cusco. Vi kører op i bjergene uden for Pisac, hvor vi besøger
et ruinområde, med mange imponerende terrasser fra inkatiden. Ved aftenstid ankommer vi til Cusco.

I dag er Cusco en moderne storby, men overalt i byen kan
du se, hvordan den er præget af historien, f.eks. har spanierne bygget deres huse direkte ovenpå stenene fra inkaernes
bebyggelser. Heldigvis bevarede spanierne mange af de
ekstraordinære byggerier, og midt i byen findes stadig den
12-kantede sten, som inkaerne huggede til, og som er en del
af et imponerende murværk.
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Cusco er en storby, og alle hoteller i den indre by er præget
af gadelarm og den støj, der nu engang er i en storby. Det
gælder også vores hotel. Når vi er installeret på hotellet, finder
vi en restaurant på Plazaen. Den centrale plads, Plaza de
Armas, var centrum både i inkariget og i dag, og bystyret har
fredet den historiske bydel, hvor kolonitidens byggestil med
toetagers huse, der omkranser en indergård, står intakt.
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I dag besøger vi den imponerende fæstning Sacsayhuamán
ovenfor Cusco. Her står den imponerende mange mere høje
zigzaggede mur i tre niveauer. Fra højen udpeger guiden alle
de vigtige steder i Cusco

DAG
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Fredag d. 27. september 2019

CUSCO MED VÅBENPLADSEN
OG SACSAYHUAMÁN

PÅ OPDAGELSE I CUSCO
SOLTEMPLET OG KATEDRALEN

Rejselederen viser rundt i Cusco. Blandt andet besøger I Inkaernes soltempel, hvor vi finder de fineste stenmure i Peru.
Soltemplet, hvis inkanavn Qoricancha 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 på og i ruinerne. I templet hænger store
reproduktioner af tegninger fra Felipe Guaman Poma de
Ayalas håndskrevne krønike om inkariget. Originalen findes
på Det Kongelige Bibliotek i København. Bagefter besøger vi
katedralen.

I dag har vi 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, vi ikke
bør snyde os selv for at besøge.

For inkaerne var Plaza de Armas 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
portales) i den nederste etage. I mange af bygningerne omkring plazaen ligger gode restauranter og caféer, og tit kan
man være heldig at få et bord på første sal 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.

De i Cusco alle steds nærværende boder og butikker med
varer til turister fylder ikke meget i markedshallen San Pedro.
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.
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 overfor, 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.

INKARIGETS MANGFOLDIGHEDER

9

DAG

09

ENS
ITIK
S
L
O
P
ORE
LÆS L PÅ V
IDE
IKE
ART EMMES
HJ

Lørdag d. 28. september 2019

HOS VORES VENNER I
TRADITIONEL LANDSBY

MØDET MED MARIO
HANS ERIK FORTÆLLER

Om morgenen forlader vi Cusco og kører mod Puno ved
Titicacasøen. Første stop i dag er i byen Andahuaylillas, hvor
vi skal besøge den overdådigt smukke middelalderkirke, der
fuldt fortjent har tilnavnet Andesbjergenes Sixtinske Kapel.

I 1997 mødte jeg første gang Mario fra Mocoraise. Han var
chauffør i den taxi, jeg satte mig ind i i Cusco. Vi faldt hurtigt
i snak og jeg fortalte, at jeg ledte efter en dreng på 11-12
år, som ville være hovedperson i en børnebog om en typisk
dreng i Andesbjergene. Mario tilbød fluks, at jeg kunne tage
med ud i hans landsby. ”Der kan vi hurtigt finde en familie,
som du kan fotografere og skrive om”, sagde han. Han
fortalte, at han kom fra landsbyen Mocoraise, hvor han stadig
havde et hus og kom et par gange om måneden for at passe
sine marker.

Senere på dagen ankommer vi til landsbyen Mocoraise, hvor
Hans Erik i 1997 skrev børnebogen Franklin fra Peru, og
siden har opholdt sig mange gange. På en typisk ejendom
med dyr og jord bor Hans Eriks gode ven Mario sammen med
sin kone. Besøget er 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 Peru. Vi får mulighed for at se marsvinene løbe
rundt på køkkengulvet og følge tilberedningen over åben ild.
Om aftenen hygger vi os i det hus, hvor vi alle overnatter i
enkle soverum med plads til tre eller seks personer. Huset
ejes af Hans Eriks venner, der bruger det som familiens
samlingssted. Ved afrejsen fra Mocoraise afregner vi hver
især for de drikkevarer, vi har nydt under opholdet.

”Du kan bo hos mig og min kone. Sammen kan vi besøge
nogle af landsbyens børnefamilier, og så kan du vælge en
dreng til din bog”, sagde Mario. ”Vi bliver der en uge. Køb
noget pasta, ris og kaffe. Det er dit tilskud til husholdningen.”
Jeg takkede straks ja til tilbuddet, og lige siden har Mario og
hans familie været nogle af mine gode venner.
Marios søn hedder også Mario, og er en højt respekteret
advokat og forretningsmand i Cusco. Unge Mario har bygget
et feriehus til sin familie i Mocoraise, og det er her, gæsterne
på rejser med Rasmussen Travel overnatter i Mocoraise.
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Søndag d. 29. september 2019

FRA LANDSBYEN TIL
TITICACASØEN

SØNDAGSMARKEDET I
COMBAPATA

Når vi tidligt om morgenen vinker farvel til Mario og hans
familie, kører vi til den lille by Combapata, der hver søndag
lægger gader, pladser og boldbaner til et af Perus største
lokale markeder. Efter markedet kører vi i kort tid, og når til
templet Raqchi, som vi besøger.

Markedet i Combapata ligger uden for den gængse rute for
turister i Peru, og vi har endnu ikke mødt andre udlændinge på
markedet!

Vi spiser frokost undervejs til Puno og stopper på det 4345
meter høje pas La Raya på Altiplano. Om aftenen kommer vi
til Puno ved bredden af Titicacasøen. Byens hjerte er
gågaden, der starter ved Plaza Armas, hvor livet i byen
udspiller sig. Puno har fået tilnavnet “Perus folklorehovedstad” på grund af de mange traditionelle fester.

EKSKLUSIVT
EN TRAVEL
HOS RASMUSS

Det er her, indianerne kommer her for at handle til næste uges
måltider og fornødenheder i husholdningen. Det er her, de sælger deres marsvin og tyre, og det er her, de køber nye senge og
gryder. Det er her, de bliver klippet og det er her, de deler en øl
med vennerne fra nabolandsbyen.
Mange af kvinderne er traditionelt klædt i farvestrålende tøj og
med lange sorte fletninger. Kvinderne bærer de små børn på
ryggen, og de større børn går nysgerrigt rundt og kigger med,
når forældrene handler.
Fordi det stadig er sjældent, at turister kommer forbi markedet,
kan du gå her og kigge på det store udbud i ro og mag uden at
blive antastet af pågående sælgere.

INKARIGETS MANGFOLDIGHEDER
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EKSKLUSIVT
EN TRAVEL
HOS RASMUSS
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Mandag d. 30. september 2019

Tirsdag d. 1. oktober 2019
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BESØG DE FLYDENDE SIVØER,
PRIVAT INDKVARTERET PÅ
SEJL I SIVBÅD PÅ TITICACASØEN TAQUILE
Vi pakker den bagage, vi skal bruge på Taquile i en ”sæk” og
efterlader resten af bagagen på hotellet, hvor vi vender tilbage
efter opholdet på Taquile. Vi bliver hentet på hotellet og kører
den korte strækning til havnen, hvorfra vi sejler til sivøerne, der
ligger ca. en halv times sejlads ude i Titicacasøen. På en af
øerne møder vi en øbo, der fortæller om, hvordan man bygger
en sivø, og vi kan besøge et sivhus og se, hvordan uroindianerne bor. For en billig penge er det muligt at købe sig til en
sejltur i en sivbåd.
Titicacasøens vandspejl bølger i 3.812 meters højde. Søen er
58.000 km2 stor og måler 190 km fra nord til syd. Vandets
temperatur er cirka 10 grader, så det ér muligt for vikinger at
tage en dukkert. Efter besøget på de særegne flydende øer
sejler vi ca. 2½ time længere ud på Titicacasøen til øen Taquile,
hvor vi de næste dage skal indkvarteres privat hos vores
venner. Når vi ankommer til øens lille havn, står øboerne klar til
at tage imod os og bærer vores bagage op ad stierne til vore
værtsfamilier. Vi går i roligt tempo de ca. 200 højdemeter til
Plazaen og videre til de familier, vi skal bo hos. Vi hviler ud og
tilbringer resten af dagen hos vore værtsfamilier.
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Hvis vi er morgenfriske, kan vi inden morgenmaden se solen stå
op over Titicacasøen. Mod øst knejser de snedækkede
bjergtinder i nabolandet Bolivia.
I dag går vi samlet rundt på øen med vores værtsfamilier. De
viser rundt og giver en grunding indføring i deres levevis og
kultur, bl.a. hvordan de laver deres flotte dragter, som de bærer
til hverdag. Vi kommer med i markerne, hvor vi får vist, hvordan
man bearbejder jorden, og hvilke afgrøder man dyrker på øen.
Vi får også mulighed for at købe nogle af de produkter, som
beboerne på øen strikker, hækler og syr.
Måske møder vi også børnene i deres fine skoleuniformer, når
de efter skoletid myldrer ud i solen og finder hen til en af de små
kiosker, der findes ved mange hjem. Alle børn på Taquile får en
grunduddannelse på en af øens to skoler. Om eftermiddagen
går turen ad stierne til øens højeste punkt, hvor der er bygninger
fra før spanierne kom til øen. Efter aftensmaden hos vore værtsfamilier er det tid til hygge og måske musik og dans med vore
værtsfamilier. Inden afrejsen fra Taquile afregner vi med vore
værtsfamilier for de drikkevarer, vi har nydt under opholdet.
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Onsdag d. 2. oktober 2019

INFO OM TAQUILE

TIL PUNO PÅ FASTLANDET

Der lever ca. 2000 mennesker på Taquile. De er utroligt åbne og
hjertevarme, og sørger for, at I hurtigt føler jer hjemme på øen.

I dag forlader vi Taquile, og når vi har taget afsked med vores
værtsfamilier, er der mulighed for at gå direkte ned til skibet vi
skal sejle med eller at gå til sydspidsen af øen, hvor vi alle spiser
frokost, inden vi sejler fra Taquile til Puno.

Øen er opdelt i seks landsbyfællesskaber. Hvert fællesskab,
“communidad”, har valgt en leder, der koordinerer fællesarbej-der til øens bedste. Vi bor hos Cecilio i Communidad
Kesura.
Når to mennesker møder hinanden på Taquile, udveksler de
cocablade. Traditionen har rod i indianernes livsindstilling om at
leve i harmoni med sine omgivelser. At give og modtage symboliserer, at vi alle er forbundet med hinanden.
Det lille samfund bygger på gensidig respekt, tillid og sammenhold. Øen har ikke noget politi, og det er ikke normalt, at man
låser sin dør, for her lever man stadig efter inkaernes leveregler:
Du må ikke lyve, du må ikke være doven, du må ikke stjæle.
Mændene bærer flotte huer, der viser hans ægteskabelige
status. På gifte mænds huer går det røde mønster helt ud til
spidsen. Ugifte mænds huer er lidt enklere med hvid spids.
Møder du alligevel en gift mand med den rød/hvide hue, er det
oftest fordi, den er lettere at strikke. Mændene strikker nemlig
selv deres huer!
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13

EKSKLUSIVT
EN TRAVEL
HOS RASMUSS

DAG

DAG

Torsdag d. 3. oktober 2019

Fredag d. 4. oktober 2019

OVER PUNAEN TIL COLCA

VANDRING I COLCAKLØFTEN

I dag skal vi videre til Cabanaconde i Colcakløften. Turen går
gennem Andesbjergene og over et pas i ca. 5000 m højde.
Colcakløften er dobbelt så dyb som Grand Canyon og
udråbes af lokale turistbureauer til at være verdens dybeste
kløft, men ret skal være ret: Cotahuasikløften små 100 km
mod vest er nogle få meter dybere. Med næsten tre km i
lodret højde fra floden til toppen af bjergene er Colcakløften
vildt imponerende.

Vi kører til det kendte udsigtspunkt Cruz del Condor og har
her mulighed for at opleve verdens største flyvende fugl kondoren - på nært hold. Vi går ca. en time langs med kanten
af kløften og har her mulighed for at se kondorerne svæve og
lede efter bytte. Efter gåturen besøger vi en restaurant med
en fantastisk udsigt over kløften. Her spiser vi en lækker
frokost. Vi kører med bus tilbage til Cabanaconde, men har
du lyst, er der mulighed for at blive sat af og gå de sidste
kilometer tilbage til byen.

14

Vi skal bo på et ældre, hyggeligt hotel i byen Cabanaconde i
den del af kløften, hvor der sjældent kommer andre turister.
Det er en meget dyb del af Colcakløften og i udkanten af
byen, er der en stejl bjergside ned til floden, der løber 1200
meter nede.

15

De, som ønsker det, kan vandre ned ad bjerget til oasen
i bunden af kløften og dermed ikke bare se, men virkelig
mærke kløften. I bunden af kløften ligger en vidunderlig oase,
hvor vi kan nyde en drink og blive kølet af i en af oasens
turkisblå pools, inden turen går op af kløften igen.

Vi ankommer sidst på dagen og spiser middag på hotellet.
Oasen ligger 1200 højdemeter nede i kløften, og det meste
af turen går ad en sti med løst grus og sten. Det anbefales
at ride op, så du skal påregne mindre udgifter til en guide og
leje af muldyr. Husk badetøj og vandreudstyr, hvis du vil med
på denne tur. Bemærk at turen er noget strabaserende.
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Lørdag d. 5. oktober 2019

Søndag d. 6. oktober 2019

COLCAKLØFTEN - AREQUIPA

ISJOMFRU OG KLOSTER I
AREQUIPA

De, der vandrede til oasen i går, har i dag mulighed for at
opleve kondorerne på helt tæt hold - vi andre har mulighed
for at nyde gensynet med de majestætiske fugle ved Cruz del
Condor, når vi stopper på vores vej ud gennem kløften.

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

16

Under turen til Arequipa kører vi forbi mange områder med
imponerende terrasser, der dyrkes af egnens bønder.
Her er også hyggelige, små byer, som spanierne grundlagde i
1500-tallet. På vores vej ud gennem kløften stopper vi i nogle
af de små byer og på udsigtspunkter og hen på
eftermiddagen ankommer vi til Arequipa - Den hvide by.

17

Vi besøger klosteret Santa Catalina, der blev anlagt som
”luksuskloster” for døtre fra lokale spanske overklassefamilier.
Pigerne blev bragt til Santa Catalina så tidligt som fra treårsalderen, kom aldrig uden for mu-rene og talte kun med deres
besøgende familiemedlemmer gennem et dobbelt trægitter –
og da med en ældre nonne som bisidder. Først i 1970 åbnede
klostret dørene for omverdenen.
Museet Museo Santuarios Andinos udstiller nogle af de
menneskeofre, som inkaerne ofrede til guderne på
bjergtoppene. Hovedattraktionen er Juanita, mumien, som
den lokale guide Zárate og den amerikanske arkæolog Johan
Reinhard fandt på toppen af Ampatovulkanen ved
Cabanaconde i 1995.
Om aftenen kører vi i en komfortabel sovebus fra Arequipa til
Nazca.
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Mandag d. 7. oktober 2019

I FLY OVER NAZCALINJERNE

OASEN HUACACHINA

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 bønderne brugte.
Flyveturen giver os et flot overblik over de mystiske figurer.

Efter en lang rejse i Andesbjergene er det oplagt at besøge
oasen Huacachina og blive vartet op på hoteller og
restauranter. Efter flyveturen kører vi i ca tre timer til
Huacachina. Omgivet af store sandklitter vokser palmer og
andre træer ved bredden af en sø.

Nazcalinjerne består af titusindvis af linjer i varierende
bredder og længder, tusindvis af geometriske figurer i alle
størrelser, og adskillige dyr er 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 bl.a. en hval, en pelikan, en kolibri og en edderkop.
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Efter en kort hvilestund kører vi en tur i sandbjergene i
”sandbuggies”. Chaufførerne har sandboards med, så vi kan
prøve at sandsurfe. Herefter er der ikke andet på programmet
end afslapning og hvile i oasen.

DAG
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Tirsdag d. 8. oktober pril 2019

Onsdag d. 9. oktober 2019

BALLESTASØERNE, PARACASRESERVATET VED KYSTEN

PUCUSANA

Vi kører meget tidligt fra hotellet i Huacachina (ca. kl. 06:30)
og kører en times tid til Paracas, hvorfra vi i åbne både sejler
ud til Ballestasøerne (Mini Galapagos). På øerne lever søløver
og store skarer af fugle. I starten af 1900-tallet udvandt man
guana – naturgødning på øerne.

Formiddagen tilbringer vi i Pocusana, hvor vi har mulighed for
at opleve byen set fra søsiden og et rigt fugleliv på klipperne
lige uden for byen.

19

Efter sejlturen kører vi ud til Paracasreservatet og oplever
den rå skrænt ned mod Stillehavet. Det 3350 km² store reservat, hvoraf de godt 2000 km² er vand, består af øerne Islas
Ballestas, halvøen Paracas og ørkenen, der strækker sig 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. Flamingoerne er især tilstede 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 bl.a. ceviche. Midt
på eftermiddagen kører vi i ca. 3½ time op til fiskerbyen
Pucusana, hvor rejseleder Calle Granholm ejer et pensionat,
hvor vi skal overnatte. Vi nyder det sidste aftensmåltid på
denne tur og får aftenkaffen hos Calle.

20

På havnefronten ligger en række restauranter med lækre
fiskeretter 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 hovedstadens spisesteder. Vi indtager
frokosten på en af de mange restauranter og kører hen på
eftermiddagen til lufthavnen.

INKARIGETS MANGFOLDIGHEDER

17

DAG

21
Torsdag d. 10. oktober 2019

HJEMKOMST

FORLÆNGELSE AF REJSEN
CALLES HOTEL OG AMAZONAS

Mætte af oplevelser lander vi i Danmark sidst på dagen med
bagagen fuld af eventyr.

Din rejseleder Calle Granholm købte for mange år siden et
lille hus med en fantastisk beliggenhed ud til Stillehavet i
fiskerbyen Pucusana lidt syd for Lima. Han har siden bygget
huset om til et lille hotel, hvor han går højt op i at give sine
gæster personlige oplevelser. Du kan spørge Calle om alt,
og han kan arrangere de fleste af dine ønsker for dig: om
du vil med en fiskerbåd ud i den tidlige morgen eller sejle til
den lille ø i bugten og se det hele lidt udefra. Pucusana er en
idylisk lille by, hvor du kan komme ned i gear og fordøje alle
rejsens oplevelser, inden du igen vender næsen mod nord.
Gennem Rasmussen Travel kan du til en rimelig pris tilkøbe
en ekstra overnatning eller flere her, hvis du vil forlænge
din rejse i Peru. Det er også muligt at komme, inden rejsen
starter.

TOLDREGLER
I Peru kan du købe smukke, farverige tæpper og ponchoer,
masser kopier af inkaernes genstande i keramik og meget
andet. Disse ting må du gerne tage med ud af landet, men
det er ulovligt at udføre originale, historiske genstande. Gør
du det alligevel og bliver opdaget, venter en hård straf.
Ved indrejse til Danmark skal du rette dig efter de til enhver
tid gældende regler fra SKAT.

Hvis du drømmer om at opleve Amazonas, kan vi også
arrangere det. Vi samarbejder med flere lodger i Amazonas.
Fra de let tilgængelige og luksuriøse til de fjerne og mere
primitive.
Kontakt os og fortæl om dine ønsker.
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FÅ 5 UNIKKE OPLEVELSER I
PERU - KUN HOS OS
Bemærk: oplevelserne er inkluderet i rejsens pris! Du får
ingen overraskende ekstra betalinger.
Hvis du gerne vil opleve, hvordan man virkelig lever langt
ud på landet i Peru, skal du tage med til Mocoraise, hvor vi
overnatter i Marios hus. Hans Erik har kendt Mario, siden han
var en lille dreng og blev hovedperson i bogen Franklin fra
Peru. Mocoraise er en typisk peruansk landsby og får kun
besøg af turister fra Rasmussen Travel.
Ingen rejse til Peru uden en tur på marked. Mange markeder
i landet er efterhånden overrendte af turister og sælger de
gængse masseproducerede souvenirs. Vi synes, at du skal
opleve det autentiske Peru og have mulighed for at komme
helt ud, hvor masseturisterne er vendt om. Derfor tager vi på
søndagsmarked sammen med lokalbefolkningen i byen
Compabata. Her er turister stadig et sjældent syn, og vi har
aldrig mødt andre grupperejser på vores ture til markedet.
Normalt besøger man øen Taquile på en dagstur. Hos
Rasmussen Travel er vi kommet på Taquile i mange år og
fået nære relationer til øboerne og ørådet. Øboerne vil gerne
fortælle om deres liv og vise rundt på øen. Det giver os en
unik mulighed for at komme ind under huden på peruanerne i
et lille samfund.
Som det eneste danske rejsebureau tager vi dig med dybt
ind i Colcakløften og helt ned i dalen, langt fra de typiske
turistzoner. Vi bor på en klippeside i byen Cabanaconde, der
ligger idylisk og uforstyrret af de store mængder turister, der
oftest holder til i byen Chivay.
I vores rejser inkluderer vi altid en flyvetur over Nazcalinjerne.
Det er den eneste måde, du kan få det fulde overblik over det
imponerende område. Vores pilot sørger for, at alle passagerer får set alle Nazcalinjerne, for når vi er fløjet forbi en
figur, vender han flyet og flyver forbi en gang mere så uanset,
hvor du har sat dig i flyet, får du oplevet alle linjer og figuerer.

EKSKLUSIVT
HOS RASMUSSEN TRAVEL
1. LANDSBYEN MOCORAISE
2. SØNDAGSMARKEDET
COMBAPATA
3. TO NÆTTER PÅ TAQUILE

PRIS: 33.900 KR.
PER PERSON I DELT DOBBELTVÆRELSE
TILLÆG I ENKELTVÆRELSE: 3.500 KR.

Vi bor på mellemklassehoteller, der ligger centralt
i byerne.
PRISEN INKLUDERER:
Fly Danmark - Lima t/rt
Transport lufthavn Lima – hotel t/rt
2 x Hotel i Miraflores, Lima
Heldagsudflugt i Lima. Med indgange
Fly Lima – Cusco
Minibus Cusco – Ollantaytambo
3 x hotel i Ollantaytambo
Tog Ollantaytambo – Aguas Calientes t/rt
Shuttle-bus Aguas Calientes – Machu Picchu t/rt
Adgang til Machu Picchu
Guidet rundvisning på Machu Picchu
Heldagstur gennem Inkaernes hellige dal med Pisac
3 x hotel i Cusco
Besøg på Soltemplet, katedralen og fæstningen Sacsayhuamán
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
øboerne på Taquile i Titicacasøen
Alle måltider på Taquile
2 x hotel i Puno
Minibus Puno – Colcakløften
Besøgsbillet til Colcakløften
2 x hotel i Cabanaconde i Colcakløften
Mulighed for at vandre ned til oasen i Colcakløften. Eventuel
guide og muldyr er ikke med i prisen
Besøg på udsigtsstedet Cruz del Condor
Minibus Colcakløften – Arequipa
1 x hotel i Arequipa
Besøg på museet for “Isjomfruen” Juanita
Besøg i klosterbyen Santa Catalina
Sovebus Arequipa – Nazca
Flyvning over Nazcalinjerne
Minibus Nazca – Lima
1 x hotel i oasen Huacachina
Besøg på naturreservatet Paracas ved Stillehavet
1 x hotel i Pucusana
Sejltur til Ballestasøerne
Morgenmåltider på hoteller
Drikkepenge til chauffører og portere
Dansk rejseleder på hele rejsen
PRISEN INKLUDERER IKKE:

4. BUNDEN AF COLCAKLØFTEN
5. FLYVNING
OVER NAZCALINJERNE

Måltider ud over de ovenfor nævnte
Adgang til museer der ikke er nævnt ovenfor
Drikkevarer
Drikkepenge ved måltider
Afbestillingsforsikring
Rejseforsikring
INKARIGETS MANGFOLDIGHEDER
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HØJDETILVÆNNING

REJSENS OPBYGNING I
HØJDERNE

Hos Rasmussen Travel planlægger vi rejserne, så vi naturligt
og langsomt vænner os til højden i landet og får mest muligt
ud af de store oplevelser, der venter os.

Dag 1 til 3 opholder vi os i Lima.

Jo højere man bevæger sig op, jo mindre ilt er der i luften.
Derfor er man nødt til at give kroppen mulighed for at tilpasse
sig højden. Det betyder, at man i tilvænningsperioden skal
bevæge sig ganske langsomt og undgå pludselige og hurtige
bevægelser. Herved får kroppen de bedste muligheder for at
håndtere den nedsatte iltmængde. Det kan ikke udelukkes,
at man i en periode føler ubehag i højden. Det kan være
hovedpine, kvalme, almindelig utilpashed eller fornemmelsen
af åndenød. Det er vigtigt her at give rejselederen detaljeret
besked om de symptomer, man føler, således at han kan
rådgive rigtigt. Grundlæggende er det bedste middel dog at
tage den helt med ro og give kroppen den tid, der skal til for
at tilpasse sig vilkå-rene i højden.
Der kan ikke siges noget om hvem, der udsættes for disse
symptomer. Der er ikke en påviselig sammenhæng med ens
fysiske form eller en god kondition, men risikoen for at få
symptomerne mindskes med alderen.
Bemærk at vor rejseleder har en meget stor erfaring i at
bevæge sig i højderne og vil kunne give kvalificeret og
individuel rådgivning, såfremt de nævnte symptomer opstår.
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Dag 3 flyver vi op i bjergene og bor i Ollantaytambo i 2790
meters højde. Det er er meget fin højde at starte akklimatiseringen i.
Dag 5 besøger vi Machu Picchu, der ligger helt nede i 2400
meters højde.
Efter Machu Picchu tilbringer vi tre nætter i Cusco i 3300 meters højde. Derfra fortsætter op til Titicacasøen. De to nætter
på Taquile er rejsens højest beliggende sovesteder. Calcakløften ligger lavere og Arequipa nede i 2325 meters højde. De
sidste dage rejser vi langs havet.

CALLE GRANHOLM

HANS ERIK RASMUSSEN

Calle Granholm kom til kom første gang til Sydamerika i 1981
sammen med Hans Erik Rasmussen. De har rejst sammen
utallige gange og bl.a. været på eventyr på hesteryg og i kano
gennem Andesbjergene og Amazonas.

Hans Erik Rasmussen har stor erfaring i rejser i Sydamerika,
som han besøgte første gang i 1981. Han er medlem af
Eventyrernes Klub, som han blev inviteret til på baggrund af
sine mange eventyr i Sydamerika.

I mange år drev Calle rejsebureauet Eventyrliv.dk med speciale
i lange vandreture ad inkastier i Peru. Han er sandsynligvis den
dansker, der har ledet flest vandreture i området omkring Machu
Picchu, som han kender som sin egen baghave.

Under sine mange rejser har Hans Erik fået et enestående
netværk i Peru. Hans adressebog er fuld af gode kontakter
og numre på peruanere, som er blevet hans nære venner, og
som han altid besøger, når han er i landet.

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

Hans eventyr strækker sig fra det dybeste Amazonas og til
de højeste tinder i Andesbjergene. Han har sejlet på Galapagos og vandret i Patagonien, danset i Rios gader under
karnevallet og tilbagelagt mange kilometer både til hest og
på ryggen af en lama.

Calle lægger stor vægt på, at alle rejsende føler sig tilpas i
gruppen, og med sit udadvendte væsen skaber han
sammenhold i gruppen samtidig med, at han tager hensyn til de
rejsendes forskellige personlige behov. Han kender Peru og ved,
hvordan han skal vinkle en oplevelse efter omstændighederne,
så du får mest muligt ud af din rejse.

Hans Erik har stor erfaring i mødet med det uforudsete, så
efterhånden er der ikke meget, der kan komme bagpå ham.
Det giver stor tryghed for deltagerne på hans rejser, der både
får store oplevelser med hjem og sikkerhed under fremmede
himmelstrøg – uanset om det er Hans Erik selv eller hans
nære ven og rejsefælle Calle Granholm, der leder rejsen. Som
Hans Erik siger: - Der er altid en løsning på en udfordring!

Når han ikke arbejder som rejseleder for Rasmussen Travel, bor
han i en skøn fiskerby syd for Lima. Her ejer og driver han et
lille hotel med udsigt over Stillehavet. Hotellet er populært både
blandt rejsende fra Danmark, men også blandt gæster fra Peru
og det øvrige Sydamerika, der rejser på ferie her.
Gennem sine mange år i Peru har Calle fået mange venner i hele
landet, så uanset hvor I kommer hen, bliver I mødt med store
smil og åbne arme af peruanerne.
En deltager har i 2016 skrevet til Calle:
Kære Calle. Tusind tak for en fantastisk rejse i Peru. Den vil jeg
aldrig glemme, og jeg vil aldrig glemme den fantastiske måde,
du ikke bare guidede os på, men også var sammen med os på.
Flot at du kunne gøre det så kompetent på begge måder. Ja,
jeg vil sige, at jeg har aldrig været ude for så god en guide. Jeg
sagde det i min tale til dig, men vil gerne gentage det her. Og
endnu engang tusind tak for din måde at individualisere på ift
vore behov - og specielt fra mig til dig - mine behov for aflastning i højderne. Du var en stor del af, at det blev en fantastisk
oplevelse også oppe i den meget tynde luft. Jeg vil snarest
gå på Trip Advisor og skrive nogle pæne ord om jeres dejlige
sted. Hils din kone Catty mange gange og tak hende for dejligt
selskab og hjælp på alle mulige måder. Håber også at hendes
forskellige knubs er kommet sig. Mange kærlige hilsener Sten.

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 børnebilledebog. På rejsen besøger vi den landsby, hvor bogen
foregår.
Hans Erik har så mange personlige relationer og gode tips
og tricks til at få det bedste ud af en rejse i Peru, og han
brænder for at dele ud af sin erfaring for at give dig den
bedst mulige oplevelse i Sydamerika.

BØGER OM PERU
af Hans Erik Rasmussen
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VIGTIG VIDEN FØR REJSEN
PAS OG VISUM

VIGTIG VIDEN FØR REJSEN
VACCINATIONER

Passet skal være gyldigt seks måneder efter hjemkomst. Få
derfor lavet et nyt pas i god tid inden en rejse til Peru. Især
hvis man ønsker at vandre på Inkastien, hvor pladser skal
bookes mange måneder i forvejen, og hvor man skal opgive
pasnummer ved booking.

Det er den enkelte rejsendes eget ansvar at søge oplysninger
om vaccinations krav og rådgivning. Disse oplysninger kan
findes på Statens Seruminstitut hjemmeside http://www.ssi.
dk/.

Man skal ikke søge visum inden en rejse til Peru. I flyet til
Lima får man udleveret en formular, som skal udfyldes og
afleveres i migrationsskranken i lufthavnen. Medarbejderen i
skranken river den nederste talon af formularen, og giver den
til den rejsende sammen med passet. Denne talon skal som
opbevares i passet, og afleveres ved migrationsskranken, når
man rejser ud af landet. Få den derfor klipset fast i passet når
I kommer ind på hotellet.
Det turistvisum, som migrationsmyndigheden stempler i
passet ved indrejsen, gælder oftest i 90 dage. Det kan
forlænges yderligere 90 dage uden omkostninger på
immigrationskontorer i de største byer.

Peru stiller ikke krav om, at man er vaccineret ved indrejse,
hvis man ikke kommer fra et land, hvor man kan smittes med
gul feber. Dog råder man almindeligvis til, at man er vaccineret mod stivkrampe, difteri og Hepatitis A.
Forlænger man denne rejse med et ophold i Amazonas bør
man også lade sig vaccinere mod gul feber og forebygge
mod malaria. Se mere herom ved Statens seruminstitut.
I de områder vi besøger på denne grupperejse, har der ikke
tidligere været tilfælde af malaria og gul feber.
Der har været enkelte tilfælde af smitte Zika virus i 2016, men
den er ikke udbredt i Peru.

GODE RÅD OM MAD OG DRIKKE DRIKKEPENGE
Rejselederen vil fra start til slut rådgive om, hvilke mad- og
drikkevarer det er tilrådeligt at indtage, men her er et par
grundlæggende regler:
Man bør undgå frisk frugt og grøntsager og alene spise kogt,
stegt eller skrællet frugt og grønt.
Spis aldrig frisk salat. Vand fra hanen bør ikke drikkes eller
anvendes til tandbørstning. Isterninger, hvor der er vished for,
at de er lavet af ”flaskevand”, kan anvendes i drinks m.m.
Fisk bør kun spises på egentlige fiskerestauranter eller på
spisesteder anbefalet af rejselederen.
Rejselederen vil på turen give forslag og gode råd om, hvilke
spisesteder gruppen kan besøge, men det er naturligvis op til
den enkelte rejsedeltager at afgøre, hvor måltider indtages.
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Til de fleste måltider tilbydes gruppen at spise samlet på en
restaurant, som rejselederen anbefaler eller vælger. For at
spare tid samler rejselederen ofte penge ind fra hele gruppen og betaler alles regning samlet. Hver enkelt lægger lidt
ekstra til i drikkepenge. Rejselederen informerer ved rejsens
start om, hvad der er kutyme i Peru, men fem procent er en
brugbar retningslinje.
I Peru er det almindeligt, at en rejseleder ikke betaler for sin
mad og drikke på en restaurant. Der er således ikke tale om,
at rejselederen anbefaler en restaurant, hvor han selv spiser
gratis.

REJSETIDSPUNKT

PRÆGTIGE PERU

Året kan deles i en tørtid og en regntid. Tørtiden, der i
bjergene går fra april til november, benævnes ofte ”sommer”,
selv om det egentlig er vinter på den sydlige halvkugle på
dette tidspunkt. I højlandet skinner solen overvejende fra en
klar himmel. Regn varer sjældent længe i tørtiden, som dermed er langt det bedste rejsetidspunkt.

Peru ligger ud til Stillehavet og grænser op til Ecuador,
Colombia, Brasilien, Bolivia og Chile.

Bjergenes regntid går groft sagt fra december til marts. Her
kommer der ofte en byge om formiddagen og endnu en om
eftermiddagen, men ind imellem kan solen skinne mellem
skyerne. De høje bjerge vil dog ofte være indhyllet i skyer.

Peru er et storslået rejseland. På én gang velfungerende
og både kulturelt og naturmæssigt mangfoldigt. På få timer
kan man komme fra moderne byliv til indiansk landliv, hvor
mange elementer fra de oprindelige indianske kulturer stadig
holdes i hævd.
I junglen nær grænsen til Brasilien lever den dag i dag små
indianske stammer uden kontakt med den moderne verden.

Langs kysten er der solrigt i bjergenes regntid. Det skaber
det forvirrende fænomen, at kystboerne kalder perioden fra
april til november for “sommer”, mens bjergboerne kalder det
“vinter”.

Areal

November til marts er de måneder, hvor kystboerne tager til
stranden.

Indbyggertal

Rejsende der vil til Peru for at opleve bjergenes storslåede
natur, bør derfor planlægge at rejse mellem april og
november.

Sprog

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

Der bor ca. 30 millioner mennesker i Peru.

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