
TO STORE VANDRETURE I 
PERU - 12 DAGE TIL FODS

EN UDFORDRENDE INDRE OG YDRE REJSE MED EVENTYRER OG PSYKOTERAPEUT HANS ERIK RASMUSSEN

21 DAGE, AFREJSE 19. JULI 2020

INKABYEN CHOQUEQUIRAO - MACHU PICCHU OG AUSANGATE - 
REGNBUEBJERGET SAMT CUSCO, DEN HELLIGE DAL OG LANDSBYLIV
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KORT FORTALT REJSEKODE:
20R-800

DAG 18
Vandrerdag 11. 
Vandring over passet Ausan-
gate. Vi kan skimte Regnbueb-
jerget.

DAG 17
Vandredag 10.
Videre vandring ved Ausangate. 
Udsigt til gletsjere og mange-
farvede søer.

DAG 20
Kørsel til Cusco og fly mod Lima 
og videre mod Europa.

DAG 19
Vandredag 12.
Ankomst til Regnbuebjerget.
Kørsel til vorres venner i lands-
byen Mocoraise.

DAG 04
Højdetilvænning. Vi prøver hes-
tene og forbereder vandring.

DAG 03
Kørsel til den lille by Cachora. 
Opleve landsbyliv.

DAG 02
Byrundtur i Cusco med inka-
mure, Soltemplet og den cen-
trale plads.

DAG 01
Afgang fra Danmark, flyskift i 
Paris og Lima og ankomst til 
Cusco.

DAG 08
Vandredag 4. 
Ned til flod og op til en familie på 
bjergside.

DAG 07
Vandredag 3. 
Let vandring til lejr ved inkater-
rasser.

DAG 06
Vandredag 2. 
Opstigning til lejr i lille bjerg-
samfund og videre til inkabyen 
Choquequirao.

DAG 05
Vandredag 1. 
Ned i Apurimac-
kløften.

DAG 12
Vandredag 8.
I varme bade, vandring til ink-
abyen Llactapata ,ed udsigt til 
Machu Picchu.

DAG 11
Vandredag 7. 
Over et 4600 meter højt pas og 
ad original inkavej. Nat i lille by.

DAG 10
Vandredag 6. 
Gennem en dal til lejr ved klip-
pehule.

DAG 09
Vandredag 5.
Over bjergpas og nedstigning til 
lille by.

DAG 14
Kørsel gennem Den Hellige Dal 
med stop i Pisac. Ankomst til 
mine venner i typisk landsby,

DAG 13
Besøg på inkabyen Machu 
Picchu. Til Ollantaytambo i Den 
hellige dal.

DAG 16
Vandredag 9.
Vandring ind mod det store bjerg 
Ausangate.

DAG 15
Slappe af og opleve landsbyliv. 
Muligvis besøg på søndag-
smarkedet i Combapata og 
inkabroen af græs,

DAG 21
I lander i Danmark efter en 
storslået rejse.
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Rejsen fører os gennem to af de mest spektakulære 
vandreture i Peru; inkabyen Choquequirao til Machu 
Picchu og Ausangate - Regnbuebjerget.

VI flyver til inkaernes gamle hovedstad Cusco, hvor vi 
tilvænner os til højden, mens vi besøger Soltemplet og 
slentrer i de idylliske gader. Vi kører til den lille bjergby 
Cachora, hvor vi tilbringer et par nætter med videre 
højdetilvænning og opleve lokallivet. De som ønsker 
ridedyr på vandreturen, prøver at ride.

Vandreturen fører gennem hjertet af Vilcabambabjer-
gene.  Vi krydser den øvre Amazonflod og vandrer ind 
til inkabyen Choquequirao. På resten af vandreturen 
møder vi meget få andre vandrere. Undervejs kommer 
vi gennem spektakulære bjerge med palmer i bunden 
af dalene og is på bjergtoppene. På den sidste del af 
vandringen går vi ad original inkavej. Til slut kommer vi 
til Inkabyen Machu Picchu.

Mellem de to vandreture slapper vi af et par dage hos 
mine venner i den landsby, hvor jeg engang skrev bør-
nebogen Franklin fra Peru. I min bog Eventyrlige rejser i 
Peru, kan I læse om, hvordan jeg endte i landsbyen

Anden store vandretur foregår ved bjerget Ausangate 
og slutter ved det berømte Regnbuebjerget. Denne 
vandretur er på fire dage og fører gennem et meget 
traditionelt og højtliggende område. Undervejs har vi 
fantastisk udsigt til farvede søer, gletsjere og det 6398 
meter høje bjerg Ausangate.

PRIS:    35.000 kr.
Per person i delt dobbeltværelse på hotel

INKLUDERET:
– Måltider specificeret de enkelte dage
– Al transport med fly, bus, bil og tog
– Alle overnatninger. På hotel, i telt eller privat
– Alle indgange
– Hans Erik Rasmussen som rejseleder alle dage

IKKE INKLUDERET:
– Drikkevarer
– Forsikringer
– Drikkepenge til hjælpere på vandreture. Regn 
med ca. 100 dollar i alt

REJSELEDER HANS ERIK RASMUSSEN
MAKS. 12 DELTAGERE - MIN. 4

OM REJSEN
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Vi flyver fra Danmark om 
morgenen, skifter fly i Paris 
og lander sidst på efter-
middagen lokal tid i Perus 
hovedstad Lima. Derfra 
flyver vi videre op til Cusco i 
bjergene.

Det har været en lang dag, 
så vi har vist ikke kræfter til 
mere end en slentretur de få 
meter hen til byens smukke 
centrale plads, inden vi siger 
godnat.

Overnatning på hotel

Rejsen til Peru

FRA DANMARK 
TIL CUSCO

DAG 

01

Fra Cusco tager vi en heldag-
stur til den lille by Cachora, 
der er udgangspunkt for van-
dringen. Vi kommer gennem 
typisk peruansk bjergland-
skab. I byen Limatambo ser vi 
en ”tambo” - landevejskro fra 
Inkatiden og ved Sayhuite en 
meget unik sten med kultur-
landskaber udhugget.

Sidst på dagen kommer vi 
til Cachora. Fra byens plaza 
har vi udsyn til de sneklædte 
bjerge på den anden side af 
Apurimacfloden. 

Morgenmad og aftensmad
Overnatning på simpelt 
hostal

Kørsel

ANKOMST TIL 
LANDSBY

DAG 

03
Højdetilvænning

Vi mærker den tynde luft, ta-
ger den med ro og begynder 
at vænne os til højden.

Cusco har siden 1983 været 
på UNESCOs liste over 
Verdens Kulturarv, og den 
fascinerende by var engang 
hovedstad i det gamle inka-
rige. Navnet Cusco betyder 
Verdens navle på det gamle 
inkasprog. Vi besøger den 
imponerende fæstning Sa-
csayhuamán ovenfor Cusco. 
Her står den imponerende 
zigzaggede mur i tre niveauer.

Morgenmad 
Overnatning på hotel

STILLE DAG I 
CUSCO

DAG 

02

Dagen bruger vi på at forbe-
rede vandreturen. 

Uden for byen prøver vi at 
ride på et muldyr. Vi har et 
muldyr med på vandreturen, 
som kan bruges i tilfælde af 
uhld.

Vi får et indblik i, hvordan 
bønderne lever i en typisk 
peruansk bjerglandsby.

Alle måltider
Overnatning på simpelt 
hostal

Nye erfaringer

PRØVE ET 
MULDYR

DAG 

04

FORMØDE

Inden rejsen mødes hele

gruppen hos Hans Erik Rasmussen.

Her får du svar på  alle spørgsmål

om udstyr, udfordringer,

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

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

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

Hen på eftermiddagen når vi lejren, som vores peruanske 
hjælpere har anlagt ved et enligt beliggende hus på bjergsi-
den. 

Alle måltider
Overnatning i telt

EN LANG NEDSTIGNING OG KRYDS 
AF APURIMACFLODEN

DAG 

05

Vi fortsætter vandringen op ad bjergsiden og kommer til 
bebyggelsen Marampata, hvor vi holder et velfortjent hvil.
Spørger man en peruaner, hvordan stien er de fem kilometer
frem til Choquequirao, vil han svare, at den er ”plano”, 
vandret. Med det mener han, at vi starter og slutter i samme 
højde. Undervejs går det både op og ned.

Et par kilometer før Choquequirao får vi et fantastisk udsyn 
ned over et ruinkompleks med terrasser, der ligger cirka 400 
højdemeter under selve byen.

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

Alle måltider
Overnatning i telt

2. vandredag

TIL CHOQUEQUIRAO

DAG 

06
1. vandredag



6  TO STORE VANDRETURE I PER  OG LOKALT LIV HOS HANS ERIKS VENNER 

4. vandrerdag

Vandringen ned til Victoria-
floden i 1952 meters højde ta-
ger kun godt en time. De 1000 
højdemeter op til bebyggelsen 
Maizal vandrer vi på tre-fire 
timer. På en stor del af stignin-
gen er det muligt at ride.

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

Alle måltider
Overnatning i telt

DET LILLE HUS 
PÅ BJERGET

DAG 

08

Efter Choquequirao er der 
væsentlig færre vandrere på 
stien.  Vandringen til terras-
serne Pinchanuyoq er turens 
letteste vandredag - men stadig 
med meget flotte udsigter.

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

Hvis vi er heldige, får vi mu-
lighed for at slå lejr på 
terrasserne med storslået 
udsigt ned gennem 
Apurimackløften.

Alle måltider
Overnatning i telt

3. vandrerdag

EN LET DAG

DAG 

07

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

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

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

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

Baggrundsviden

INKABYEN CHOQUEQUIRAO

Praktiske 

omstændigheder,

vejrforhold, ønsker i

gruppen eller noget helt 

andet kan få os til at

flytte lejrpladserne.
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Vandrestøvler
Støtter anklerne og øger der-
med sikkerheden, når stien 
har løse sten. Læderstøvler 
er tunge og skal gås godt til. 
Støvler af ruskind og nylon 
med Gore-tex-membram er 
lettere. Sko er at foretrække 
på strækninger, hvor under-
laget er jævnt. For at variere 
belastningen på fødderne er 
det nødvendigt med to sæt 
fodtøj, og helst et par vand-
restøvler og et par 
vandresko.
Vandrestave
Vandrestave giver ekstra 
støtte. Nedad tager man lidt 
af vægten af med vandresta-
vene, så knæ og lår aflastes. 
Opad kan man “sætte af” 
med stavene. Handsker 
skåner hænderne, når man 
bruger vandrestave.
Hat
Hat eller kasket skåner ho-
vedet mod den skarpe sol i 
bjergene.
Dagtursryksæk
Til regnjakke, vandflasker, 
snacks og kamera under 
vandringen.

Udstyr

TIL VANDRING

Udstyr

Tøj
2 par behagelige 
vandrebukser. 
Et par shorts.
3 par vandresokker
1 sæt skiundertøj
2 trøjer (fleece eller dun) der 
giver varme
1 jakke til at stoppe vind og 
vand
2 T-shirts og 1 skjorte
Undertøj
Hue, vanter og buff
Negleklipper
Negleklipper da man skal 
have kortklippene negle på 
tæerne. Er neglene lange, 
kan de trykkes af støvlen, når 
foden skrider lidt frem under 
nedstigninger. Resultatet er 
blodansamlinger under 
neglen, og at den falder af.
Compeed vabelplaster 
Hvis der går hul på en vabel.
Myggebalsam 
Uundværligt og kan købes i 
Cachora.
Medicin
Nødvendig personlig medicin.
Toiletudstyr
Almindeligt toiletudstyr.

TIL KROPPEN

Udstyr

Soveposen
Komfortområde bør gå ned 
til ca -10°. På de højest 
beliggende lejrpladser, er der 
tit nattefrost.
Liggeunderlag
Bør være oppusteligt, så 
man sover blødt og behage-
ligt. Det er vigtigt at få hvilet 
godt om natten, så man er 
frisk til udfordringerne om 
dagen.
Telt
Gyrd Rasmussen Travel har 
store tunneltelte til to per-
soner. Enkeltmandstelt kan 
også bestilles.
Skiundertøj
Langærmet og langbenet 
undertøj til om aftenen og til 
at sove med.
Sovetid
Mørket sænker sig mellem kl. 
6 og 7 om aftenen, og solen 
står op ca. kl. 6, så du har 
mange timer i teltet.

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

TIL NATTEN

”Det har været en

 fantastisk tur, og jeg kan

varmt anbefale den og ikke

mindst Hans Erik Rasmussen

som rejseguide.”

Jena, deltager i 2014

Turen er krævende, men ved 
at vandre langsomt på både 
stigninger og nedstigninger 
er udfordringerne til at klare. 
Ingen etaper er længere, end 
at vi i langsomt tempo når 
frem til lejren. 

Hvis du ikke er vant til meget 
fysisk aktivitet, er det nød-
vendigt at træne benmuskler 
inden turen. Nedstigningerne
er for mange en større 
udfordring end stigningerne, 
da underlaget kan være løst, 
og lår og knæ bliver belastet 
på en måde, som de ikke er 
vant til.

Praktisk

FYSISK 
UDFORDRING
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DAG 

09
5. vandrerdag

En af turens største fysiske 
udfordringer er den ti kilometer 
lange og 1200 højdemeter 
høje stigning fra Maizal til det 
4150 meter høje pas Apache-
ta. På mange strækninger er 
stien ret udfordrende.

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

I Yanama er der adskillige 
lejrpladser og købmænd.

Alle måltider
Overnatning i telt

UDSIGT FRA 
BJERGPAS

6. vandrerdag

EN AFSONDRET 
DAL

DAG 

10

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

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

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

Muligvis kører vi efter 
vandreturen til den lille by 
Santa Teresa.

Alle måltider
Overnatning i telt

7. vandrerdag

AD ORIGINAL 
INKAVEJ

DAG 

11

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

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

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

Alle måltider
Overnatning i telt

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

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

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

Baggrundsviden

QHAPAQ ÑAN,
EN SMUK VEJ
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Om morgenen springer vi 
i de naturlige varme bade 
udenfor Santa Teresa. Fuld 
fortjent efter en uge på vand-
restier. Vandet i de varme 
kilder er mellem 38 og 44 
grader.

Vi vandrer over det mindre 
bjerg, hvor inkaruinen Llac-
tapata ligger. Herfra er udsigt 
over til Machu Picchu. Når 
vi kommer ned, vandrer vi til 
Aguas Calientes.

Her nyder vi aftensmaden på 
en restaurant med udsøgte 
lokale retter.

Morgenmad
Overnatning på hotel

8. vandrerdag

I NATURLIGE 
VARME BADE

DAG 

12
Baggrundsviden

MACHU PICCHU

På den hellige inkaby

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

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

Om eftermiddagen tager vi 
toget til byen Ollantaytambo
i Den Hellige Dal.

Morgenmad
Overnatning på hotel

BESØG PÅ 
MACHU PICCHU

DAG 

13

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

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

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

14
Ollaytaytambo, Pisac og Mocoraise

Vi kører op gennem inkaernes hellige dal. 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.

Vi besøger også den 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.

Vi fortsætter op gennem dalen til og kommer hen på efter-
middagen til den lille landsby Mocoraise, hvor vi indlogerer 
os hos Hans Eriks venner ”unge” Mario og Marianella. 

Morgenmad og aftensmad
Overnatning på sovesal

GENNEM DEN HELLIGE DAL
TIL HANS ERIKS VENNER

I 1997 mødte jeg første gang Marios far, der også hedder 
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 landsby-
en Mocoraise, hvor han stadig havde et hus og kom et par 
gange om måneden for at passe sine marker.

”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, at vi bor.

MØDET MED MARIO
HANS ERIK FORTÆLLER

LÆS POLITIKENS 

ARTIKEL PÅ VORES 

HJEMMESIDE
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En stille dag i landsbyen

I dag slapper vi af hos mine venner i Mocoraise.

Dog har vi mulighed for at køre ud til søndagsmarkedet i 
Combapata.

Vi går en tur i landsbyen, og oplever hvordan bønder lever i 
en typisk peruansk landsby.

Alle måltider
Overnatning på sovesal

HOS VORES VENNER I 
TRADITIONEL LANDSBY

 Mulighed for marked

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

Det er her, indianerne kommer her for at handle til næste uges 
måltider og fornødenheder i husholdningen. Det er her, de sæl-
ger 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.

SØNDAGSMARKEDET I
COMBAPATA
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Det 6398 meter høje Ausangate betragtes som et af de 
smukkeste snedækkede bjerge i Andesbjergerne. Områderne 
omkring bjerget byder på ekstraordinære udsigter til bjerge, 
gletsjere og søer. Desuden er de oprinndelige, lokale folk me-
get indbydende og venlige, og har bevaret deres traditionelle 
respekt for naturen omkring dem.

Ausangate er den femtehøjeste top i Peru Og den højeste 
af de syv topppe over 6.000 meter i Cuscoregionen. Bjerget 
er sammen med Salcantay det ene af de to vigtigste Apu’er 
- guddomme. Både inkaerne og den nuværende befolkning 
med rod i den førkristne verdensopfattelse er naturen fuld af 
ånder og guder. De vigtgste har hjemsted på bjergtoppe,

Den første bestigning af den centrale top blev gennemført i 
1953. Ekspeditionsleder var den berømte østrigske bjergbe-
stiger Heinrich Harrer, der er kendt fra bogen og filmen ”Syv 
år i Tibet”. Der er færre turister, der vandrer i dette område, 
end der er i vandreområderne tættere på Cusco.

EN STILLE DAG I LANDSBYEN

AUSANGATE - ET HELLIGT 
BJERG

DAG 

16

Vi forlader landsbyen, og kører op i større højder ad den ho-
vedvej, der fører ud i juglen, og kommer til den lille by Tinqui. 
Undervejs kan vi se bjergkæden Vilcanota med Ausangate 
som det højeste bjerg. Vi passerer flere mindre byer, og 
stopper undervejs. Når vi ankommer til Tinqui, hvor vi starter 
vandreturen, har vores kok en lille anretning klar.

Derefter arrangerer vi udstyret på pakhestene, snører støv-
lerne og starter vandreturen ind mod Ausangate. Først går 
vi gennem lokalt landbrugsland og nyder udsigten ind mod 
bjerget.

Lejren etablerer vi ved ved bostættelsen Upis. Her er varme 
kilder, som vi kan tage et dejligt bad i. Højden er 4100 meter 
over havet.

Alle måltider
Overnatning i telt

VANDRING TIL VARME KILDER 
9. vandrerdag
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10. vandrerdag

Efter en stor morgenmad forlader vi lejren og starter dagens 
vandring. Hold endelig tempoet ned, da vi skal helt op til 
Arapapasset i 4850 meters højde. Fra dette udsigtspunkt vil 
vi nyde kontrasten mellem det forholdsvis tørre bølgende 
højland og den betagende udsigt ind til de sneklædte tinder 
Pucacocha og Ausangate. Dette område har også tre smukke 
søer med farver i røde, grønne og turkise nuancer; Pucaco-
cha, Hatun Pucacocha og Qomercocha.

Dagens lejrplads ligger tæt på Ausangate gletscheren.

Alle måltider
Overnatning i telt

FORBI FARVEDE SØER OG TÆT PÅ 
AUSANGATE

DAG 
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11. vandrerdag

Vi vågner til endnu en smuk dag, hvor vi i det fjerne vil få 
øje på Regnbuebjerget. På dagens vandring vil vi passere 
gennem landsbyen Alccatauri, hvor de lokale lever meget 
traditionelt. Der er ingen træer i området, så der er ikke noget 
træ til at lave huse eller lave køkkenbål. Huse bygges af 
adobe og brændslet til køkkenblene er tørret gødning fra dyr. 
Bønderne har lamaer og alpakaer.

Dagen begynder med en time eller to op ad bakke til Ausan-
gatepasset i 4930 meters højde. Herfra kan vi se røde sand-
stensbjerge.

Efter vi nydt udsigten fra passet vandrer vi ned til landsbyen 
Alccatauri. Som tak for at være her, giver vi højt skattede 
cocablade. Efter en frokost, begynder vi vores vandring 
op til dagens andet pas, Minasniyuq, i 5020 meters højde. 
Herfra ser vi for første gang Regnbuebjerget. Her ofrer vi til 
pachamama, til vores lejr ved søen Surine Cocha. 

Alle måltider
Overnatning i telt

OVER PASSET AUSANGATE
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12. vandrerdag

Efter morgenmaden vandrer vi gradvist op ad bakke i to 
timer, indtil vi når det berømte Regnbuebjerg i 5020 meters 
højde. De lokale kalder bjerget for Vinicunca. Cunca betyder 
”hals” på quechua. Betydningen af Vini er ukendt, men kan 
muligvis henvise til de forskellige farver af mineralske lag, der 
udgør klippeformation. Derfor kan ”farvet hals” være en 
sandsynlighed fortolkning. Bjerget er ældgammel havbund, 
hvor der for mange millioner år siden aflejrede sig sedimenter 
i forskellige farver.

Efter at have brugt den fornødne tid ved Regnbuebjerget kan 
vi vandre videre til andre farvede bjerge i området eller på en 
god times tid gå direkte ned til vores ventende bil.

Natten tilbringer vi i Mocoraise.

Alle måltider
Overnatning på sovesal

VED REGNBUEBJERGET

DAG 
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DAG 

20

Vi kører til Cusco, hvorfra vi 
flyver til Lima.

Om aftenen fortsætter vi 
mod Europa.

Afrejse

FLY TIL LIMA OG 
MOD EUROPA

DAG 

21
Hjemme igen

HJEMKOMST

Om eftermiddagen lander vi i 
Danmark.
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Vandreturen har været mit livs opgave. Det har simpelthen 
været så stort. Det overgår det, som jeg troede, at jeg kunne. 
Jeg er stolt over det jeg har gjort.

Jeg er blevet guidet utrolig godt af Mads og Hans Erik, der 
har været med. 

Jeg har tabt næsten 30 kilo under træningen op til turen og 
undervejs, og føler mig ti år yngre. Jeg er nu klar til den tredje 
alder.

Sven Salwin, tidl. salgsdirektør
Deltager på vandretur 

TI ÅR YNGRE
Deltagererfaring Deltagererfaring

... samtidig havde jeg Hans Erik som forstod, hvornår at jeg 
skulle have et klap på skulderen og hvornår jeg skulle have 
plads. Processen med at lagene blev skrællet af var skræm-
mende, men samtidig følte jeg, at jeg var blandt nogle men-
nesker, der accepterede mig for dem jeg er. Det var rigtig, 
rigtig værdiskabende for mig.

Hvor er jeg dog glad for, at jeg har kunnet stoppe op i livet og 
hoppe af det her højhastighedstog jeg kørte på, og kunnet 
komme til at mærke mig selv så meget som jeg kan nu – og 
den her rejse kommer jo kun til at fortsætte.

Jeg var nødt til at rejse væk, og prøve noget virkelig hårdt, 
ellers tror jeg desværre, at ellers ville jeg hurtigt falde tilbage 
i min komfortzone og min vante rolle. Men at tage af sted i 25 
dage og komme så meget ud af min vante rolle. Det flytter, 
jeg vil næsten kalde det et paradigmeskifte. Det er jo ikke 
mig der er anderledes, men det er min måde at opleve verden 
på, der har ændret sig.

Mads Koch, Direktør og virksomhedsejer
Deltager på tidligere Vandretur med personlig udvikling

HOP AF HØJHASTIGHEDSTOGET



16  TO STORE VANDRETURE I PER  OG LOKALT LIV HOS HANS ERIKS VENNER 

Peru – en indre og ydre rejse. Sådan stod der i beskrivelsen 
af turen. Jeg må i sandhed konstatere, at sådan blev det. For 
mit vedkommende var jeg på et tidspunkt i mit liv, hvor noget 
skulle laves om. Jeg havde netop sagt mit arbejde op, inden 
turen startede. Så det var et kærkomment tidspunkt til at 
komme langt væk, nulstille, lade op og så se hvilke mulig-
heder fremtiden kan byde på. Her var turen i bjergene det 
perfekte valg. En både fysisk og psykisk udfordrende tur.

Otte dage til fods og på hesteryg op og ned af stejle bjerge. 
Fravær af mobil, internet og tv. Op i den tynde luft, kæmpe 
med vejrtrækning. Gennem tågeskov, eksotiske landskaber, 
kaktus, smukke blomster afvekslende med barske klipper, 
støvende sand, stenede stier, bidende insekter, kulde, varme, 
frost, sne og is. Her var mulighed for alt fra vabler, ømme 
muskler og til sprukne læber. 

Det blev virkelig en tur, hvor jeg kom helt ned i kroppen. Jeg 
lærte bogstavelig talt at gå på en ny måde, lavere tyngde-
punkt, mere bevægelighed, løse knæ under nedstigning. Dette 
kombineret med super god mad fra vor peruvianske kok, 
en tilpasning til naturlig døgnrytme (det bliver lyst klokken 
6.00 og bælgmørkt kl 18.00). Jeg må konstatere at min krop 
reagerede ganske positivt på at blive vækket kl. 04.30 og gå i 

seng kl. ca. 20.00 (nogen dage lidt tidligere). 

Jeg bemærkede, at min krop blev mere smidig, min fordøjelse 
virkede bedre end længe. Efter otte dage følte jeg mig væ-
sentlig stærkere end før turen, tømt for indre larm, fyldt med 
en følelse af at være et med moder jord og naturen. Oveni 
alt dette en stor tak til vore peruvianske hjælpere, Enrique 
vor lokale guide og Hans Erik som en super turleder med et 
uendeligt overskud til at mærke, hvornår vi som deltagere 
lige havde brug for det ene eller det andet – samt et stærkt 
kammeratskal blandt alle turens deltagere.

Af John Wismann, tidligere bankrådgiver
Deltager på rejsen i 2014

Deltagererfaring

LANGT VÆK, NULSTILLE OG LADE OP TIL FREMTIDEN
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... DU VISER EN VEJ
Hans Erik og Hans, du gav os en tur som vi ikke vil glemme
Du har en evne til at lede og samtidig fornemme
Hvad der rør’ sig i gruppen
Såvel som hos den enkelte i truppen

Din eventyrlyst er af ren karat
Og du deler dine opdagelser ud til enhver der er parat
Du gør det af lyst og af et kærligt hjerte
Fortæller gerne til alle hvad du har set og lærte

Som eventyrer-terapeut du leder os søgende sjæle
Til steder hvor du fik lyst til at dvæle
Til steder med kraft hvor apu’er bor
Som udøver deres magi i forhold til deres natur

Du gavmilde skatfinder, ukuelig dreven
Du viser os vej uden anden kræven
End beskeden mammon som du straks deler ud
Får kun selv et lille overskud

Tak for din tur, vi fik lettere knogler
Især under strækninger hvor vi bander og svovler
Men meget mere end det, vi fik rene energier
Hvori vi kan høre hvad vi selv og naturen siger

Magisk er Verden, du viser en vej
Hvor komfortzone må forlades til fordel for bjergvandring sej
En vej til naturens kilde
Hans Eriks vej er for de stærke og snilde

Kresten Ravnkjær, psykolog og psykoterapeut
Deltager på turen Vandring ad inkastier og ayahuasca 2014



VIL DU MED 
TIL PERU?

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

SE FLERE REJSER TIL PERU PÅ HJEMMESIDEN 

RASMUSSENTRAVEL.DK
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