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16  /  23  PÅ RETREAT OG 26  /  33  DAGE MED FORLÆNGELSE

AYAHUASCA RETREAT I
JUNGLEN I PERU
FORLÆNGELSE TIL MACHU PICCHU, INKAERNES 
HELLIGE DAL, CUSCO, TITICACASØEN OG OPHOLD 
MED COCA HOS QUECHUAINDIANERE PÅ TAQUILE
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KORT FORTALT REJSEKODE:
VSE-053

DAG 04
Udrensning.

DAG 03
Kørsel og sejlads centret, hvor vi 
skal bo under ayahuasca-
retreatet. Første ceremoni med 
ayahuasca.

DAG 02
Afslapning i Iquitos. Besøg på 
shamanernes marked. Møde 
med de øvrige deltagere i 
ayahuascaretreatet.

DAG 01
Afgang fra Danmark og ankomst 
til Lima. Videre rejse til Iquitos i 
junglen.

DAG 08
Udrensning.

DAG 07
Workshop om at forstærke 
healingeffekten. Tredje ceremoni 
med ayahuasca.

DAG 06
Arbejde med plantemedicin.

DAG 05
Anden ceremoni med 
ayahuasca.

DAG 12
Vandretur i junglen med indianer 
fra det lokale folk.

DAG 11
Udrensning. Femte ceremoni 
med ayahuasca.

DAG 10
Frigørelse af blokader.

DAG 09
Workshop om plantemedicin. 
Fjerde ceremoni med 
ayahuasca.

Hvis I ønsker flere dage på nogle af de spændende rejsemål, 
eller til flere steder i Peru har vi selvfølgelig mulighed for at 
ændre og udvide rejseplanen.

SKRÆDDERSYEDE ÆNDRINGER

DAG 14
Tilbage til Iquitos.

DAG 13
Afsluttende plantebehandling. 
Sjette ceremoni med ayahuasca.

DAG 16
I lander i Danmark efter en 
storslået rejse.

DAG 15
Fly til Lima. Fortsat rejse mod 
Europa ...
... eller ...
Fortsat rejse til Pisac i bjergene.

DAG 17
Besøg på inkaernes glemte 
by Machu Picchu. Nat i Aguas 
Calientes.

DAG 16
Højdetilvænning i Pisac, hvor der 
er et levende spirituelt miljø. Vi 
besøger inkaruinen over byen.

Iquitos

Lima
Cusco

Titicacasøen

Machu Picchu

PERU BRASILIEN

ECUADOR

DAG 19-20
Cusco. Soltemplet og tid til på 
egen hånd at udforske byen.

DAG 18
Til Cusco. Besøg på markedet 
San Pedro.

DAG 22
Besøg på de flydende sivøer.
Ophold hos vores indianske ven 
Cecilio på øen Taquile i 
Titicacasøen.

DAG 21
Kørsel over højlandet til Puno 
ved Titicacasøen.

DAG 24
Afsluttende tur på Taquile. 
Afsked med vært. Sejlads til 
Puno.

DAG 23
Meditation og workshop om den 
traditionelle brug af cocablade.

Pisac

DAG 26
I lander i Danmark efter en 
storslået rejse.

DAG 25
Fly fra Puno til Lima. Videre rejse 
mod Europa.
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12 dages healingsretreat i Ayahuasca Foundations Chamisal 
Retreat Center i junglen ved Iquitos i Peru. Dertil to dage i 
Iquitos med mulighed for at se shamanernes medicinmarked.

I løbet af de 12 eller 19 dage i Retreat centeret vil der være 
mulighed for at deltage i seks ayahuascaceremonier ledet af 
shipibocuranderoer og assisterende healere. Foruden mu-
ligheden for at deltage i ayahuascaceremonier får deltagere 
også mulighed for at modtage en række plantebehandlinger 
til at rense krop, sind og sjæl. Denne retræte er ikke kun for 
at heale fysiske, psykiske og emotionelle udfordringer, det 
er også en fantastisk måde at udforske selvet og forstå den 
sande natur af virkeligheden.

Foruden Ayahuasca ceremonierne vil deltagerne modtage 
medicinske planteremedier, purgatives, plante bade, medi-
cinske damp bade, røg bade, massager og rådgivning. De 
assisterende healere forklarer hvert skridt i healingsproces-
sen så alle deltagere forstår hvordan de kan bedre deres 
healing.

Deltagere har også have mulighed for at lære om de teknik-
ker som curanderoerne anvender i healingsarbejdet. Der vil 
være flere workshops i hvilken forskellige metoder til at bruge 
læge planter og Amazonas regnskovs oprindelige helbre-
dende traditioner vil blive gennemgået. Ved at undervise i 
traditionen under behandlingerne forbedres behandlingerne 
og denne viden vil være til stor hjælp for den enkelte deltager 
når denne vender hjem igen. Assisterende healere vil også 
lede yderligere aktiviteter såsom yoga, meditation, sharinger, 
terapi workshops osv.

Efter 12 dage i junglen vender vi tilbage til Iquitos, før turen 
går videre. I kan enten rejsen tilbage til Danmark, eller 
fortsætte til bjergene i det sydlige Peru. Her tilbyder vi en 
forlængelse med besøg i Cusco, inkaernes hellige dal, Machu 
Picchu og nogle dage hos vores venner på øen Taquile i 
Titicacasøen. Her lærer I om indianernes traditionelle brug af 
cocablade.

Når I lander i Cusco, kører I direkte ned i Inkaernes Hellige 
Dal. Her starter I højdetilvænningen i den lille by Pisac, der 
har et levende spirituelt miljø.

Machu Picchu når I efter en togrejse. Inkaernes hellige by lig-
ger på en højderyg omgivet af jungleklædte bjerge. I overnat-
ter i den lille by Aguas Calientes med de varme kilder, inden 
I tager til Cusco. Cusco har bevaret sin koloniale charme og 
har inkamure i gaderne.

I fortsætter over højlandet til Titicacasøen, hvor I besøger 
uroindianernes flydende sivøer. På øen Taquile bor I privat 
hos vores indianske venner, der fortæller om deres traditi-
onelle brug af cocablade - som I selvfølgelig også selv vil 
tygge. 

OM REJSEN

Kontakt
Rasmussen Travel
Førslev Møllevej 5, 4690 Haslev 
Tlf. 70 27 44 56 
Mail: he@rasmussentravel.dk
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I flyver fra Danmark og har et 
flyskift i Paris eller Amster-
dam. Herfra fortsættter I til 
Perus hovedstad Lima.

Fra Lima flyver I videre til 
Iquitos, der ligger i junglen i 
det nordøstlige Peru.

I Iquitos bliver I modtaget i 
lufthavnen og kørt til jeres 
hotel.

Fly Danmark - Lima
Fly Lima - Iquitos
Transfer lufthavn - hotel
Hotel i Iquitos

FRA DANMARK 
TIL JUNGLEN

DAG 

01

Ayahuasca er en hallucinogen drik, som er blevet brugt til 
healing og klarsyn gennem århundreder, af shamaner i Peru, 
Colombia og Ecuador. Ordet ayahuasca er en sammensæt-
ning af de to quechua-ord aya og huasca. Aya kan over-
sættes til sjæl, ånd eller død person, mens huasca betyder 
vinranke eller lian. ”Sjælens lian” er derfor en dækkende 
oversættelse.

I Sydamerika opfatter den oprindelige befolkning ayahuasca 
og de andre hallucinogene planter som legemliggørelse af 
bevidst intelligente væsener, der kun bliver synlige i specielle 
stadier af bevidsthed, og som kan fungere som spirituelle 
lærere og kilder til kraft, healing og viden. De kaldes derfor 
også for ”plante-lærere”, og shamaner, der forstår ceremo-
nier med brug af ayahuasca, gennemgår årelang træning og 
uddannelse for at kunne fungere som kompetente og trygge 
følgesvende på rejsen ind i åndernes verden.

Ayahuasca er et sammenkog af to planter. Lianplanten Bani-
steriopsis caapi, der tilhører barbadoskirsebær-familien, læg-
ges i blød, bankes i trevler og koges sammen med blade fra 
psychotria viridis, der er en staudebusk. Bryggen indeholder 
det psykedeliske stof dimethyltryptamin (DMT), der nedbry-
des af maveenzymet monoamin oxidase (MOA) og derefter 
via blodbanerne aktiverer receptorer i hjernen.

AYAHUASCA - EN 
HALLUCINOGEN DRIK

DAG 

02

I møder de andre deltagere
på retreatet, der enten er 
kommet eller kommer til 
hotellet i løbet af dagen.

Dagen er til fri disposition, 
men I kan besøge markeds-
området Puerto Belén, hvor 
shamanerne køber mange 
af de planter og urter, som 
de bruger i ceremonier og 
behandlinger.

Morgenmad på hotel
Hotel i Iquitos

MØDE MED 
DELTAGERE
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Behandling med medicinsk 
dampbad begynder, og I skal 
have disse bade fem dage i 
streg. Disse hjælper med at 
rense porer og fjerner gift-
stoffer fra kroppen. I begyn-
der at arbejde med meditati-
on og yoga og arbejdet med 
plantemedicin fortsætter. 

Om aftenen er der mulighed 
for at deltage i ceremoni med 
ayahuasca.

Morgenmad, frokost, 
   aftensmad
Beskrevne behandlinger
Ceremoni med ayahuasca
Værelse på centret

CEREMONI MED 
AYAHUASCA

DAG 

05
DAG 

06

Plantemedicin til rensning af 
bihuler og pandehule. 
Mucura er en fantastisk 
plante, der både anvendes 
til at booste immunforsvaret 
og rense lunger og næse 
passagen. Udover Mucura 
fortsætter behandlingen med 
dampbad, plantemedicin, 
meditation og yoga. 

Der er mulighed for en 
svømmetur i floden, læsning, 
dagbogsskrivning og 
afslapning.

Morgenmad, frokost, 
   aftensmad
Beskrevne behandlinger
Værelse på centret

ARBEJDE MED 
PLANTEMEDICIN

I kører med bus i en time til 
landsbyen Nina Rumi tæt på 
Nanay floden. Herfra rejser I 
med båd i en time til centret 
Chamisal, hvor I indlogerer 
jer. 

Om aftenen er der mulighed 
for at deltage i ceremoni med 
ayahuasca.

Morgenmad på hotel 
Bus Iquitos - Nina Rumi
Båd Nina Rumi - Chamisal 
   Retreat Center
Ceremoni med ayahuasca
Aftensmad
Værelse på centret

TIL CENTRET 
OG CEREMONI

DAG 

03
DAG 

04

I står op tidligt og tager en 
purgative til udrensning af 
fordøjelsessystemet. Sangre 
de dragón (Drageblod) er en 
af de mest kendte medi-
cinplanter og har en kraftig 
antiseptisk effekt. 

Herefter har I en session med 
curanderoen (shamanen), og 
behandlingen med plante-
mediciner begynder om 
eftermiddagen.

Morgenmad, frokost, 
   aftensmad
Beskrevne behandlinger
Værelse på centret

UDRENSNING
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Vi deltager i en workshop om 
hvordan man kan forstærke 
healingeffekten af den be-
handling der gives. 

Dampbad, medicin, meditati-
on og yoga fortsættes. 

Om aftenen er der mulighed 
for at deltage i ceremoni med 
ayahuasca.

Morgenmad, frokost, 
   aftensmad
Beskrevne behandlinger
Ceremoni med ayahuasca
Værelse på centret

CEREMONI MED 
AYAHUASCA

DAG 

07
DAG 

08

Om morgenen indtages 
en kraftfuld purgative og 
blodrensende behandling. 
Effekten af denne medicin, 
Ojé er ikke rar, men effekten 
er fantastisk. 

Dampbad, medicin, meditati-
on og yoga fortsætter. 

Om aftenen er der mulighed 
for at spille spil, skrive 
dagbog, læse eller ganske 
enkelt bare slappe af.

Morgenmad, frokost, 
   aftensmad
Beskrevne behandlinger
Værelse på centret

UDRENSNING

Ayahuascaceremonier ledes af en shaman, der med sang og 
bønner sætter en stemning, der udstøtter virkningen af 
ayahuasca. Shamanens rolle er derfor meget vigtig. Ceremo-
nien foregår oftest om aftenen i næsten total mørke.

Virkningen kommer en halv til en hel time efter at man har 
drukket et glasfuld. Kvalme, diarré og kropsligt ubehag 
kommer næsten altid i starten, og det er nødvendigt at have 
en skål til opkast ved siden og let adgang til toilet. Ubehaget 
kommer, når ayahuascaen nedbryder de forsvarslag, der af-
grænser os i forhold til underbevidstheden og åndeverdenen 
omkring os.

De visioner, oplevelser og indsigter, som kommer (det er ikke 
altid det sker), varierer fra person til person og fra ceremoni 
til ceremoni. Shamaner fortæller, at man oplever det, som 
man har behov for at lære, og det som man er klar til. Derfor 
er det meget befordrende for en positiv effekt, at man er 
bevidst om, hvad man ønsker hjælp til, afklaring omkring eller 
helbredelse for.

Ceremonierne med ayahuasca er frivillige.

I Peru kaldes en shaman en curandero, der betyder ”en der 
helbreder”.

CEREMONIER MED AYAHUASCA
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Kolde plantebade starter. 
Specifikke planter lægges i 
vand natten over og vandet 
anvendes som badevand.

Curanderoen giver en work-
shop om healingtraditionen.

Plante medicin, meditation 
og yoga fortsætter, ligeså I 
har mulighed for at svømme, 
læse, skrive og slappe af.

Om aftenen er der mulighed 
for at deltage i ceremoni med 
ayahuasca.

Morgenmad, frokost, 
   aftensmad
Beskrevne aktiviteter
Ceremoni med ayahuasca
Værelse på centret

CEREMONI MED 
AYAHUASCA

DAG 

09
DAG 

10

Vi indtager en medicin til at 
rense nervesystemet. Chiric 
Sanango er en stærk medi-
cin, der frigør følelsesmæssi-
ge blokader og bringer dem 
til overfladen. Det kan være 
en vanskelig proces, men til 
gengæld er belønningen stor. 

Plantebade, medicin, 
meditation og yoga 
fortsætter. 

Morgenmad, frokost, 
   aftensmad
Beskrevne behandlinger
Værelse på centret

FRIGØRELSE 
AF BLOKADER

Efter morgenmad tages en 
endnu stærkere medicin til 
rensning af bihuler og pan-
dehuler. Sacha Mango er en 
plantemedicin, der anven-
des til at behandle interne 
svampeinfektioner og den 
indtages gennem næsen. 

Plantebade, medicin, 
meditation og yoga 
fortsætter. 

Om aftenen er der mulighed 
for at deltage i ceremoni med 
ayahuasca.

Morgenmad, frokost, 
   aftensmad
Beskrevne aktiviteter
Ceremoni med ayahuasca
Værelse på centret

CEREMONI MED 
AYAHUASCA

DAG 

11
DAG 

12

Efter morgenmad tager I på 
hike i National Parken med 
en guide fra Mishina folket.

I lærer om de forskellige 
planter, forhåbentlig ser 
nogle dyr og oplever stor-
heden af Amazonas. 

Plante bade, medicin, medi-
tation og yoga fortsætter. Vi 
afholder desuden en works-
hop om integration.

Morgenmad, frokost, 
   aftensmad
Beskrevne aktiviteter
Værelse på centret

TUR I JUNGLEN 
MED INDIANER
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I mødes kl. 9 til morgemad. 
Her modtager I en USB 
med billeder taget i løbet 
af opholdet, lydoptagelser 
af ceremonier, liste med 
anbefalede bøger og opta-
gelse af 10 Shipibo icaros 
(healing-sange) med tekst og 
oversættelse.

Efter morgenmad er denne 
del af turen over og I siger 
farvel til gruppen og begiver 
jer videre ud på rejsen.

I kører til lufthavnen og 
flyver til Lima og derfra 
videre mod Europa.

Morgenmad på hotel
Transfer hotel - lufthavn
Fly Iquitos - Lima
Fly Lima - Danmark

AFREJSE FRA 
IQUITOS

DAG 

15

Sidst på dagen lander I i 
Aalborg, Billund eller 
København.

HJEMKOMST 
TIL DANMARK

DAG 

16

Plantebehandlingen afsluttes 
med et afsluttende bad. I 
gennemgår din behandling, 
oplevelse og indsigter og 
laver en plan for fremtiden 
med curanderoen og assiste-
rende healere. 

Meditation og yoga fortsæt-
ter og vi begynder at forbere-
de os på at forlade junglen.

Om aftenen er der mulighed 
for at deltage i ceremoni med 
ayahuasca.

Morgenmad, frokost, 
   aftensmad
Beskrevne aktiviteter
Ceremoni med ayahuasca
Værelse på centret

CEREMONI MED 
AYAHUASCA

DAG 

13
DAG 

14

Den specielle healing diæt 
standses om morgenen før 
morgenmad kl. 8. 

I siger farvel til Mishina folket 
og tager båden kl. 9 tilbage 
mod Iquitos, hvor checker 
ind på hotellet. I mødes til 
frokost og har resten af 
dagen på egen hånd.

Morgenmad
Båd Chamisal Retreat Center
   - Nina Rumi
Bus Nina Rumi - Iquitos
Hotel i Iquitos

TILBAGE TIL 
IQUITOS

Ekstra uge med

3 ayahuascaceremonier mere.

Det giver 23 dages rejse i alt.

Hertil kan komme forlængelse

i bjergene.

HJEMKOMST 
TIL DANMARK

DAG 

23

Sidst på dagen lander I i 
Aalborg, Billund eller 
København.
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IQUITOS - 
PISAC

DAG 

15

I modtager en USB med 
billeder taget i løbet af 
opholdet, lydoptagelser af 
ceremonier, liste med anbe-
falede bøger og optagelse af 
10 Shipibo icaros (Healings-
ange) med tekst og oversæt-
telse.

Herefter tager I i lufthavnen 
og flyver med et skift i Lima 
til Cusco i Andesbjergene i 
det sydlige Peru. Herfra kører 
I ned i Inkaernes hellige dal 
og indlogerer jer på et skønt 
hotel i byen Pisac.

Morgenmad på hotel
Transfer hotel - lufthavn
Fly Iquitos - Lima
Fly Lima - Cusco
Transfer Cusco - Pisac
Hotal i Pisac

RUINER VED
PISAC

DAG 

16

Pisac er på én gang en lille, 
typisk og en meget besøgt 
bjerglandsby. Mange kom-
mer for at deltage i yoga- 
eller ayahuascaretræter.

Over byen er et stort ruin- og 
terrassekompleks. I tager 
derop, nyder udsigten og går 
ad stier ned til byen.

I bor ud til plazaen, der er 
omdannet til et stort 
markedsområde.

Morgenmad på hotel
Adgang til inkaruinerne
Hotal i Pisac

Fra Pisac kører I til Ollantaytambo og tager toget til byen 
Aguas Calientes. Herfra bringer en shuttle bus jer op ad 
bjergsiden til Machu Picchu - et af verdens menneskeskabte 
vidundere. 

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

Sidst på dagen kan I nyde badene i de varme kilder udenfor 
byen.

Morgenmad 
Kørsel Pisac - Ollantaytambo
Tog Ollantaytambo - Aguas Calientes
Bus Aguas Calientes - Machu Picchu t/rt
Adgang til Machu Picchu
Hotel i Aguas Calientes

HELDAGSTUR TIL 
MACHU PICCHU

DAG 

17
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MACHU PICCHU

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

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

At Machu Picchu som den eneste inkaby står intakt, skyldes 
at de spanske erobrere aldrig fandt byen – ellers ville de have 
ødelagt den, ligesom de ødelagde de fleste andre vigtige 
inkabebyggelser. Hen på eftermiddagen kører I med tog til 
Ollantaytambo.

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.

DAG 

18

Tidligt om morgenen tager I først toget og derefter en bil for 
at komme til Cusco. Navnet betyder Verdens navle på det 
gamle inkasprog, og byen er ikke større, end at du kan gå 
rundt til seværdighederne.

I dag er Cusco en moderne storby, men overalt i byen kan I 
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.

I besøger markedshallen San Pedro. De i Cusco alle steds 
nærværende boder og butikker med varer til turister fylder 
ikke meget i markedshallen. Her er derimod slagtere, frugt-
handlere 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.

Morgenmad 
Tog Aguas Calientes - Ollantaytambo
Bus Ollantaytambo  - Cusco
Hotel i Cusco

CUSCO - VERDENS NAVLE
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I besøger Inkaernes soltempel, hvor I finder de fineste sten-
mure 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. Origina-
len findes på Det Kongelige Bibliotek i København. Bagefter 
besøger I katedralen. 

På gågaden Hatunrumiyoc finder I 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 bed-
ste 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.

Morgenmad 
Adgang til Soltemplet og katedralen
Hotel i Cusco

PÅ OPDAGELSE I CUSCO
SOLTEMPLET OG KATEDRALEN

DAG 

19-20
BUS TIL PUNO MED STOP VED 
SEVÆRDIGHEDER

DAG 

21

I stiger på turbussen og forlader Cusco med kurs mod Puno 
ved Titicacasøen. Om bord har I en engelsktalende guide. 
Første stop er i en lille by, hvor I besøger en af Sydamerikas 
mest fantastiske kirker. Tilnavnet »Andesbjergenes Sixtinske 
Kapel« er ikke grebet ud af bjergenes blå luft, men fortæller 
rammende, at loft og vægge er malet med religiøse motiver 
ganske som især væggene i det Sixtinske Kapel i Vatikanet.

Raqchi er et arkæologisk kompleks fra før inkatiden. En ti 
meter høj mur af sten nederst og adobeblokke øverst samt 
fundamenter til 11 søjler på hver side, er de synlige rester af 
inkaernes tempel til ære for skaberguden Viracocha. 

Frokosten indtager I, inden vi fortsætter til passet La Raya 
i 4.335 meters højde. I dette barske højland lever bønderne 
næsten udelukkende lama- og alpakaavl. Passet er vandskel 
mellem Vilcanotafloden og dermed Amazonas, og floden 
som løber ned mod Titicacasøen. Fra La Raya falder terræn-
net kun godt 400 højdemeter de resterende 250 kilometer til 
Puno. Byen ligger ved bredden af Titicacasøen. Om aftenen 
møder vi jeres vært under de kommende dages tur til Taquile.

Morgenmad, frokost 
Kørsel i luksus turistbus fra Cusco til Puno
Hotel i Puno



12   MACHU PICCHU, COLCA OG TITICACASØEN

Tidligt går vi en tur og ser solen stå op over Titicacasøen 
inden morgenmaden. Om formiddagen kan vi se, hvordan de 
skaber deres smukke beklædning, som de bruger i daglig-
dagen, og som vi får mulighed for at bære, mens vi går på 
opdagelse på øen.

Vores guide tager os med på en vandring ad øernes stier, og 
I kommer med i markerne, hvor I får demonstreret, hvordan 
man bearbejder jorden og hvilke afgrøder, som man dyrker. 
På øens højeste punkter besøger I de steder, hvor de holder 
deres årlige religiøse fester. Her ofrer de til Pachamama - 
Moderjord.

Vores værter fortæller om deres traditionelle brug af coca-
blade. Man tygger dem sammen med et kalkpulver , der får 
virkningen frem.

Om aftenen er der hygge, hvor øboerne sørger for en fest 
med udveksling af sang og dans omkring bålet.

Morgenmad, frokost, aftensmad 
Indkvartering hos familie på Taquile
Guidet rundvisning på engelsk på Taquile

STILLE, OPLEVELSESRIG DAG 
PÅ TAQUILE

DAG 

23
DAG 

22

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

En halv times sejlads bringer jer til uroindianernes berømte 
flydende sivøer. Vi anduver en sivø, hvor en øboer fortæller 
om, hvordan man ”bygger” en sivø. I har også mulighed for at 
komme ind i et sivhus. Bagefter kan vi sejle i sivbåd.

Cirka 600 personer lever på knap 50 sivøer. Sivøboernes spe-
cielle levemåde opstod, da uroindianerne omkring den dan-
ske reformation ville undgå at blive underlagt først inkaernes 
og senere de spanske erobrere. Uroindianerne havde deres 
eget sprog, der var meget forskelligt fra begge de to store 
sprog i Andesbjergene; aymara og quechua. Uro tales ikke 
længere på sivøerne, hvor det er udkonkurreret af aymara.

Yderligere et par timers sejlads bringer os ud til øen Taquile, 
hvor vores bagage bliver bragt op til den familie, der bevær-
ter os de kommende dage.

Besøg på De Flydende Sivøer
Sejlads til Taquile
Indkvartering hos familie på Taquile
Morgenmad, frokost, aftensmad

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

Mændene strikker selv deres huer. Ved at studere en hues 
mønster og farve kan man se, om han er gift eller ugift. På 
den gifte mands hue når det røde mønster helt ud til spid-
sen af huen, mens den ugifte mands hue er helt hvid på den 
yderste del.

Når to mennesker møder hinanden på Taquile, udveksler de 
cocablade. Traditionen har rod i indianernes grundlæggende 
livsindstilling, at man skal være i harmoni med sine 
omgivelser. Det at give og modtage symboliserer, at vi alle er 
forbundet med hinanden.

For Rasmussen Travel har kulturmødet stor betydning. Vores 
håb er, at I under jeres besøg på Taquile oplever, at de 
indianske øboere på én gang er meget forskellige fra os, og 
samtidig ligesom os.

EN KULTUR MED RØDDER I 
INKAERNES LEVEREGLER

TIL PUNO PÅ FASTLANDET

DAG 

24

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. 

Morgenmad, frokost
Sejlads Taquile - Puno
Hotel i Puno
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Plantebehandlingen afsluttes 
med et afsluttende bad. Vi 
gennemgår din behandling, 
oplevelse og indsigter og 
laver en plan for fremtiden 
med curanderoen og assiste-
rende healere. 

Meditation og yoga fortsæt-
ter og vi begynder at forbere-
de os på at forlade junglen.

Om aftenen er der ceremoni 
med ayahuasca.

Morgenmad
Kørsel Puino - lufthavn
Fly Juliaca - Lima
Fly Lima - Danmark

PUNO - LIMA - 
EUROPA

DAG 

25
DAG 

26

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

HJEMKOMST

REJSENS PRIS
16 dage, ayahuascaretreat Forhør
23 dage, ayahuascaretreat Forhør
 priser for 1 person i enk.v. / 2 personer i dobbv.

Inkluderet i prisen:
• Bidrag til Rejsegarantifonden
• Alle flyrejser
• Alle transporter på land
• Alle transfers mellem lufthavne og hoteller
• 3 x hotel i Iquitos
• Ophold på Ayahuasca Foundations center Chamisal
• Alle måltider på centret
• Mulighed for deltagelse i seks ceremonier med ayahuasca
• Deltagelse i alle beskrevne aktiviteter på centret
• Rejseleder Bjarne Roursgaard
Under de enkelte dage er det fremhævet med blåt, hvad der 
er inkluderet.

26 dage, ayahuascaretreat og
 Machu Picchu og Taquile Forhør
33 dage, ayahuascaretreat og
 Machu Picchu og Taquile Forhør
 priser for 1 person i enk.v. / 2 personer i dobbv.

Inkluderet i prisen:
• Bidrag til Rejsegarantifonden
• Alle flyrejser
• Alle transporter på land
• Alle transfers mellem lufthavne og hoteller
• 3 x hotel i Iquitos
• Ophold på Ayahuasca Foundations center Chamisal
• Alle måltider på centret
• Mulighed for deltagelse i seks ceremonier med ayahuasca
• Deltagelse i alle beskrevne aktiviteter på centret
• Hotel i Pisac, Aguas Calientes, Cusco og Puno
• 3 dages ophold på Taquile
• Alle måltider på Taquile
• Rejseleder Bjarne Roursgaard
Under de enkelte dage er det fremhævet med blåt, hvad der 
er inkluderet.

Ikke inkluderet i prisen:
• Måltider ud over de nævnte
• Drikkevarer
• Drikkepenge
• Afbestillingsforsikring
• Rejseforsikring
Vi er agent for Gouda Rejseforsikring og kan tegne 
dækkende forsikringer.

Rejsen er omfattet af Pakkerejseloven.
Rasmussen Travel er medlem Rejsegarantifonden.
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BØGER OM PERU 
af Hans Erik Rasmussen

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

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

ÅBEN REJSESESØNDAG
Vi kommer meget gerne på besøg hos jer for at fortælle om 
lige præcis den rejse, som I er interesseret i. Vi kommer over 
hele landet. Ring eller skriv og lav en aftale.

Vores bureau holder til på Midtsjælland, hvor vi på udvalgte 
søndage holder Åben Rejsesøndag. Her fortæller vi om vores 
rejser mm.

Endelig holder vi jævnligt kundemøder i Det Argentinske 
vinhus i København.

Se datoer på vores hjemmeside.

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

I Peru har han deltaget i mange ceremonier med ayahuasca.

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

KONTOR 
I CUSCO
I Cusco driver peruaneren 
Yuri Aguilar det bureau, der 
er vores partner i Peru. Yuri 
er jeres faste kontaktmand 
under rejsen. Når I er i Cus-
co, møder I ham flere gange.

Hans Erik Rasmussen.



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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