
I MØDER VORES MEDARBEJDER I CUSCO

12 DAGE MED DAGLIG AFREJSE FRA MARTS TIL NOVEMBER

INKASTIEN TIL 
MACHU PICCHU
DEN KLASSISKE  VANDRETUR TIL INKAENS 
HELLIGE BY. MED DEN HELLIGE DAL OG CUSCO
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KORT FORTALT REJSEKODE:
VSE-004

DAG 04
På opdagelse i Cusco. Gader 
med inkamure og markedet San 
Pedro.

DAG 03
Cusco med Soltemplet og 
Sacsayhuamán.

DAG 02
Fly til Cusco i Andesbjergene. 
Begynde højdetilvænning.

DAG 01
Afgang fra Danmark og ankomst 
til Lima.

DAG 08
Inkastien dag 4. Besøg på 
Machu Picchu. Tog til 
Ollantaytambo.

DAG 07
Inkastien dag 3. Forbi inkaruiner 
og storslåede udsigter.

DAG 06
Inkastien dag 2. Over Den Døde 
Kvindes pas i 4.200 meters 
højde.

DAG 05
Inkastien dag 1. Let vandring. 
gennem dal med landbrug.

DAG 12
Hjemkomst til Danmark efter en 
storslået rejse.

DAG 11
Fly til Lima og afrejse mod 
Danmark.

DAG 10
Stille dag i Pisac. Mulighed for 
vandretur eller andre aktiviteter.

DAG 09
Gennem Inkaernes Hellige Dal. 
Overnatning i den lille by Pisac. 

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

På Inkastien vandrer I i en international gruppe under ledelse 
af kyndige guider. Bureauet, der står for vandreturen, har vi 
arbejdet sammen med siden 2004.

INKASTIEN



REJSENS PRIS: FRA XX.990 KR.

Per person i delt dobbeltværelse.
Prisen varierer i takt med flyselskabernes svingende priser 
på ruterne mellem Danmark og Peru. Kontakt os for at få 
nøjagtig pris for det rejsetidspunkt, som I ønsker.

Inkluderet i prisen:
• Bidrag til Rejsegarantifonden
• Alle flyrejser
• Møde med vores medarbejder i Cusco
• Alle transfers mellem lufthavne og hoteller
• Hotel alle nætter
• Morgenmad alle dage
• Morgenmad, frokost og aftensmad hos familie på Taquile
• Adgang til Inkastien og Machu Picchu
• Guidet rundvisning på Machu Picchu
• Adgang til arkæologiske områder i og omkring Cusco
• E-bog med udførlig beskrivelse af alle de steder I besøger
Under de enkelte dage er det fremhævet med blåt, hvad der 
er inkluderet.

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

Mulige tillæg på Inkastien:
• Syntetisk sovepose
• Dunsovepose
• Vandrestave
• Personligt telt
• Bærer til personlig bagage (7 kg) 595 kr.
• Bærer til personlig bagage (12 kg) 1.095 kr.

Ikke inkluderet i prisen:
• Måltider ud over de nævnte
• Drikkevarer
• Drikkepenge
• Sovepose på Inkastien
• Transport af sovepose, tøj og personligt udstyr på Inkastien
• Afbestillingsforsikring
• Rejseforsikring
Vi er agent for Gouda Rejseforsikring og kan tegne 
dækkende forsikringer.

Rejsen er omfattet af Pakkerejseloven.
Rasmussen Travel er medlem Rejsegarantifonden.

OM REJSEN

Kontakt
Rasmussen Travel
Førslev Møllevej 5, 4690 Haslev 
Tlf. 21 72 44 56 
Mail: he@gyrdrasmussentravel.dk
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I flyver fra Danmark og lander sidst på dagen i Lima. Vores 
medarbejder i Peru modtager jer og kører med jer ind på det 
klassiske Hotel Gran Bolívar i det historiske centrum.

Lima blev anlagt i 1535 af Francisco Pizarro, lederen af de 
spanske erobrere, der dræbte inkaen og underlagde sig Peru. 
I kolonitiden var byen hovedstad for hele det spanske 
Sydamerika. Ti minutters gang fra hotellet ligger Plaza Mayor 
med præsidentpaladset. Her ligger også katedralen med 
Pizarros sarkofag.

Fly Danmark - Lima
Transfer lufthavn - hotel
Hotel i Lima
Velkomstmøde med vores danske medarbejder i Peru

AFSTED PÅ EVENTYR

DAG 
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Efter morgenmaden kører I i lufthavnen og flyver til byen 
Cusco i Andesbjergene. Hotellet ligger ganske få meter fra 
Plaza de Armas, der i inkatiden var centrum for det mægtige
rige. Det var herfra, at veje gik ud i de fire områder, som inka-
riget var delt ind i. 

Cusco ligger i 3.330 meters højde. Det gælder derfor om at 
slappe af og begynde at vænne sig til højden. I mange af 
bygningerne omkring plazaen ligger gode restauranter og 
caféer, og tit kan man være heldig på første sal at få et bord 
med udsigt over plazaen. 

Cusco kom på UNESCO’s liste over Verdens Kulturarv i 1983, 
men allerede flere årtier inden, var bystyret bevidst om vigtig-
heden af at frede den historiske bydel. Desværre smadrede 
de spanske ved deres ankomst i 1533 mange af inkaernes 
bygningsværker. I nogle gader finder I dog intakte inkamure.

Transfer hotel i Lima - lufthavn
Fly Lima - Cusco
Transfer lufthavn Cusco - hotel
Hotel i centrum
Velkomstmøde med vores medarbejder i Cusco
Morgenmad

OP I ANDESBJERGENE

DAG 

02
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Jeres kroppe er nu klar til at tage på tur i Cusco. Snyd ikke 
jer selv for Soltemplet, der var det vigtigste tempel i inkariget. 
For at markere deres herredømme ødelagde spanierne store 
dele af templet og byggede en kirke på resterne. I templet 
finder vi de fineste inkamure i Peru. I et rum hænger store 
plancher med tegninger fra Felipe Guaman Poma de Ayalas 
krønike, der i sin originale, håndskrevne udgave befinder sig 
på Det Kongelige Bibliotek i København.

Ruinkomplekset Sacsayhuaman med den enorme siksakmur 
er et af inkaernes mest imponerende bygningsværker. Udsig-
ten fra toppen af bakken giver et fint udsyn ned over Cusco.
Selv om Sacsayhuaman i dag er det største ruinkompleks 
omkring Cusco, er der kun en femtedel af det oprindelige 
bygningsværk tilbage. Gennem 400 år hentede beboerne 
i Cusco sten fra bygningerne, og man kan kun gisne om, 
hvordan fæstningen så ud, da et afgørende slag stod mellem 
Pizarros erobringsstyrker og inkaens hær i 1536.

Hotel i centrum
Adgang til Sacsayhuamán 
Ollantaytambo og Pisac
Morgenmad

Guidet bytur med vores engelsktalende guide: 
Pris: samlet 650 kr. eksl. indgange for 1 - 8 personer

CUSCO MED SOLTEMPLET OG 
SACSAYHUAMÁN

DAG 
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I dag har I tid til på egen hånd at gå på opdagelse i Cusco.

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 over for, på højre, side er fra 
kolonitiden. Man kan se det ved, at muren er lodret. Inkaerne 
lod murene hælde svagt indefter – det gav større stabilitet. 
Inkamuren fortsætter rundt til højre ad gyden Inka Roq’a.

Et besøg i Cusco bør indeholde et besøg i markedshallen 
San Pedro. De i Cusco alle steds nærværende boder og 
butikker med varer til turister fylder ikke meget i markeds-
hallen. 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.

Briefing med guider om vandreturen kl. 19 på hotellet
Hotel i centrum
Morgenmad

PÅ OPDAGELSE I CUSCO

DAG 
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I den tidlige morgen kører I gennem typisk peruansk land-
brugsland og ned i Den Hellige Dal. Vandringen starter efter 
at I har provianteret i byen Ollantaytambo. De første kilometer 
går langs Urubambafloden, til I kommer til ruinen Patallaqta. 
Her bevogtede inkaerne  indgangen til den dal, som I vandrer 
videre ind igennem. Efter en god times let gang krydser I 
dalens lille flod, hvis vand kommer fra gletsjerne på det 6.271 
meter høje bjerg Salcantay. Ved broen er en bebyggelse, hvor 
I sandsynligvis holder frokostpause.

En lille times vandring længere fremme kommer I til landsbyen 
Huayllabamba i 3.100 meters højde. Dette er den sidste 
bebyggelse på Inkastien. Navnet er quechua og betyder 
græsslette. Undervejs er I kommet forbi marker, som de 
lokale bønder dyrker med håndkraft og oksers hjælp. I 
Huayllabamba er der kiosker og lejrpladser, hvor I tilbringer 
den første nat.

Transport Cusco - startsted for Inkastien
Adgang til Inkastien
Engelsktalende guide, kok og bærere til mad og telt *
Overnatning i topersoners telt *
Oppusteligt liggeunderlag *
Frokost, eftermiddagste og aftensmad
* alle fire vandrerdage

INKASTIEN DAG 1
LET VANDRING

DAG 

05

Fra Huayllabamba stiger stien støt cirka tre timer op gennem
tågeskov til 3.850 meters højde, hvor der er en række cam-
pingpladser med toiletbygning. Udsigten ned gennem dalen 
er fantastisk. I kommer op i landskabstypen puna, hvor 
bevoksningen næsten udelukkende er græsarten ichu.
Vandringen op mod passet er den hårdeste strækning på 
Inkastien. I denne højde indeholder en given luftmængde kun 
60 procent af iltmængden ved havets overflade. Sørg derfor 
for kun at gå halvt så hurtigt som almindelig ganghastighed. 
Det gælder om, at musklerne ikke forbruger mere ilt, end 
lungerne kan nå at optage. 

Den døde kvindes pas, Warmiwañusqa, ligger i 4.198 meters 
højde. Tilnavnet kan skyldes, at man fra den bjergside, som 
man vandrer op ad næste dag, med lidt god vilje kan få kon-
turerne ved passet til at ligne en liggende kvinde. Brug noget 
tid på passet for at komme til hægterne efter stigningen og 
på at nyde udsigten. En times vandring ned ad bjergsiden 
bringer jer ned til Pacamayo-floden, hvor Inkastiens største 
lejrplads med toilet ligger. 

Morgenmad, frokost, eftermiddagste og aftensmad

INKASTIEN DAG 2
DEN DØDE KVINDES PAS

DAG 
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Fra lejren går det igen opad, og undervejs finder man de første 
rester af oprindelig stenbelægning fra inkatiden. Efter en 
times vandring kommer man til den runde ruin Runkuracay, 
der fungerede som tambo (opholdssted for rejsende) og ud-
sigtspunkt. Da Hiram Bingham udforskede Machu Picchu på 
sin ekspedition i 1915, viste hans lokale hjælpere ham denne 
og flere af de andre ruiner langs Inkastien. Det var også på 
den ekspedition, at han fandt rester af Inkastien, der forbandt 
Machu Picchu med bebyggelserne i retning mod Cusco.

Efter Inkastiens andet pas i 3998 meters højde ligger ruinen 
Sayacmarca nogle hundrede trappetrin op til venstre. Belig-
genheden valgte inkaerne på grund af den storslåede udsigt 
mod Vilcabambabjergene. Landskabstypen er her tågeskov, 
der fortsætter næsten hele vejen frem til Machu Picchu. Inka-
stien på denne strækning er en af de bedst bevarede sektio-
ner med fin, original stenbelægning. Undervejs kommer man 
gennem en tunnel hugget gennem en naturlig revne i bjerget.

Efter tredje pas med ruinen Phuyupatamarca kommer 
lårmusklerne på arbejde under den lange nedstigning ad en 
perfekt bevaret stentrappe. Nær lejren ligger ruinen Wiñay 
Wayna med imponerende terrasser.

Morgenmad, frokost, eftermiddagste og aftensmad

INKASTIEN DAG 3
INKARUINER MED UDSIGT

DAG 
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I starter vandringen meget tidligt om morgenen for at være 
fremme ved Solporten, når solen står op. Her får I jeres første 
storslåede udsyn ned over Machu Pichu. På Machu Picchu 
får I en guidet rundvisning, hvor I besøger alle de vigtigste 
bygninger og områder her i inkaens hellige by: Soltemplet, 
Templet med de Tre Vinduer, Solstenen, Kondorens Tempel, 
Stenbruddet og beboelsesområderne. Efter den guidede tur 
har I tid til selv at gå på opdagelse i Machu Picchu.

Machu Picchu blev sandsynligis forladt af inkaerne på grund 
af borgerkrig og sygdomme, der rasede lige før spaniernes 
ankomst. Først i 1911 fik omverdenen igen kendskab til ruin-
byen, da Hiram Bingham besøgte og fotograferede byen.

Aftenen nyder I i hotel- og restaurantbyen Aguas Calientes 
for foden af Machu Picchu. I udkanten af byen er varme 
kilder, så husk badetøj.

Adgang til Machu Picchu
Guidet rundvisning på Machu Picchu
Bus Machu Picchu - Aguas Calientes
Hotel i Aguas Calientes
Morgenmad

Adgang til bjerget Huayna Picchu skal bestilles seperat. 
Der er et begrænset antal billetter.

INKASTIEN DAG 4
BESØG PÅ MACHU PICCHU

DAG 
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Om morgenen tager I toget fra Aguas Calientes til Ollan-
taytambo. Den lille plaza har mange små, hyggelige caféer og 
restauranter. Byen 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. Umiddelbart bag byen rejser terrasser med høje 
mure sig op ad bjergsiden. På toppen ligger et af inkaernes 
forsvarsværker med tilhørende tempel. Her vandt inkaerne 
i 1536 et af deres eneste store slag over de spanske erobrere.

Betegnelsen Inkaernes Hellige Dal bruges om Urubamba-
dalen mellem byerne Pisac og Ollantaytambo. Betegnelsen 
»hellig« er først hæftet på dalen i turismens tidsalder, men da 
religiøse handlinger var en fuldt integreret del af inkaernes 
hverdag, er det alligevel en relevant betegnelse. 

I kører op gennem dalen fra Ollantaytambo til Pisac, hvor I 
tilbringer de næste dage.

Tog Aguas Calientes - Ollantaytambo
Bil Ollantaytambo - Pisac
Hotel i Pisac
Billet til ruinerne ved Ollantaytambo
Morgenmad

INKAERNES HELLIGE DAL MED
OLLANTAYTAMBO OG PISAC

DAG 

09

Pisac er en lille typisk og meget besøgt bjerglandsby. Her 
kommer bønderne på søndage og i mindre grad torsdage ind 
fra de omkringliggende landsbyer for at sælge deres afgrøder 
og købe dagligvarer. Denne handel trives side om side med 
salget af kunsthåndværk, som fylder plazaen og sidegaden 
ved kirken.

På en bjergside over Pisac ligger et meget velbevaret ruin-
område og brede terrasser, der strækker sig flere hundrede 
højdemeter op ad bjerget. Ud over at fungere som religiøst 
og administrativt centrum for denne del af dalen var Pisac 
også det fæstningsanlæg, der skulle hindre de fjendtlige 
stammer fra lavlandet i at trænge ind i Cusco-området. I 
krisesituationer har terrassernes høje mure fungeret som 
fæstningsanlæg, og egnens befolkning har kunnet søge i 
sikkerhed på toppen. Ruinerne nås ad en fin vandresti, der 
starter til venstre for byens lille fine kirke.

Pisac er centrum for det spirituelle miljø i og omkring Cusco. 
Tilrejsende, der interesserer sig for inkaernes spirituelle 
verden, deltager i ceremonier på de retreats, der afholdes i 
udkanten af byen.

Hotel i Pisac
Billet til ruinerne ved Pisac
Morgenmad

PISAC MED MARKEDSPLADS,
RUINER OG YOGASTEDER

DAG 
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Hen på dagen lander I i 
Danmark. 

HJEMKOMST

DAG 
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Vi henter jer på hotellet i 
Pisac og kører jer til luft-
havnen i Cusco. Første 
strækning går til Lima, hvor 
I om aftenen fortsætter mod 
Europa.

Transfer Pisac - Cusco
Fly Cusco - Lima
Fly Lima - Danmark
Morgenmad

HJEMREJSE

DAG 
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Areal
1.285.220 km² og dermed 
mere end dobbelt så stort 
som Frankrig.

Indbyggertal
Der bor ca. 30 millioner 
mennesker i Peru.

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

FAKTA OM 
PERU

Inden en vandretur i Perus 
bjerge er det meget vigtigt at 
vænne sig til højderne. En
for hurtig opstigning til for 
store højder betyder, at man 
bliver overmandet af hoved-
pine og kvalme – og i værste 
tilfælde væskeudtrængning i 
hjerne og lunger. Højdesyge 
kan bedst beskrives som 
iltmangel. Det er betegnelsen 
for kroppens symptomer og 
fysiologiske reaktioner på 
det lavere ilttryk i “den tynde 
luft”.

Lige meget hvor højt man er 
over havets overflade, inde-
holder luften 21 procent ilt.
Det afgørende er barome-
tertrykket, der afhænger af 
højden. I 5.800 meters højde 
er barometertrykket kun det 
halve af, hvad det er ved 
havoverfladen. Det vil sige, 
at man ved direkte opstig-
ning til 5.800 meters højde 
kun optager halvt så meget 
ilt, hvis man forestiller sig, at 
vejrtrækningen er uændret.

HØJDESYGE
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Cusco

Pisac

Ollantaytambo

·
·

· Den Hellige Dal

▬ ▬ ▬ ▬ Vej
▬ ▬ ▬ ▬ Flod 
▬ ▬ ▬ ▬ Jernbane
▬ ▬ ▬ ▬ Vandresti 

Machu Picchu

·

KORT OVER CUSCO, DEN HELLIGE DAL 
OG INKASTIEN

Kortudsnittet er markeret med blåt på det lille 
kort over Peru.

▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 
0                10 km.

Inkastien

Aguas 
Calientes· Startsted for 

Inkastien·

FAKTA OM INKASTIEN

Længde:  Ca. 45 km
Dage:  4
Højeste pas: 4198 m. Passet Warmiwañusqa, 
  “Den døde kvindes pas” dag 2
Dybeste dal: 2620 m. Ved Vilcanotafloden lige efter 
  start dag 1
Sværhedsgrad: Middel til hård
Regler:   Hver dag må højst starte 500 vandrere 
  inkl. bærere og guider.
  Man skal vandre med guide med licens.
Bedste tidspunkt: April til november hvor det er tørtid
  Inkastien er lukket i februar
Kendetegn: En klassiker, inkaens vej til Machu Picchu
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Pisac·
Gennem mange år skrev Hans Erik Politikens guidebøger om 
Peru. I “Ad lysende stier” beskriver han fem af sine eventyrlige 
rejser i landet, mens Franklin fra Peru er en børne-billedbog. 

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.

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

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

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.

Hans Erik Rasmussen holder foredrag om sine rejser i 
Sydamerika på biblioteker, skoler, kirker og oplysningsfor-
bund.

Han er medlem af Eventyrernes Klub.

KONTOR NÆR LIMA OG I CUSCO
Calle Granholm, vores danske medarbejder i Peru, bor lidt 
syd for Lima, hvor han ejet hotel. Når I rejser, har I Calles 
kontaktoplysninger med. I tilfælde af udforudsete 
udfordringer, kan I kontakte Calle. Calle er rejseleder og 
guide på en del af vores skræddersyede rundrejser.

I Cusco driver peruaneren Yuri Aguilar det bureau, der er 
vores partner i Peru. Yuri er jeres faste kontaktmand under 
rejsen. Når I er i Cusco møder I ham flere gange. Hans Erik Rasmussen.

Calle Granholm og Yuri Aguilar er venner og arbejder 
sammen om at yde den bedste service på vores rejser.



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

Førslev Gl. Mølle // Førslev Møllevej 5 // 4690 Haslev // Telefon 21 72 44 56 // he@gyrdrasmussentravel.dk // gyrdrasmussentravel.dk


