3 DAGE ÅRET RUNDT

LEV LOKALT PÅ TAQUILE
BO PRIVAT HOS DEN INDIANSKE BEFOLKNING
MED BESØG PÅ UROINDIANERNES FLYDENDE SIVØER
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BESØG DE FLYDENDE SIVØER
OG SEJL I SIVBÅD

SEJLADS OVER TITICACASØEN
TIL TAQUILE

I hentes på hotellet og kører den korte strækning ned til havnen, hvor en sødygtig båd ligger klar til at smide trossen og
stævne ud på den store smukke Titicacasø. Så snart I er væk
fra havnen, har I mulighed for at nyde udsigten fra bådens
tag.

På den to timer lange sejlads fra sivøerne sætter guiden jer
ind i forholdene på Taquile. På denne interessante og
stille ø findes der ikke motoriseret 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.

En halv times sejlads bringer jer til uroindianernes berømte
flydende sivøer. Deres leveform har eksisteret siden 1400tallet. I 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 I for et lille beløb sejle i sivbåd til en
anden sivø.
Cirka 600 uroindianere - der nu er blandet med aymaratalende fra fastlandet - lever på knap 50 sivøer. Sivøboernes
specielle levemåde opstod, da uroindianerne omkring den
danske reformation ville undgå at blive underlagt først inkaernes og senere de spanske erobrere. Uroindianerne havde
deres eget sprog, der var meget forskellig fra begge de to
store sprog i Andesbjergene; aymara og quechua. Uro tales
ikke længere på sivøerne, hvor aymara har udkonkurreret det
gamle sprog.
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Når I ankommer til den lille havn, vil øboere stå klar til at tage
imod jer, og på deres rygge bære jeres kufferter op ad stierne
til jeres lokale værtsfamilie.
På Taquile hersker en skøn stilhed. Her er nemlig ingen biler.
Taquileboerne er utrolig åbne og varme og I vil hurtigt føle jer
”hjemme” under det første måltid.
Om eftermiddagen tager I en gåtur ad stierne til øens højeste
punkt, hvor der er bygninger fra før spaniernes ankomst.
Overnatning hos jeres værtsfamilie.
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STILLE, OPLEVELSESRIG DAG

EN BY OG SEKS
LANDSBYFÆLLESSKABER

Hvis I er morgenfriske, er der her mulighed for at se solen stå
op over Titicacasøen inden morgenmaden.

De godt 2000 øboere på Taquile lever i seks traditionelle
landsbyfællesskaber med mellem 100 og 150 familier. Hvert
fællesskab, ”comunidad” har en valgt leder, der koordinerer
fællesarbejder til øens bedste.

Om formiddagen kan I se hvordan de skaber deres smukke
beklædning, som de bruger i dagligdagen og som I får
mulighed for at bære, mens I går på opdagelse på øen.
Efter frokosten hos værtsfamilien er det et livsbekræftende
syn at se, når børnene i deres fine skoleuniformer myldrer
ud efter skoletid og finder hen til én af de mangfoldige små
kiosker, der findes ved mange hjem. Alle børn på øen får sig
en grunduddannelse på en af byens to skoler.
Jeres guide tager jer 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.

Cecilio bor i Comunidad Kesura
45 familier
Øfællesskabet på Taquile har et turistbureau, Munay Taquile,
der drives på kooperativ basis, så indtægterne går til
projekter, som hele øen har gavn af. Gyrd Rasmussen Travels
indehaver Hans Erik Rasmussen er personlig ven med Munay
Taquiles leder, og har besøgt ham mange gange. I 2009 med
en gruppe danske turister, der var bureauets første prøvegruppe. Senere som rejseleder for andre grupper, ligesom vi
arrangerer ophold for individuelle grupper.

Efter aftensmaden er der hygge, hvor øboerne fortæller deres
myter og legender. Er I flere hold besøgende på øen på
samme tid (mere end fire personer), vil øboerne sørge for at
alle samles til en fest i den største gårdsplads med
udveksling af sang og dans omkring bålet.
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BÆLTE PÅ UNESCOS LISTE - OG MØDE MELLEM MENNESKER
MÆNDENE STRIKKER HUEN
En central del af øboernes identitet, er deres væve- og
strikkekundt. Det meget specielle Kalenderbæltet, Faja
Calendario, er på UNESCOS’s liste over Verdens Kulturarv.
Bæltet består af 12 ikoniske figurer, der hver symboliserer det
vigtigste indhold i hver måned.
Mændene strikker selv deres hue. 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 spidsen af huen, mens den ugifte mands hue er helt hvid på den
yderste del.
Landbruget på Taquile giver kun lige netop udbytte nok til,
at øen er selvforsynende. Den eneste indtægtskilde på øen,
kommer fra salg af vævede og strikke tekstiler i øens
kooperative butik med kunsthåndværk. Hvert tekstil har en
seddel med producentens navn. Det sikrer, at pengene går
direkte til den rette person.
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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 Gyrd Rasmussen Travel har kulturmødet stor betydning.
Vores håb er, at vores gæster under deres besøg på Taquile
oplever, at de indianske været på én gang er meget
forskellige fra os, og ligesom os.
Jeres værtsfamilie glæder sig til at fortælle om deres liv. De
er meget stolte af deres ø og deres kultur.
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FROKOST I LANDSBYEN

INKLUDERET I TUREN

På dag tre går I en sidste tur rundt på øen.

Sejlads til og fra Taquile

Frokosten spiser I på øfællesskabets restaurant på torvet i
øens landsby.
Herefter vandrer I de cirka 500 trappetrin ned til øens største
havn, hvorfra I sejler tilbage til Puno.
Afslutningsvis bliver I kørt til jeres hotel eller til lufthavnen i
Juliaca.

Besøg på uroindianernes sivøer
Sejlads i sivbåd
Engelsktalende guide under hele turen
Alle måltider på Taquile
2 nætter i gæsterum hos værtsfamilie
Ture på Taquile
Besøg i kunsthåndværkerbutik
Transport mellem hotel og havn i Puno
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