
DET ULTIMATIVE ALTERNATIV TIL INKASTIEN

6 DAGE. DAGLIG AFGANG APRIL - NOVEMBER

CHOQUEQUIRAO -
MACHU PICCHU
VANDRETUR MED TRE INKABYER
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KORT FORTALT REJSEKODE:
VSE-037

DAG 04
Vandring over passet San Juan 
til den lille by Yanama. Bil til 
Llucmabamba.

DAG 03
Vandring til bebyggelsen Maizal. 

DAG 02
Vandring til inkabyen 
Choquequirao. Lejr ved 
Choquequirao eller terrasserne 
Pinchaunuyoq.

DAG 01
Kørsel fra Cusco til startsted for 
vandretur ved Cachora. 
Vandring gennem Apurimackløf-
ten. Lejr på bjergside.

DAG 06
Besøg på inkabyen Machu 
Picchu. Tog til Ollantaytambo og 
kørsel til Cusco.

DAG 05
Vandring op til inkabyen 
Llactapata og ned til Hydro 
Electrica. Vandring eller tog til 
Aguas Calientes.

Ollantaytambo·

Cachora

Choquequirao

Yanama

Machu Picchu

·

·
·

·
Vilcabamba

·
Aguas 
Calientes·

·Llucmabamba

·Santa Teresa

Llactapata

Cusco

Maizal·
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Inkabyen Choquequirao når man kun til fods.

REJSENS PRIS: FRA 11.680 KR.

Per person i delt telt og dobbeltværelse ved 2 personer
Kontakt os for at få nøjagtig pris for det rejsetidspunkt, som I 
ønsker.

Inkluderet i prisen:
• Transport Cusco – startsted ved Cachora
• Indgang til inkabyen Choquequirao
• 5 dages vandretur
• Alle måltider under vandreturen
• 1 engelsktalende guide der er med hele vejen 
   fra og tilbage til Cusco
• 1 kok på vandreturen
• 1 ridedyr som sikkerhed på vandreturen
• Lokale hjælpere til dyr og praktiske opgaver
• Nødvendige pakdyr
• Stort topersoners telt
• Transport i bil fra Yanama til Llucmabammba
• Tog Hydro Electrica - Aguas Calientes
• 1 x hotel i Aguas Calientes
• Bus Aguas Calientes - Machu Picchu t/rt
• Indgang til Machu Picchu
• Guidet rundsvisning på Machu Picchu
• Tog og bus til Cusco

Tillægspakker:
• Billet til bjerget Huayna Picchu eller Machu Picchu

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.

OM REJSEN

·
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I står meget tidligt op, og kører gennem vest ud af Cusco til 
den lille by Cachora. Undervejs krydser I Apurimacfloden - 
den øvre Amazonflod. Vejen føger samme rute som inkaernes 
hovedvej, der førte fra Cusco til den nordlige del af riget.

Dagen før har I mødt jeres engelsktalende guide, der følger 
jer på hele turen, indtil I er tilbage i Cusco. Ved den lille by 
Cachora møder I vores lokale hjælpere. Hos de lokale 
købmænd gør I de sidste indkøb. 

Bag byen, på den anden side Apurimacfloden, tårner de 
første af Vilcabambabjergene sig op i over 5000 meters 
højde.

Vandringen starter, hvor vejen slutter 1500 højdemeter 
næsten lodret over Apurimacfloden.

1. vandrerdag

FRA CUSCO TIL CACHORA - 
STARTSTED FOR VANDRING

DAG 

01
Praktisk

Vandreturen 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 
nødvendigt 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. Derfor kan 
det være en god idé i de sidste måneder inden turen at gå i et 
motionscenter og forkusere på bentræning.

FYSISK FORBEREDELSE
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I står meget tidligt op, og kører gennem vest ud af Cusco til 
den lille by Cachora. Undervejs krydser I Apurimacfloden - den 
øvre Amazonflod. Vejen føger samme rute som inkaernes ho-
vedvej, der førte fra Cusco til den nordlige del af riget.

Dagen før har I mødt jeres engelsktalende guide, der følger 
jer på hele turen, indtil I er tilbage i Cusco. Ved den lille by 
Cachora møder I vores lokale hjælpere. Hos de lokale 
købmænd gør I de sidste indkøb. 

Bag byen, på den anden side Apurimacfloden, tårner de 
første af Vilcabambabjergene sig op i over 5000 meters 
højde.

Vandringen starter, hvor vejen slutter 1500 højdemeter 
næsten lodret over Apurimacfloden.

1. vandrerdag

FRA CUSCO TIL CACHORA - 
STARTSTED FOR VANDRING

DAG 

01

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.

I krydser Apurimacfloden ved at vandre over en lille bro. 
Apurimafloden er den øvre Amazonflod.

Sidst på eftermiddagen når I lejren, hvor de peruanske 
hjælpere har slået teltene op. 
Sandsynligvis bliver det i 
bebyggelsen Santa Rosa.

NED AD BJERGSIDE OG KRYDS 
AF APURIMACFLODEN

Praktisk

Praktiske 

omstændigheder,

vejrforhold, ønsker i

gruppen eller noget helt 

andet kan få guiden til at

flytte lejrpladserne.
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Baggrundsviden

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 spani-
erne, og nogle mener, at det den sidste inka, Tupac Amaru, 
voksede op på Choquequirao.

Med sin beliggenhed højt over Apurimac-floden var 
Choquequirao et perfekt sted at kontrollere adgangen til 
Vilcabamba. Herudover var stedet også administrativt center, 
men fungerede 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.

Læs meget mere om Choquequirao på Rasmussen Travels 
hjemmeside.

INKABYEN CHOQUEQUIRAO

Om morgenen fortsætter I vandringen op ad bjergsiden til 
bybyggelsen Marampata i cirka 2.950 meters højde. 

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 betaler jeres guide for 
adgang til ruinbyen. Fra opsynsfolkenes hus er der en fin 
udsigt ned over ruinkompleksets lavere terrasser, der ligger 
cirka 400 højdemeter under selve byen.

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

2. vandredag

TIL CHOQUEQUIRAO

DAG 

02
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Efter Choquequirao er der væsentlig færre vandrere på stien.  
Vandringen til terrasserne Pinchanuyoq fører først lidt op og 
dernæst ned med en flot udsigt ned gennem kløften.

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

Vandringen ned til Victoriafloden i 1952 meters højde tager kun 
godt en time. De 1000 højdemeter op til bebyggelsen Maizal 
vandrer vi på tre-fire timer. På en stor del af stigningen 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 vandreturens bedste 
lejrpladser. 

3. vandrerdag

INKATERRASSER OG OP TIL 
FAMILIE

DAG 

03

En af turens største fysiske udfordringer er den ti kilometer lan-
ge og 1200 højdemeter høje stigning fra Maizal til det 4.150 
meter høje pas Apacheta. På mange strækninger er stien 
smal og stejl, og vi kan ikke ride.

Belønningen er en af hele vandreturens mest storslåede 
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 venter en bil, der kører jer ad en nyanlagt grusvej 
over Yanamapasset i 4.680 meters højde. Kørslen fortsæt-
ter ned gennem dale til bebyggelsen Llucmabamba, hvor I 
overnatter.

4. vandrerdag

OVER ØJE PAS

DAG 

04
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5. vandrerdag

DAG 

05

Dagens vandretur starter med en moderat godt tre timer lang 
vandring op til inkaruinen Llactapata. Her får I en grundig 
rundvisning. Llactapa er et et stort ruinområde, der kun 
meget begrænset er udgravet. Overalt i den tætte skov er der 
overgroede mure og bygninger. Den centrale bygning er et 
tempel med fem døråbninger. Bygningen er anbragt således 
at solen, solstenen på Machu Picchu og indgangen i den 
midterste døråbning på Llactapata står på en lige linje ved 
daggry på vintersolhverv d. 21. juni. Fra Llactapata er der 
udsigt til Machu Picchu, som I dermed kommer til at se fra en 
helt speciel vinkel.

Fra ruinområdet vandrer I ned til vandkraftværket Hydro 
Eléctrica. Midt på eftermiddagen tager I en cirka tre kvarter 
lang togtur til hotel- og restaurantbyen Aguas Calientes 
nedenfor Machu Picchu. Her får I middag.

Hotel i Aguas Calientes

INKARUINEN LLACTAPATA
UDSIGT TIL MACHU PICCHU

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

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 duffle back. En 
kuffert duer ikke.

TIL NATTEN
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Machu Picchu

DAG 

06
Baggrundsviden

MACHU PICCHU

 

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

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

Om eftermiddagen tager vi toget til byen Ollantaytambo og 
derfra med bil til Cusco.

Om aftenen går vi ud og får det første indtryk af byen.

BESØG PÅ MACHU PICCHU

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.



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


