
MULIG AFGANG JUNI - AUGUST

8 DAGE I PRIVAT GRUPPE

BESTIGNING AF 
AUSANGATE, 6.410 M.
INKAERNES HELLIGE BJERG I PERU
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KORT FORTALT REJSEKODE:
VSE-044

Peru

DAG 03
Bestigning af bjerget jampa, 
5585 m. Træning af udstyr og 
teknikker på is. 

DAG 02
Vandring ind til Jampa base 
camp.

DAG 01
Kørsel fra Cusco til byen Tinqui. 
Vandring forbi bjerbønders 
marker til bebyggelsen 
Pacchanta.

DAG 06
Bestigning af Ausangate, 
6.384 m. Vandring ned til base 
camp.

DAG 05
Vandring fra base camp op til 
Ausangate topcamp.

DAG 04
Vandring til Ausangate base 
camp.

DAG 08
Pukacocha - bebyggelsen Upis 
- Cusco.

DAG 07
Vandring fra base camp til søen 
Pukacocha.

HØJDETILVÆNNING INDEN BESTIGNINGEN
Innden starten på det beskrevne program i denne rejse, anbefaler vi, at man opholder sig i og omkring 
Cusco (3.330 m.) i en uges tid.

Dag 1.  Fly Danmark - Lima
Dag 2.  Fly LIma - Cusco. Kørsel til Ollantaytambo
Dag 3.  Machu Picchu. Til Cusco
Dag 4.  Cusco
Dag 5.  Cusco
Dag 6.  Cusco

Dag 7-14. Bestigning som beskrevet i programmet

Dag 15.  Fly Cusco - Lima. Afrejse mod Europa
Dag 16.  Ankomst Danmark



REJSENS PRIS:   FRA 15.950 KR.
Per person ved 2 personer i delt tomandstelt

REJSENS PRIS:   FRA 14.950 KR.
Per person ved 3 personer i delt tomandstelt og en-
mandstelt

REJSENS PRIS:   FRA 13.950 KR.
Per person ved 4-6 personer i delt tomandstelt

Inkluderet i prisen:
• Formøde på hotel i Cusco med guide til vandreturen
• Adgang til området ved Ausangate
• Engelsktalende bjergguide
• Gruppens udstyr til bestigning
• Personlig porter frem til topcamp
• Pakdyr; muldyr eller æsler
• Personer til at passe pakdyrene
• Alle måltider; morgenmad, frokost, aftensmad
• Kok under hele ekspeditionen
• Køkkentelt
• Spisetelt med borde og stole
• Køkkenudstyr, tallerkner og bestik
• Topersoners telte
• Oppustelige liggeunderlag
• Privat kørsel Cusco – Tinqui – Cusco 

Ikke inkluderet i prisen:
• Fly Danmark - Lima - Cusco - Lima - Danmark
• Personligt klatreudstyr *
• 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

Kontakt
Rasmussen Travel
Førslev Møllevej 5, 4690 Haslev 
Tlf. 70 27 44 56 
Mail: he@rasmussentravel.dk
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Ausangate er den femtehøjeste top i Peru Og den højeste af 
de syv topppe over 6.000 meter i Cuscoregionen. Den første 
bestigning af den centrale top blev gennemført i 1953. 
Ekspeditionsleder var den berømte østrigske bjergbestiger 
Heinrich Harrer, der er kendt fra bogen og filmen ”Syv år i 
Tibet”. 

Ausangate er langt den mest kendte af de store 
”bjergbestigertoppe” i Cusco, da den normale rute ikke er så 
teknisk vanskelig. Dog er der behov for en god udholdenhed 
for nå op på plateauet ved toppen.

Ausangate var sammen med bjerget Salcantay den vigtigste 
Apu - guddom, i Cusco og kan ses fra mange steder i byen. 
Der er færre turister, der besøger denne provins i Cusco, selv 
om det er ved at blive et populært vandreterræn. En syv-otte 
dage lang vandrerute fører rundt om bjerget.

AUSANGATE, 6.384 M.
ET HELLIGT BJERG

KORTSKITSE

 Fakta
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HØJDETILVÆNNING

Vi tilråder, at I har en uges ophold i og omkring Cusco, inden I 
starter på turen til og bestigningen af Ausangate.

HØJDETILVÆNNING  INDEN 
BESTIGNINGEN AF AUSANGATE

Hos Rasmussen Travel planlægger vi rejserne, så vi naturligt 
og langsomt vænner os til højden i landet og får mest muligt 
ud af de store oplevelser, der venter os.

Jo højere man bevæger sig op, jo mindre ilt er der i luften. 
Derfor er man nødt til at give kroppen mulighed for at tilpasse 
sig højden. Det betyder, at man i tilvænningsperioden skal 
bevæge sig ganske langsomt og undgå pludselige og hurtige 
bevægelser. Herved får kroppen de bedste muligheder for at 
håndtere den nedsatte iltmængde. Det kan ikke udelukkes,
at man i en periode føler ubehag i højden. Det kan være 
hovedpine, kvalme, almindelig utilpashed eller fornemmelsen 
af åndenød. Det er vigtigt her at give rejselederen detaljeret 
besked om de symptomer, man føler, således at han kan 
rådgive rigtigt. Grundlæggende er det bedste middel dog at 
tage den helt med ro og give kroppen den tid, der skal til for 
at tilpasse sig vilkårene i højden.

Der kan ikke siges noget om hvem, der udsættes for disse 
symptomer. Der er ikke en påviselig sammenhæng med ens 
fysiske form eller en god kondition, men risikoen for at få 
symptomerne mindskes med alderen.

Bemærk at vor rejseleder har en meget stor erfaring i at 
bevæge sig i højderne og vil kunne give kvalificeret og 
individuel rådgivning, såfremt de nævnte symptomer opstår.
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Vi begynder vandringen ind gennem en smuk kløft med søer. 
Undervejs kommer vi forbi bjergbønders simple huse. Vi er 
i et meget traditionelt område, hvor mennesker stadig lever 
af jordbrug med kartofler og lama- og alpahold. Kvinderne 
væver stadig på traditionel vis.

Nedenfor passet Jampa etablerer vi lejren.

Fra lejren har vi en spektakulær udsigt til nordsiden af
Ausangate.

Stigning: 864 højdemeter
Nedstigning: 300 højdemeter
Højeste punkt: 5.100 meter
Vandretid: 7-8 timer

 

CUSCO - TINQUI - PACCHANTA

DAG 

01
 

PACCHANTA - JAMPA BASE 
CAMP

Tidligt om morgenen forlader vi Cusco, og kører i tre timer ad 
først landevejen mod Puno og Titicacasøen, og dernæst til 
venstre op i højderne.

Vi kommer over et pas i cirka 4.200 meters højde, og når den 
lille by Tinqui (3790 m.). Herfra vandrer vi til bebyggelsen 
Pacchanta i 4.260 meters højde. Her er termiske bade, hvor vi 
kan nyde et naturligt, varmt bad.

Mod et tillæg kan man her sove på et simpelt herberg i stedet 
for i vores telte.

DAG 

02
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Vi begynder opstigningen klokken 4:30, tidspunktet hvor 
dagen begynder at gry. På cirka to timer når vi op til en 
gletsjer, og fortsætter op ad en højderyg til toppen af bjerget 
Jampa. Undervejs har vi en fantastisk udsigt til Ausangate, 
vores næste mål.

Efter at have stået på toppen i 5.485 meters højde vandrer vi 
ned til Jampapasset (5010 m.). Herfra fortsætter vi ned syd 
for bjerget til lejren Soracuchupampa. Herfra er der udsyn til 
andre bjergtoppe i Vilcanotabjergkæden.

 

BESTIGNING AF JAMPA, 
5.585 M.

DAG 

03

Dette er letteste korteste dag på ekspedition, da vi på cirka 
fire timer når Ausangate base camp (4.820 m).

På vej til lejren kan vi se den rute, som vi skal følge til toppen 
af Ausangate. 

I lejren laver vi de nødvendige forberedelser til opstigning til 
Ausangate.

SORACUCHUPAMPA - 
AUSANGATE BASE CAMP

 

DAG 

04

Base camp
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Vi foretager topforsøget på Ausangate. Dagen starter i mørke 
kort efter midnat. Først vandrer vi over en gletsjer med 
sprækker. Dernæst kommer en cirka 120 meter høj stigning 
på 60º til 70º. Stigningen giver adgang til et plateau, som vi 
vandrer på i cirka 4 timer. Til slut foretager vi den 
endelige stigning på cirka 60 meter på cirka 65º til toppen.

Forhåbentlig er vi lykkkedes med opstigningen, så vi kan 
nyde nogle øjeblikke på toppen, inden vi vandrer ned til base 
camp.

Sværhed:
Bestigningens sværeste del er den stejle stigning og 
skrækker, som vi skal krydse på gletsjeren.

Stigning: 884 højdemeter
Nedstigning: 1.584 højdemeter
Højeste punkt: 6.384 meter
Vandretid: 12-14 timer

   Hældning på 70º:

 

BASE CAMP - AUSANGATE 
TOPCAMP

DAG 

05
 

TOPCAMP - TOPPEN AF 
AUSANGATE - BASE CAMP

Vi krydse nogle morræner og når på cirka fire timers vandring 
til stedet for topcamp i 5.475 meters højde.

Vi bærer selv vores personlige udstyr og sovepose og ligge-
underlag i egne rygsække. Der kan hyres en porter til dette 
for hver to personer.

Vi kan se næste dags rute, op ad den stejle skråning, 
der giver os adgang til plateauet under toppen. Vi observerer 
en enorm gletscher ved navn Santa Catalina. 

Lejren etablerer vi på en morræne, og i tilfælde af sne, slår vi 
teltene op på sneen.

Stigning: 700 højdemeter
Højeste punkt: 5.500 meter
Vandretid: 4 timer

Personlig porter til dag 5 og 6: 1.600 kr. for to personer

DAG 

06
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Rasmussen Travel kræver at deltagere har en fuldt dækkende
afbestillings- og rejseforsikring. Vi anbefaler en Gouda 
rejseforsikring, der dækker bjergbestigning og vandring i alle 
højder.

Vi gør, hvad vi kan for at gennemføre rejsen, men der er tale 
om en krævende bestigning, hvorfor vejrforbehold kan 
betyde, at vi er nødsaget til at ændre på ruten, eller aflyse 
topbestigningen, hvis guiden vurderer, at det vil være for 
risikabelt at fortsætte. Hvis guiden vurderer, at én eller flere i 
gruppen ikke er i stand til at fortsætte mod toppen, skal dette 
også respekteres.

Guidens anvisninger skal efterfølges. Vi er ikke erstatnings-
pligtige for ændringer og aflysninger.

 

FORSIKRINGER, FORBEHOLD 
OG ÆNDRINGER
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Fra base camp (4.820 m.) vandrer vi op til vil gøre tilpasset
Palomani (5.116 m.). Herfra ned til søen Ausangatecocha 
(4.680 m.). Nu går det atter opad til passet Apacheta (4.900 
m.) så ned til den søen Pucacocha (4.800 m.).

Stigning: 296 højdemeter
Nedstigning: 0 højdemeter
Højeste punkt: 5.116 meter
Vandretid: 7-8 timer

 

BASE CAMP AUSANGATE - 
SØEN PUKACOCHA

DAG 

07

Vi vandrer forbi nordsiden af bjerget over passet Arapa 
(4.790 m.), og kommer ned til den lille by Upis (4.458 m.), hvor 
vi kan bruge de lokale termiske bade.

Om eftermiddagen vender vi tilbage til Cusco i bil.

LAGUNA PUKACOCHA - UPIS - 
CUSCO

Fakta

DAG 

08
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Klatreudstyr

• Hjelm
• Klatresele
• 1 isøkse til gletsjervandring
• 1 isøkse til isklatring
• 12-punkts steigeisen
• Rebbremse. ATC-Guide eller eller reverso

Bjergtøj og støvler

• Gore tex bjergbukser 
• Gore tex jakke
• Vandtætte handsker
• Snebriller
• Gamacher
• Alpinstøvler

Udstyr kan lejes i Cusco

PERSONLIGT UDSTYR GRUPPEUDSTYR

Klatreudstyr

• Reb
• Karabinhager
• Isskruer
• Ankre

Lejrudstyr og mad
• Alle måltider; morgenmad, frokost, aftensmad
• Køkkentelt
• Spisetelt med borde og stole
• Køkkenudstyr, tallerkner og bestik
• Topersoners telte
• Oppustelige liggeunderlag

Personale og dyr
• Engelsktalende bjergguide
• Kok under hele ekspeditionen
• Pakdyr til alt lerjudstyr og tøj frem til base camp
• Personer til at drive og passe pakdyrene

Udstyret kan lejes i Cusco Leveres af Rasmussen Travel

PERSONLIGT UDSTYR
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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 Latinamerika. 

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 OG FOLK 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 Cusco møder I ham flere gange.

Christian Peña er vores nære samarbejdspartner på 
vandreture og bestigninger. Han opmagasinerer vores 
udstyr, og står for den praktiske afvikling af vores vandreture.

Hans Erik Rasmussen på Machu Picchu.

Indbyrdes er Yuri Aguilar og Christian Peña nære 
samarbejdspartnere.



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@rasmussentravel.dk // rasmussentravel.dk


