
VANDRING PÅ INKASTIEN MED VIKING EXPEDITION - VORES EGET BUREAU I CUSCO

19 DAGE MED DAGLIG AFREJSE FRA MARTS TIL NOVEMBER

INKASTIEN TIL MACHU PICCHU, 
TITICACASØEN, COLCAKLØFTEN
VANDRETUR TIL INKAENS HELLIGE BY, KULTUR
PÅ TAQUILE, KONDORER I COLCAKLØFTEN
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KORT FORTALT REJSEKODE:
VSE-029

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

DAG 03
Pisac med terrasser og 
soltempel. Afslapning og 
højdetilvænning.

DAG 02
Fly til Pisac i Andesbjergene. 
Begynde højdetilvænning.

DAG 01
Afgang fra Danmark og ankomst 
til Lima.

DAG 08
Inkastien dag 3. Forbi inkaruiner 
og storslåede udsigter.

DAG 07
Inkastien dag 2. Over Den Døde 
Kvindes pas i 4.200 meters 
højde.

DAG 06
Inkastien dag 1. Let vandring. 
gennem dal med landbrug.

DAG 05
Videre opdagelse i Cusco. 
Soltemlet og katedralen.

DAG 12
Gåture på Taquile. Samvær med 
værtsfamilie, hvor I hører om 
deres traditioner.

DAG 11
Sejlads til De Flydende Sivøer i 
Titicacasøen. Videre til Taquile. 
Privat indkvartering.

DAG 10
Luksusbus til Puno. Stop ved 
Andesbjergenes Sixtinske Kapel.

DAG 09
LInkastien dag 4. Besøg på 
Machu Picchu. Til Cusco.

DAG 14
Kørsel over højlandet fra Puno til 
Colcakløften. Gennem kløften til 
Cabanaconde.

DAG 13
Besøg i byen på Taquile. Afsked 
med værter. Sejlads til Puno på 
fastlandet.

DAG 16
Små koloniale byer og udsigtsst-
edet Cruz del Cóndor i Colca-
kløften. Til Arequipa.

DAG 17
Arequipa med klosteret Santa 
Catalina og museet for 
isjomfruen Juanita.

DAG 18
Fly fra Arequipa til Lima og 
afrejse mod Danmark.

DAG 15
Vandretur til oasen i bunden af 
Colcakløften.

VIKING EXPEDITION
Vores vandreture på Inkastien og de alternative ruter til Machu 
Picchu arrangerer vi i samarbejde med trekkingbureauet Viking 
Expedition i Cusco. Viking Expedition er ejet af peruaneren Christian 
Peña og hans kone Zenit, og har Rasmussen Travel som partner. 
Christian og Hans Erik Rasmussen har siden 2007 arrangeret van-
dreture sammen. Nu er samarbejdet formaliseret i Viking Expedition, 
der af myndighederne i Cusco i 2018 fik licens til at udbyde vandre-
ture på Inkastien til Machu Picchu. Vi har dermed fuld indflydelse 
på, hvordan vandreturene planlægges og afvikles. Christian selv har 
været guide på Inkastien mere end 200 gange.

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 19
Hjemkomst til Danmark efter en storslået rejse.
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REJSENS PRIS: FORHØR OM AKTUEL PRIS

Per person i delt dobbeltværelse.

Inkluderet i prisen:
• Bidrag til Rejsegarantifonden
• Alle flyrejser
• Møde med vores medarbejder i Cusco
• Alle transfers mellem lufthavne og hoteller
• Hotel alle nætter. Tre nætter på Inkastien dog i telt
• Morgenmad alle dage
• Alle måltider, eftermiddagste og snacks på Inkastien
• Fire dages vandring på Inkastien i international gruppe med
   engelsktalende guider, kokke der tilbereder alle måltider og
   bærere, der bærer telte og køkkenudstyr og sætter telte op
• Bærer til 7 kilo personlig bagage
• Adgang til Inkastien og Machu Picchu
• Guidet rundvisning på Machu Picchu
• Adgang til arkæologiske områder i og omkring Cusco
• Adgang til Soltemplet og Katedralen i Cusco
• Bus Cusco - Puno
• Sejlads Puno - Taquile - Puno
• Morgenmad, frokost og aftensmad hos familie på Taquile
• Bus og bil Puno - Cabanaconde i Colcakløften
• Besøg ved Cruz del Condor
• 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

Tillæg på Inkastien:
• Syntetisk sovepose
• Dunsovepose på Inkastien
• Vandrestave
• Personligt telt

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. 70 27 44 56 
Mail: he@rasmussentravel.dk
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I flyver fra Danmark og lander sidst på dagen i Lima. Vores 
medarbejder modtager jer i lufthavnen og kører jer ind til 
hotellet. På informationsmødet fortæller edkommende jer om 
jeres rejse, og I har mulighed for at få svar på de spørgsmål, 
I har.

I bor i bydelen Miraflores ved Stillehavet. Måske holder I 
informationsmødet på en restaurant, som vores medarbejder 
anbefaler. Her får I det første indtryk af Peru.

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

FLY TIL LIMA

DAG 

01
TIL PISAC I ANDESBJERGENE
HØJDETILVÆNNING

DAG 

02

Om formiddagen flyver I op i Andesbjergene til Cusco i 3.300 
meters højde, og kører direkte ned til den lille by Pisac i 
Inkaernes Hellige Dal. 

Pisac er på én gang en lille, typisk og en meget besøgt bjerg-
landsby. Ud over ruinerne over byen, tiltrækkes turister først 
og fremmest af det store marked på plazaen. Her kommer 
bønderne på søndage og i mindre grad torsdage ind fra de 
omkringliggende landsbyer og bjergsamfund 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. 

Morgenmad 
Transfer hotel - lufthavn
Fly Lima - Cusco
Transfer lufthavn - Pisac
Hotel i Pisac
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Ruinkomplekset på bjerget nås enten ad en 10 km lang 
asfalteret vej eller ad en godt mærket vandresti, der starter til 
venstre for kirken på plazaen i Pisac. Vandreturen op tager en 
god times tid.

Den mest betydningsfulde del af Pisacruinerne er centreret
omkring Intihuatana, den lodrette sten på toppen af den 
fritliggende klippe inden for bygningen med den runde mur. 
Bygningen betegnes Soltemplet, og ved at aflæse stenens 
skygger kunne man følge med i årets gang. Den store fir-
kantede bygning ved siden af Soltemplet var Månetemplet. 
Foran bygningerne løber en lille kanal ned til et badekar, hvor 
man har foretaget rituelle afvaskninger.
 
Neden for Intihuatana ligger en række huse bygget i oval. De 
menes at have været beboelse for præsterne. Videre ned ad 
bjergsiderne ligger de imponerende terrasser, hvoraf flere 
stadig er i brug. Ud over at fungere som religiøst og admi-
nistrativt 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.

Morgenmad
Billet til ruinerne ved Pisac
Hotel i Pisac 

TERRASSER OG SOLTEMPEL 
FRA INKATIDEN VED PISAC

DAG 

03
DAG 

04

Om morgenen bliver I kørt til Cusco, der siden 1983 har været 
på UNESCOs liste over Verdens Kulturarv. Den fascinerende 
by var engang hovedstad i det gamle inkarige, og navnet 
Cusco betyder Verdens navle på det gamle inkasprog. Byen 
er ikke større, end at I kan gå rundt til seværdighederne. Tag 
dig bare god tid, for byen ligger i 3000 meters højde, og I 
bliver nemt forpustet i den tynde luft.

I dag er Cusco en moderne storby, men overalt i byen kan 
du se, hvordan den er præget af historien, f.eks. har spanier-
ne 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 kan besøge I den imponerende fæstning Sacsayhuamán 
ovenfor Cusco. Her står den imponerende mange mere høje 
zigzaggede mur i tre niveauer. Fra højen udpeger guiden alle 
de vigtige steder i Cusco

Morgenmad 
Privat transport Pisac - Cusco
Hotel i Cusco
Briefing med guider om vandreturen kl. 19 på hotellet

CUSCO - VERDENS NAVLE
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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.

Morgenmad 
Hotel i centrum

PÅ OPDAGELSE I CUSCO

DAG 

05
DAG 

06

I den tidlige morgen kører I gennem typisk peruansk land-
brugsland til 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.

Et par timers 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 vandredage

LET VANDRING
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DEN DØDE KVINDES PAS

DAG 

07
DAG 

08

I bliver vækket med kaffe eller te på sengen, og kan bagef-
ter gå til et veldækket morgenbord. Så er I klar til dagens 
vandring. 

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

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. Den ruin blev fundet på 
en skandinavisk-peruansk ekspedition i 11941.

Morgenmad, frokost, eftermiddagste og aftensmad

INKARUINER MED UDSIGT
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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.

Sidst på dagen kører I til Cusco.

Adgang til Machu Picchu
Guidet rundvisning på Machu Picchu
Bus Machu Picchu - Aguas Calientes
Tog Aguas Calientes - Ollantaytambo
Bil Ollantaytambo - Cusco
Hotel i Cusco
Morgenmad

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

BESØG PÅ MACHU PICCHU

DAG 

09
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.



VANDRETUR TIL INKAENS HELLIGE BY, KULTUR PÅ TAQUILE, COLCAKLØFTEN  9 

LUKSUSBUS TIL PUNO MED 
STOP VED SEVÆRDIGHEDER

DAG 

10

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 I 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 I jeres vært under de kommende dages tur til Taquile.

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

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

En halv times sejlads bringer jer til uroindianernes berømte 
flydende sivøer. 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 sejle i sivbåd.

Cirka 600 personer lever på knap 50 sivøer. Sivøboernes 
specielle levemåde opstod, da uroindianerne omkring den 
danske reformation ville undgå at blive underlagt først inka-
ernes 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 det er udkonkurreret det af 
aymara.

Yderligere et par timers sejlads bringer jer ud til øen Taquile, 
hvor jeres bagage bliver bragt op til den familie, der beværter 
jer 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

DAG 

11
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Hvis I er morgenfriske, er der her mulighed for at se solen stå 
op over Titicacasøen inden morgenmaden. 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 øens 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.

Om aftenen er der hygge, og er I flere end fire personer, vil 
øboerne sørge for en fest med udveksling af sang og dans 
omkring bålet.

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

STILLE, OPLEVELSESRIG DAG 
PÅ TAQUILE

DAG 

12

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
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Om formiddagen har I mulighed for en sidste tur rundt på 
øen. De friske kan tage et bad i Titicacasøens otte grader 
varme vand. Frokosten spiser I på øfællesskabets restaurant 
på torvet i øens landsby.

En central del af øboernes identitet er deres væve- og 
strikkekunst. Det meget specielle Kalenderbælte, 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. 

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 strikkede 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.

I vandrer de cirka 500 trappetrin ned til øens største havn, 
hvorfra I sejler tilbage til Puno. Afslutningsvis bliver I kørt til 
jeres hotel i Puno.

Frokost på torvet i Taquile by
Sejlads til Puno
Hotel i Puno
Morgenmad, frokost

KULTURMØDE PÅ TAQUILE
SEJLADS OVER TITICACASØEN

DAG 
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I dag skal I ud på en heldags køretur over højlandet til byen 
Chivay i Colcakløften. Langs vejen græsser flokke af lamaer 
og alpakaer. Undervejs stopper I ved en sø med fugleliv, ved 
en café og ved udsigtspunktet Vulcanes Patapampa i 4.950 
meters højde. Dette er det højste punkt I kommer til på hele 
rejsen. Herfra har I udsigt til en lang række snedækkede 
bjerge. Blandt andet den 6.288 meter høje sovende vulkan 
Ampato, hvor man i 1995 fandt ”isjomfruen” Juanita.

Når I kommer med bussen til Chivay i den ”lave ende” af 
Colcakløften, fortsætter I med bil til Cabanaconde, hvor der 
er ere end 1200 højdemeter ned til bunden af kløften.

De store terrasseområder bruges stadig af egnens bønder. 
Undervejs passerer I også de byer, som spanierne grundlag-
de i 1500tallet. I når først til Yanque med en smuk plaza, hvor 
mange kvinder stadig bærer dalens typiske dragt med brode-
ret hat, nederdel og vest. Motiverne er farverige blomster og 
fugle.

Bus Puno - Chivay i Colcakløften
Adgang til Colcakløften
Hotel i Chivay
Morgenmad

OVER HØJLANDET TIL 
COLCAKLØFTEN

DAG 

14
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SMÅ KOLONIALE BYER OG 
MIRADOR DEL CÓNDOR

DAG 

15

Om morgenen kører I fra Cabanaconde mod Arequipa. 

Ved Cruz del Condor er der mere end 1100 m i næsten lodret 
fald ned til floden og 1700 m op til Peregrinobjergets 
snedækkede top på den anden side af kløften. Som udsigts-
punktets navn antyder, er her store muligheder for at se 
kondorer. Kløften er meget smal her, og kondorerne flyver 
derfor tæt forbi. De store fugle holdes i luften af opadstigende 
varme luftstrømme. Det kan ske, at de lander ved udsigts-
punktet. Sørg i så fald for ikke at forstyrre fuglene ved at gå 
for tæt på. Det bedste tidspunkt at se kondorer er om 
morgenen, når solen er begyndt at varme luften.

Om eftermiddagen kommmer I til Arequipa.

Guidet tur med engelsktalende guide gennem Colcakløften
Bus Cabanaconde - Arequipa
Hotel i Arequipa
Morgenmad

DAG 
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Dagen giver mulighed for en vandretur ned til oasen i bunden 
af Colcakløften. Oasen ligger 1200 højdemeter nede i kløften, 
og det meste af turen går ad en sti med løst grus og sten. 

I oasen er både swimmingpool og restaurant, så mellem den 
krævende - men flotte - ned- og optur er der virkelig mulighed
for at slappe af. Husk badetøj. Der er ofte mulighed for at 
ride op på muldyr eller heste, som lokale mænd står klar til at 
udleje i oasen.

Hotel i Cabanaconde
Morgenmad

VANDRING TIL OASEN I
COLCAKLØFTEN
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Arequipa har to store, specielle attraktioner: Klostret Santa 
Catalina og museet for isjomfruen Juanita.

Santa Catalina blev grundlagt af en rig enke i 1580 til den 
lokale overklasse. Pigerne blev bragt til Santa Catalina så 
tidligt som fra treårsalderen, kom aldrig mere udenfor murene 
og talte kun med deres besøgende familiemedlemmer gennem 
et trægitter – og da med en ældre nonne som bisidder. I sin 
storhedstid boede cirka 450 kvinder i Santa Catalina. Heraf 
300 tjenestefolk. I 1871 ankom en pavelig udsending og 
krævede forholdene ændret, da man ikke mente, de 
luksuriøse forhold var tilladelige for nonner, der burde 
tilbringe deres liv i fattigdom og bøn. Først i 1970 blev 
portene åbnet til Santa Catalina. Godt 20 nonner lever 
stadig afsondret i den nordlige del.

Museet Museo Santuarios Andinos udstiller nogle af de men-
neskeofre, som inkaerne ofrede til guderne på bjergtoppe. 
Hovedattraktionen er Juanita, det frosne lig, som den lokale 
guide Zárate og den amerikanske arkæolog Johan Reinhard 
fandt på toppen af Ampatovulkanen ved Cabanaconde i 
1995.

Bus Chivay - Arequipa
Hotel i Arequipa
Morgenmad

AREQUIPA - DEN HVIDE BY

DAG 
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Om formiddagen flyver I fra 
Arequipa til Lima.

Afrejse mod Europa.

Transfer hotel - lufthavn
Fly Arequipa - Lima
Morgenmad

FLY TIL LIMA

DAG 

18

Hen på dagen lander I i 
Danmark. 

HJEMKOMST

DAG 

19
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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 ejer et 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@rasmussentravel.dk // rasmussentravel.dk


