
EN REJSE MED EVENTYRER HANS ERIK RASMUSSEN

24 DAGE FRA 28. MAJ 2020

SPIRITUEL EKSPEDITION
I PERU
MACHU PICCHU - AMERIKAS STØRSTE PILGRIMSVANDRING - OFRINGER
INKABROENS FEST - HOS HANS ERIKS VENNER  - LOKALLIV PÅ TAQUILE
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KORT FORTALT REJSEKODE:
20R-803

Denne rejse har jeg i mange år drømt om at lave. I 2020 
skal det være - og jeg inviterer dig med. Vi starter med 
højdetilvænning i Cusco og Ollantaytambo og et besøg
på Machu Picchu. Allerede herefter forlader vi de gæng-
se turiststeder, og får nu ”min” landsby som base.

På rejsen kombinerer jeg de tre elementer, som for 
mig er de mest spændende i Peru; vandreture, spiritu-
elle fester og samvær med mennesker. På den måde 
kommer vi både meget tæt på naturen og tæt på den 
peruanske folkesjæl.

Jeg har valgt vandreområdet Lares, fordi det er meget 
smukt, og fordi befolkningen i området stadig lever 
meget traditionelt. Jeg har gode kontakter i området, 
og vi kommer derfor tættere på befolkningen, end man 
normalt kommer på vandreture. At vi har lamaer som 
pakdyr, gør turen endnu mere autentisk.

Festen og pilgrimsvandringen Q’oylloriti har jeg drømt 
om at deltage i siden jeg læste om den i National 
Geographic i 1982. Det er den største religiøse fest i 
Amerika og rummer elementer fra både den oprindelige 
og den katolske tradition. Langt over 10.000 personer 
deltager, og den foregår i et storslået bjergområde. 
Festen slutter med årets største fest, Corpus Christi i 
Cusco.

Vi skal deltage i den årlige genopbygning af den sidste 
inkabro af græs. Selv om denne fest lige som pil-
grimsvandringen er på UNESCO’s liste over Verdens 
Kulturarv, kommer meget få turister. Jeg deltog i 2018 
og fik lov at hjælpe de lokale indianere med arbejdet. 
Også her får vi et unikt indblik i den oprindelige
peruanske verdensopfattelse, hvor hverdagsliv, 
spiritualitet og fællesskab smelter sammen.

Rejsen slutter med stille dage hos mine indianske
venner på øen Taquile i Titicacasøen. 

Rejsen er et eventyr, hvor du skal være forberedt på, at 
ikke alt kan planlægges på forhånd.

PRIS:    35.000 kr.
Per person i delt dobbeltværelse på hotel

INKLUDERET:
– Måltider specificeret de enkelte dage
– Al transport med fly, bus, bil og tog
– Alle overnatninger. På hotel, i telt eller privat
– Drikkepenge
– Hans Erik Rasmussen som rejseleder alle dage

IKKE INKLUDERET:
– Drikkevarer
– Forsikringer

REJSELEDER HANS ERIK RASMUSSEN
MAKS. 12 DELTAGERE 

OM REJSEN

DAG 18
Den årlige fest ved inkabroen af 
græs.

DAG 17
Bygge Q’eswachaka – inka-
broen af græs.

DAG 20
Flydende sivøer og Taquile.

DAG 19
Til Titicacasøen.

DAG 04
Machu Picchu med bjerget 
Machu Picchu. Nat i Aguas 
Calientes.

DAG 03
Cusco med Sacsayhuamán. 
Kørsel til Ollantaytambo og tog 
til Aguas Calientes.

DAG 02
Byrundtur i Cusco med inka-
mure, Soltemplet og den cen-
trale plads.

DAG 01
Afgang fra Danmark, flyskift i 
Paris og Lima og ankomst til 
Cusco.

DAG 08
Vandredag 4. 
Vandring over pas.

DAG 07
Vandredag 3. 
Aktivitet i landsbyen Cuncani.

DAG 06
Vandredag 2. 
Over pas mod Lares.

DAG 05
Vandredag 1
Med lamaer op gennem dal.

DAG 12
Velsignelser og helligt marked.

DAG 11
Til solhvervsfesten Q’oylloriti.

DAG 10
Stille dag i landsbyen Mocoraise. 
Måske søndagsmarked.

DAG 09
Vandredag 5.
Over bjergpas og nedstignin 
gennem dal. Til Mocoraise.

DAG 14
Slut pilgrimsvandroing og til 
Cusco.

DAG 13
Start 24 timers pilgrimsvandring.

DAG 16
Regnbuebjerget.

DAG 15
Corpus Christi – den største fest 
i Cusco.

DAG 22
Gåture på Taquile.

DAG 21
Lære om traditioner på Taquile.

DAG 24
Ankomst Danmark.

DAG 23
Taquile – Puno – Lima.
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Lørdag d. 30. maj 2020

DAG 

03
Søndag d. 31. maj 2020

DAG 

04

Op ad dagen forlader vi Cusco. Udenfor byen besøger vi den 
imponerende fæstning Sacsayhuamán ovenfor Cusco. Her 
står den imponerende mange mere høje zigzaggede mur i tre 
niveauer.

Vi fortsætter gennem højlandet og kører ned til byen 
Ollantaytambo i den Hellige Dal. Herfra tager vi toget til 
Aguas Calientes.

Morgenmad
Al transport
Overnatning på hotel

CUSCO

Den unikke og velbevarede ruinby, som ikke faldt i spaniernes 
hænder, har endnu ikke afsløret sin hemmelighed om, hvad 
den virkelig blev brugt til. I dag hælder man mest til teorien 
om, at byen blev bygget som astronomisk obervatorium, 
tempelby og ferieresidens for Inkaen og rigets elite. Det 
omfattende kompleks rummer flere bydele, templer, udsigts-
steder og bygningsværker, hvor stenarbejdet er helt for-
midabelt fint udført. Byen står præcis, som da den blev 
bygget for næsten 600 år siden. Når vi står på Machu Picchu, 
forstår vi, at naturens smukkeste steder var hellige for inkaer-
ne. Et besøg på Machu Picchu er en oplevelse, der brænder 
sig ind i hukommelsen. 

Vi vandrer op på toppen af bjerget Machu Picchu og får en 
en fantastisk udsigt over bjergene.

Om aftenen slapper vi af i Aguas Calientes.

Morgenmad
Al transport
Adgang til Machu Picchu
Overnatning på hotel

MACHU PICCHU MED BJERGET 
MACHU PICCHU

Torsdag d. 28. maj 2020

DAG 

01
Fredag d. 29. maj 2020

DAG 

02

Tidligt om morgenen forlader vi Danmark og det kendte, og 
flyver mod Sydamerika. Efter et flyskift i Lima fortsætter vi til 
Cusco.

Flyrejser
Velkomstmiddag
Overnatning på hotel

DANMARK - CUSCO

Cusco har siden 1983 været på UNESCOs liste over Verdens
Kulturarv, og den fascinerende by var engang hovedstad i 
det gamle inkarige. Navnet Cusco betyder Verdens navle på 
det gamle inkasprog, og byen er ikke større, end at vi kan 
gå rundt til seværdighederne. Vi tager os tid, for byen ligger 
i 3000 meters højde, og vi bliver nemt forpustet i den tynde 
luft.

Vi går op til de lokales store ”supermarked”, markedet San 
Pedro, og fortsætter til Soltemplet. Her finder vi de fineste 
stenmure i Peru. 

Soltemplet, hvis inkanavn Qoricancha betyder Gårdhave 
af guld, var det vigtigste tempel i inkariget. For at markere 
deres herredømme ødelagde spanierne store dele af templet 
og byggede en kirke på og i ruinerne. I templet hænger store 
reproduktioner af tegninger fra Felipe Guaman Poma de 
Ayalas håndskrevne krønike om inkariget. Originalen findes 
på Det Kongelige Bibliotek i København. Bagefter besøger vi 
katedralen.

Morgenmad
Overnatning på hotel

CUSCO
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Onsdag d. 3. juni 2020

DAG 

07
Torsdag d. 4. juni 2020

DAG 

08

Efter en tidlig morgenmad fortsætter vi vandringen op gennem 
dalen. Efter knap tre timer når vi vandreturens højeste punkt, 
passet Pachacutez i 4.780 meters højde. Udsigten herfra er 
overvældende. Lige foran os knejser de snedækkede bjerge 
Pitusiray og Sahuasiray.

Fra passet vandrer vi nedad et par timer til frokoststedet ved 
en sø. Bagefter fortsætter vi nedad endnu et par timer, og 
kommer undervejs forbi flere søer. Undervejs ser vi alpakaer, 
lamaer og får. Måske ser vi også  også muligt at se andeshjort, 
viscachaer, andesgæs, den sjældne kæmpeblis, punavåge og 
kondor.

Lejren får vi rejst tæt på landsbyen Quishuarani, der består af 
typiske stenhuse.

Laveste punkt: 3.870 moh.
Højeste punkt: 4.780 moh.
Distance at vandre: 12 km.
Omtrentlig vandretid: 7 timer

Alle måltider
Overnatning i telt

VANDREDAG 2
OVER PASSET PACHACUTEC

Fra lejren ved den lille landsby Quishuarani når vi efter cirka 
fire timers vandring op til passet Huillquikasa i cirka 4.500 
meters højde. Herfra er en smuk udsigt videre ned over en 
række små søer. Fra passet går det nedad til bebyggelsen 
Cuncani, som vi når til frokost. Her bor de familier, der hjæl-
per os på vores vandreture. 

Om eftermiddagen laver vi aktiviteter i landsbyen. Nogle har 
måske lyst til at hjælpe en kvinde med madlavning, mens an-
dre vil være sammen med en shaman for at lære om ofringer 
til bjergenes guder.

Laveste punkt: 3.250 moh.
Højeste punkt: 4.500 moh.
Distance at vandre: 12 km.
Omtrentlig vandretid: 6-7 timer

Ceremoni med landsbyens shaman
Madlavning sammen med kvinder
Alle måltider
Overnatning i telt

VANDREDAG 3 MED AKTIVITET I 
TRADITIONEL LANDSBY

Mandag d. 1. juni 2020

DAG 

05
Tirsdag d. 2. juni 2020

DAG 

06

Om formiddagen tager vi toget til Ollantaytambo. På plazaen 
er der hyggelige caféer og de smalle gader, der er anlagt i 
inkatiden, er oplagte at slentre en tur i. I udkanten af Ollan-
taytambo fører inkaterrasser op til en aldrig færdigbygget, 
men meget imponerende inkafæstning med Soltemplet. 
Stenene på soltemplet er blandt de største, som inkaerne 
brugte til deres byggerier. De fem meter høje sten er hentet 
højt oppe på en bjergside på den modsatte side af floden. 

Fra fæstningen vandt inkaerne i 1536 deres eneste store slag 
over de spanske erobrere. 70 ryttere, 30 fodfolk og et ukendt 
antal indianske håndlangere forsøgte at forcere de stejle 
terrasser, men blev mødt med pile, rullesten og spyd og mag-
tede ikke at indtage fæstningen.

Vi gør klar til vandreturen.

Morgenmad
Al transport
Overnatning på hotel

OLLANTAYTAMBO

Tidligt om morgenen bliver I hentet på hotellet i Cusco - eller 
Pisac, hvis det er der, I er indlogeret. Med en privat transport 
kører I til den lille by Huarán i Den Hellige Dal. Fra Cusco 
tager turen cirka halvanden time.

I Huarán pakker de lokale hjælpere, såkaldte ”arrieros” 
udstyret på lamaerne. Vandringen går nu op gennem dalen 
Cancha Cancha mod en lille landsby med det samme navn. 
På denne del af turen ser vi marker, hvor bønder dyrker 
kartofler, majs og bønner. I kommer også gennem skove med 
polylepistræer, der er hjemsted for et rigt fugleliv. Selve dalen 
er også flot.

Vi spiser frokost halvvejs på vandreturen, og passerer 
landsbyen Cancha Cancha på vej til lejren.

Start: 3.000 moh.
Højeste punkt: 3.956 moh.
Distance at vandre: 12 km.
Omtrentlig vandretid: 6 timer

Alle måltider
Al transport
Overnatning i telt

VANDREDAG 1 MED LAMAER
OP GENNEM DAL
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Fredag d. 5. juni 2020

DAG 

09
Lørdag d. 6. juni 2020

DAG 

10

Vi vandrer op gennem bjergene dalen, og over passet Huaka-
husiki med endnu en fantastisk udsigt.

Lidt nedenfor passet slår vi lejr.

Alle måltider
Overnatning i telt

VANDREDAG 4
OVER PAS 

Vi vandrer ned til landsbyen Yanahuara i Den hellige dal. Her-
fra kører vi op gennem dalen og videre til landsbyen Mocora-
ise, hvor Hans Erik skrev børnebogen Franklin fra Peru. Her 
får vi base før og efter Q’oylloriti.

Alle måltider
Al transport
Overnatning på værelser hos venner i landsbyen Mocoraise

VANDREDAG 5
LARES - LANDSBYEN

Q’oylloriti - Sydamerikas største pilgrimsvandring

Q’oylloriti er en religiøs festival og pilgrimsvandring, der af-
holdes hvert år nær det store bjerg Ausangate. Q’oylloriti har 
elemeneter fra både katolsk og oprindelig tro. I den oprinde-
lige trosverden er festen en fejring af stjernerne. I særdeles-
hed fejrer de tilbagekomsten af stjernetegnet af Plejaderne, 
der i bjergene er kendt som Qullqa, eller ”lagerhus” og er 
forbundet med den kommende høst og nytår. Plejadernes 
genkomst på nattehimlen falder sammen med vintersolhverv, 
der af den oprindelige befolkning har været et af årets vigtig-
ste spirituelle højtider. Q’oylluriti er quechua og kan oversæt-
tes til ”snestjerne” eller skinnende stjerne. 

Ifølge den katolske kirke er festen til ære for Señor de 
Q’oylloriti, Sneens Sjernes Herre, og stammer fra slutningen 
af   det 18. århundrede. Den unge indfødte hyrde Mariano 
Mayta befriendede en mestizodreng ved navn Manuel på 
bjerget Qullqipunku. Takket være Manuel voksede Marianas 
lamaflok, så hans far sendte ham til Cusco for at købe en ny 
skjorte til Manuel. Mariano kunne ikke en lig den han havde i 
forvejen, for den slags blev kun solgt til ærkebiskoppen. Efter 
at have hørt dette, sendte biskoppen i Cusco en gruppe ud 
for at fange Manuel, der blev omdannet til en busk med et 
billede af den korsfæstede Kristus hængt på. Mariano døde 
på stedet, og blev begravet under en klippe, som blev et 
pilgrimssted kendt som Señor de Q’oylloriti. Her tonede et 
billede af Kristus frem.

Q’oylluriti foregår i slutningen af maj eller begyndelsen af juni 
for at falde sammen med fuldmåne. Begivenheder omfatter 
flere processioner af hellige ikoner og danse for Señor de 
Q’oylloriti. Indtil for nylig blev en af de vigtigste ritualer udført  
af udklædte dansere, der vandrede op til gletsjeren og hen-
tede hellig is. Isen mente man besad helbredende kræfter. 
På grund af afsmeltning af gletsjeren er dette ikke længere 
tilladt.

Den kulminerende begivenhed for den oprindelige ikke-krist-
ne befolkning ærer Plejaderne ved solopgang efter fuldmåne. 
Deltagerne foretager en 24 timer lang pilgrimsvandring og 
ved solopgang ærer de fra et højtliggende sted de første 
stråler af sollys, som stiger over horisonten. 

Metaforisk er konstellationens forsvinden fra nattehimlen 
og tilbagekomst cirka to måneder efter et symbol på, at den 
menneskelige eksistens er en vekslen mellem kaos og orden. 
Q’oylloriti er således også en fejring af tilbagekomsten af 
orden.

Dagen efter den 24 timer lange pilgrimsvandring rejser 
mange til Cusco, hvor årets største religiøse højtid, Corpus 
Christi, foregår om torsdagen.

Q’oylloriti blev i 2011 på optaget på UNESCO’s liste over 
Verdens Kulturarv.
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Søndag d. 7. juni 2020

DAG 

11
Mandag d. 8. juni 2020

DAG 

12

En af rejsens højdepunkter er deltagelse i Q’oylloriti. Fra 
landsbyen kører vi op i bjergene til indgangen til den dal, hvor 
Q’oylloriti foregår. 

Sammen med tusinder af andre pilgrimme vandrer vi ind 
gennem dalen.

Morgenmad, frokost
Al transport
Telt ved Q’oylloriti

PILGRIMSVANDREDAG
IND TIL Q’OYLLORITI

Vi deltager i Q’oylloriti og oplever de ceremonier, som fore-
går.

Morgenmad, frokost
Telt ved Q’oylloriti

VELSIGNELSER OG HELLIGT 
MARKED

Tirsdag d. 9. juni 2020

DAG 

13
Onsdag d. 10. juni 2020

DAG 

14

Vi deltager i den 24 timer lange pilgrimsvandring. Mange er 
klædt ud som djævle og andre figurer fra den oprindelige 
spirituelle verden.

Sammen med vores lokale hjælpere organiserer vi et sted at 
hvile, hvis det er nødvendigt.

Telt i bjergene / ved Ocongate
Morgenmad

START 24 TIMERS 
PILGRIMSVANDRING

Ved solopgang deltager vi i ceremonien, der ærer den op-
stående sol efter vintersolhvervs fuldmåne. Dette er et af de 
mest hellige øjeblikke i den før-kristne religiøse verden i An-
desbjergene. Som baggrund for ceremonien er det snedæk-
kede bjerg Ausangate.

Op ad dagen kører vi til Cusco og får et velfortjent hvil.

Morgenmad, aftensmad
Al transport
Hotel i Cusco

SLUT 24 TIMERS 
PILGRIMSVANDRING, TIL CUSCO
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Torsdag d. 11. juni 2020

DAG 

15
Fredag d. 12. juni 2020

DAG 

16

Vi deltager i den største religiøse fest i Cusco. De tunge 
helgenfigurer fra kirkerne bæres i procession, og der danses, 
spilles musik og drikkes i gaderne.

Om aftenen kører vi til landsbyen Mocoraise.

Alle måltider
Al transport
Nat på hotel i Cusco

CORPUS CHRISTI - DEN 
STØRSTE FEST I CUSCO

Alt efter lyst og temperament kan vi slappe af i landsbyen 
eller køre op til Regnbuebjerget, der ligger i bjergene over 
landsbyen. 

Regnbuebjerget har de seneste år tiltrukket stor opmærk-
somhed, og i dag er et af de mest populære udflugtsmål.
 De lokale kalder bjerget for Vinicunca. Cunca betyder 
”hals” på quechua. Betydningen af Vini er ukendt, men kan 
muligvis henvise til de forskellige farver af mineralske lag, 
der udgør bjerget. Derfor kan ”farvet hals” være en sandsyn-
lighed fortolkning. 

Fra parkeringspladsen i knap 5.000 meters højde tager det 
omkring halvanden time at vandre de fire kilometer op til 
Regnbuebjerget i 5.200 meters højde. Fra Regnbuebjerget 
har vi udsigt ind til Ausangate.

Alle måltider
Al transport
Nat i Mocoraise

HVILE ELLER REGNBUEBJERGET
RAINBOW MOUNTAIN

Lørdag d. 13. juni 2020

DAG 

17
Søndag d. 14. juni 2020

DAG 

18

Op ad dagen kører vi til inkabroen Q’swachaka, som de loka-
le er ved at genopføre - og som vi skal være med til at gen-
opføre. Vi kommer nemlig den dag, hvor broen bliver færdig.

Broen hænger over Apurimacfloden i et meget traditionelt 
område af Peru. Siden 1400-tallet har landsbyboerne på hver 
side af floden hvert år i juni mødtes til en ugelang brobygning 
og fest. De starter med på bjergsiderne at skære store dyn-
ger af græs, som de dernæst fletter til snore og reb. Til sidst 
skærer de den gamle bro ned og bygger den nye op.

Det er nødvendigt at bygge en ny bro hvert år, da den be-
gynder at rådne efter regntiden mellem december og marts. 
Denne imponerende bro spænder 33 meter over kløften og 
hænger 15 meter over Apurimacfloden.

Broen er på UNESCO’s liste over Verdens Kulturarv. På que-
cha hedder Q’eswachaka, der betyder “flettet bro”.

Morgenmad
Al transport
Telt ved Inkabroen

Q’ESWACHAKA - DEN SIDSTE 
INKABRO BYGGES

Vi er med til den store årlige fest, hvor man fejrer genopførel-
sen af broen. Shamaner laver ofringer, musikere spiller og vi 
alle danser, spiser og drikker.

Vores deltagelse i festen er en enestående mulighed for at 
opleve et autentisk Peru med stærke kulturtræk fra før spa-
niernes ankomst.

Hen på dagen kører vi ”hjem” til vores landsby.

Morgenmad, aftensmad
Al transport
Nat i Mocoraise

FEST VED INKABROEN
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Mandag d. 15. juni 2020

DAG 

19
Tirsdag d. 16. juni 2020

DAG 

20

Tidligt om morgenen vinker vi farvel til Mario og hans familie, 
og kører mod mod Puno ved Titicacasøen.

Vi stopper på det 4345 meter høje pas La Raya på Altiplano. 
Om aftenen kommer vi til Puno ved bredden af Titicacasøen.

Byens hjerte er gågaden, der starter ved Plaza Armas, hvor 
livet i byen udspiller sig. Puno har fået tilnavnet “Perus folklo-
rehovedstad” på grund af de mange traditionelle fester. 

Morgenmad, frokost
Al transport

MOCORAISE - TITICACASØEN

Vi bliver hentet på hotellet og kører den korte strækning til 
havnen, hvorfra vi sejler til sivøerne, der ligger ca. en halv 
times sejlads ude i Titicacasøen. På en af øerne møder vi en 
øbo, der fortæller om, hvordan man bygger en sivø, og vi kan 
besøge et sivhus og se, hvordan uroindianerne bor. For en 
billig penge er det muligt at købe sig til en sejltur i en sivbåd.

Titicacasøens vandspejl bølger i 3.812 meters højde. Søen er 
58.000 km2 stor og måler 190 km fra nord til syd. Vandets 
temperatur er cirka 10 grader, så det ér muligt for vikinger at 
tage en dukkert.  Efter besøget på de særegne flydende øer 
sejler vi ca. 2½ time længere ud på Titicacasøen til øen Taquile,
hvor vi de næste dage skal indkvarteres privat hos vores 
venner. Når vi ankommer til øens lille havn, står øboerne klar til 
at tage imod os og bærer vores bagage op ad stierne til vore 
værtsfamilier. Vi går i roligt tempo de ca. 200 højdemeter til 
Plazaen og videre til de familier, vi skal bo hos. Vi hviler ud og 
tilbringer resten af dagen hos vore værtsfamilier.

Alle måltider
Al transport
Ophold hos familie på Taquile

TIL TAQUILE
Onsdag d. 17. juni 2020

DAG 

21
Torsdag d. 18. juni 2020

DAG 

22

Hvis vi er morgenfriske, kan vi inden morgenmaden se solen stå 
op over Titicacasøen. Mod øst knejser de snedækkede 
bjergtinder i nabolandet Bolivia. 

Når to mennesker møder hinanden på Taquile, udveksler de 
cocablade. Traditionen har rod i indianernes livsindstilling om at 
leve i harmoni med sine omgivelser. At give og modtage symbo-
liserer, at vi alle er forbundet med hinanden. I dag går vi samlet 
rundt på øen med vores værtsfamilier. De viser rundt og giver 
en grunding indføring i deres levevis og kultur, bl.a. hvordan de 
laver deres flotte dragter, som de bærer til hverdag. Vi kommer 
med i markerne, hvor vi får vist, hvordan man bearbejder jorden, 
og hvilke afgrøder man dyrker på øen. Vi får også mulighed for 
at købe nogle af de produkter, som beboerne på øen strikker, 
hækler og syr.

Om eftermiddagen går turen ad stierne til øens højeste punkt, 
hvor der er bygninger fra før spanierne kom til øen. Efter aftens-
maden hos vore værtsfamilier er det tid til hygge og måske mu-
sik og dans med vore værtsfamilier. Inden afrejsen fra Taquile 
afregner vi med vore værtsfamilier for de drikkevarer, vi har nydt 
under opholdet.

Alle måltider
Ophold hos familie på Taquile

TAQUILE

Der lever ca. 2000 mennesker på Taquile. De er utroligt åbne og 
hjertevarme, og sørger for, at I hurtigt føler jer hjemme på øen. 
Øen er opdelt i seks landsbyfællesskaber. Hvert fællesskab, 
“communidad”, har valgt en leder, der koordinerer fællesarbej-
der til øens bedste. Vi bor hos Cecilio i Communidad Kesura. 

Det lille samfund bygger på gensidig respekt, tillid og sammen-
hold. Øen har ikke noget politi, og det er ikke normalt, at man 
låser sin dør, for her lever man stadig efter inkaernes leveregler:
Du må ikke lyve, du må ikke være doven, du må ikke stjæle.

Mændene bærer flotte huer, der viser hans ægteskabelige 
status. På gifte mænds huer går det røde mønster helt ud til 
spidsen. Ugifte mænds huer er lidt enklere med hvid spids. 
Møder du alligevel en gift mand med den rød/hvide hue, er det 
oftest fordi, den er lettere at strikke. Mændene strikker nemlig 
selv deres huer!

Alle måltider
Ophold hos familie på Taquile

TAQUILE
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Fredag d. 19. juni 2020

DAG 

23
Lørdag d. 20. juni 2020

DAG 

24

I dag forlader vi Taquile, og når vi har taget afsked med vores 
værtsfamilier, er der mulighed for at gå direkte ned til skibet 
vi skal sejle med eller at gå til sydspidsen af øen, hvor vi alle 
spiser frokost, inden vi sejler fra Taquile til Puno. 

Vi sejler ind til Puno og kører fra havnen til lufthavnen i Ju-
liaca. Herfra flyver vi til Lima, og sidst på dagen videre mod 
Europa.

Morgenmad, frokost
Al transport
Fly til Danmark

TAQUILE - PUNO - LIMA

Vi lander i Danmark om eftermiddagen.

HJEMKOMST





VIL DU MED TIL 
PERU?
Ring eller skriv hvis du ønsker yderligere information 
om denne eller andre af vores rejse.. Find
yderligere oplysninger og se vores film på vores 
hjemmeside. Her kan du også tilmelde dig rejsen 
og se, hvornår vi afholder vores  informations- 
og inspirationsmøder.

SE FLERE REJSER PÅ HJEMMESIDEN 
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