11 DAGES PERU RUNDREJSE
Forklaring: M=Morgenmad, F =Frokost, A=Aftensmad
DAG 1 TRANSFER TIL AREQUIPA
Ankomst til ”den hvide by”. Dette er det ideel sted at starte akklimatiseringen til
Andes bjergenes tynde luft og samtidig udforske den smukke by, med det
storslåede Plaza de Armas, de gamle gader og det smukke Santa Catalina kloster.
Arequipa’s fineste eksportvare er alpaca uld og du har her mulighed for at forkæle
dig selv med nogle flotte tekstiler.
DAG 2 AREQUIPA TIL COLCA CANYON
Når vi kører ud af byen kan vi nyde det spektakulære syn af bjergene, der
omringer byen, inden vi kommer højt op i Andes og ned til Colca kløften.
Calca kløften er en af verdens dybeste kløfter og det er den store kondor grips
hjem. Kløften byder på en fascinerende lokal kultur og er meget forskelligt fra
andre steder, som vi besøger på denne tur.
Vi overnatter i det charmerende Colca Lodge. M/F
DAG 3 CRUZ DEL CONDOR OG COLCA CANYON
Området er kendt for sine kondorer og de varme kilder. Vi håber selvfølgelig, at vi
får set disse pragtfulde fugle, som majestætisk glider hen over himlen, mens den
søger efter bytte. Besøg eventuelt også en nærliggende ruin eller væveri. M/F
DAG 4 COLCA CANYON, SILUSTANI OG PUNO/TITICACA SØEN
Endnu en smuk køretur gennem de høje Andes bjerge, forbi smukke søer og udkigssteder. Inden vi når vores destination kan vi
besøge Silustani ruinerne, hvis fascinerende runde begravelses kamre dateres til før Inka perioden. Dette imponerende stenarbejde har tydeligvis haft en stor indflydelse på de berømte Inka bygninger.
I Puno kan vi udforske byen og kigge på håndstrikket uld. M/F
DAG 5 TITICACA SØEN – UROS OG TAQUILE
Søen er enhver fotografs drøm. Vi tilbringer en hel dag, med privat guide i delt båd, på den smukke sø, og det bringer os til de
berømte flydende siv-øer, Uros og til Taguile med de gamle traditioner og væverier. Vi indtager frokost på en typisk restaurant
inden vi returnerer til Puno og vores hotel. M/F
DAG 6 ORIENT EXPRESS TOG TIL CUSCO
I dag stiger vi ombord på det luksuriøse tog*) til Cusco. En hel dag med toget, som for nylig er blevet nomineret som en af de 10
bedste jernbane rejser i verden.
*) Vær opmærksom på, at toget kun kører 4 dage om ugen. De andre dage tilbydes luksusbus. M/F
DAG 7 CUSCO RUINER
I dag kan du udforske Cusco og eventuelt de nærliggende ruiner. M/F
DAG 8 INKAERNES HELLIGE DAL – MACHU PICCHU
Vi starter tidligt og kører 32km ud af byen til den lille landsby Pisac.
Byen er berømt for sit søndagsmarked og kunst boder.
Frokost nær Urubamba, en kort køretur til gennem den hellige dal
bringer os til Ollantaytambo, som er stedet for det sidste slag mellem
Inkaerne og Spanierne.
Vi tager det sene eftermiddags tog Aguas Caliente, ny kendt som
Machu Picchutown. M/F
DAG 9 MACHU PICCHU GUIDED TUR
Vi starter tidligt og bussen kører os til ”Den forsvundne by, Machu
Picchu”. Guiden vil fortælle uddybende om stedet og den spændende
historie. Hvis tiden tillader det har vi mulighed for at udforske Inca
Bridge og gå tilbage via en lille del af det kendte Inka Trail til
Solporten. Guiden skal adviseres i forvejen, idet det er nødvendigt at
udstede trekking permits. Tilbage i Aguas Caliente tager vi
eftermiddagstoget tilbage til Cusco. M
DAG 10 CUSCO : Dagen fri. M
DAG 11 TRANSFER TIL LUFTHAVNEN Alt har en ende. Idag er der afgang til lufthavnen og rejsen går hjemad. Slut på et
storslået eventyr. M
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