15 DAGES FLOT RUNDREJSE I PERU

Enestående landskaber, kondorer, Machu Picchu og jungle er blot noget af det, I kommer til at opleve på denne 15 dages
rundrejse i Peru.
I besøger Arequipa, Den Hvide By og fortsætter til den imponerende Colca Canyon, hvor I bor midt i denne enestående
natur på en dejlig lodge med rig mulighed for afslapning, spa – og thermal bade og mulighed for smukke vandreture i dalen.
Rundrejsen slutter med nogle dage i junglen, hvor I, hvis I er heldige, kan få et glimt af den imponerende jaguar.

Forklaring: M=Morgenmad, F =Frokost, A=Aftensmad

DAG 1 AFREJSE FRA KØBENHAVN OG ANKOMST TIL PERU
Ved ankomsten til Lima bliver I mødt af vores guide, som følger jer til jeres hotel, hvor I kan hvile ud efter den lange rejse.
DAG 2 DAGEN FRI
Dagen fri. M/F
DAG 3 FLY TIL AREQUIPA, DEN HVIDE BY
Efter morgenmaden fortsætter I med en times flyvning til Arequipa, hvor I bliver mødt af guiden, som følger jer til jeres hotel.
Efter check-in spadserer I rundt i denne fascinerende
by og besøger bl. a. Catalina klosteret, katedralen og det
berømte marked. Eftermiddagen fri. M
DAG 4 COLCA CANYON, SILUSTANI OG
PUNO/TITICACA SØEN
Tidligt om morgenen går det videre mod Colca Canyon i
international gruppe. Turen går over højsletten og
forhåbentlig vil I se både lamaer og alpaca’er undervejs.
I skal tilbringe de kommende to nætter på den
vidunderlige Colca Lodge.
Efter at være blevet checket ind, er der mulighed for en
lille gå-tur til det nærliggende Calara for at vænne jer
lidt til højden. Slap af i de varme kilder eller få en dejlig,
afslappende massage. M
DAG 5 CONDORS CROSS
Efter morgenmaden bliver I kørt til det imponerende
Condors Cross, som er et udsigtspunkt på kanten af
Colca Canyon. Her får I, forhåbentlig, set kondorer i
deres rette element. Fra Condors Cross er der en storslået udsigt over dele af Colca Canyon. I bliver kørt tilbage til Chivay og
tilbringer resten af dagen på jeres dejlige lodge. M
DAG 6 TRANSFER TIL PUNO, LAGO TITICACA
I fortsætter jeres tur og kører i dag til Puno, som ligger ved bredden af den berømte Titicaca sø, der er verdens højest
beliggende navigerbare sø (3800 moh). Søen er med sine imponerende 8300 km2, den største sø i Sydamerika. Aftenen fri. M
DAG 7 BESØG PÅ SIVØERNE
Efter morgenmaden sejler I ud på Titicaca søens blå vand og besøger to af de berømte siv-øer, hvor alt, huse, både, skoler mm er
lavet af siv. Om aftenen returnerer I til Puno, hvor I tilbringer natten. I Puno har I mulighed for at smage en af egnens
specialiteter, Alpaca bøf. M
DAG 8 FLY TIL CUZCO
Efter morgenmaden bliver I transporteret til lufthavnen for at flyve videre til Cuzco. I har dagen fri og kan, på egen hånd,
udforske denne smukke, gamle by, som en gang var Inkaernes hovedstad. M
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DAG 9 DEN HELLIGE DAL & TOGTUR TIL AQUAS CALIENTES
I dag starter en udflugt til inkaernes hellige dal med besøg på det berømte marked Pisac. Her kan købes alt mellem himmel og
jord, bl.a. smukke hængekøjer og ponchoer. Her er chancen for at finde ud af, hvor god du er til at “prutte” om priserne. I
fortsætter langs floden og efter en stejl opstigning, hopper I på toget og kører til Aquas Calientes, hvor I tilbringer natten. M
DAG 10 MACHU PICCHU OG TOG TILBAGE TIL
CUZCO
Tidligt om morgenen starter I med at besøge et
andet af turens højdepunkter, Machu Picchu. Efter
en kort bustur ankommer I til sitet, hvorefter I
starter en guided tur. Dette imponerende sted, som
ligger gemt højt oppe i Andesbjergene, har gennem
400 år været glemt, indtil amerikaneren Hiram
Bingham genfandt stedet i 1911, mens han søgte
efter inkaernes sidste by Vilcabamba. Sidst på
eftermiddagen er det tid til at vinke farvel til dette
smukke sted, og efter en flot togtur ankommer I igen
i Cuzco, hvor I tilbringer natten. M
DAG 11 FLY TIL PUERTO MALDONADO &
MONKEY ISLAND
Her til morgen flyver I videre mod jeres
jungleoplevelser. Efter ankomst til Puerto
Maldonado bliver I kørt til landsbyen, hvor I går
ombord på båden, som skal fragte jer videre til jeres
junglelodge. På denne smukke sejltur får I, hvis I er heldige, set alligatorer, skildpadder og mange flere dyr. Ved ankomsten til
jeres junglelodge bliver I budt på en traditionel velkomstdrink, hvorefter I “flytter ind” i jeres bungalow. I får serveret en dejlig
frokost, og jeres naturguide vil derefter følge jer til Monkey Island, som beboes af flere forskellige abearter. Vi krydser fingre og
håber, at I i aften kan beundre en smuk solnedgang i dette unikke landskab. M/F/A
DAG 12 COCHA PERDIDA
Efter morgenmaden starter et nyt eventyr ind i junglen. I hiker med jeres guide ind i øko-systemet, som fungerer som et fristed
for mange forskellige dyrearter, såsom kaimaner, skildpadder, jaguarer mm. I sejler i kano rundt på søen. I tilbringer igen natten
på jeres lodge. M/F/A
DAG 13 SEJLTUR PÅ FLODEN
I sejler i kano rundt på søen og besøger en traditionel lokal familie. I tager videre til en farm, hvor I får lov til at smage diverse
frugter. M/F/A
DAG 14 HJEMREJSE
Efter morgenmaden bliver I kørt til lufthavnen og starter hjemrejsen. Det er tid til at sige farvel til Peru og med hjem har I en
uforglemmelig oplevelse. M
DAG 15 ANKOMST KØBENHAVN
Ankomst København.
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