INCA TRAIL TREK
DAG 1 INCA TRAIL - INKA STIEN
Du vil blive afhentet på dit hotel fra 6:00 til 6:30 om morgenen. Vi kører i bus til km 82 – og her begynder den lange
gåtur. Undervejs vil du være i stand til at se den arkæologiske udgravning af Llactapata, på afstand. F/A
DAG 2 INCA TRAIL - INKA STIEN
Du får morgenmad på 6:00 og derefter går turen videre. Du vil være
i stand til at observere de smukke og rolige landskaber, føle
klimaforandringer, fordi du når op til det højeste punkt på turen,
omkring 4,200 moh, til det sted, der kaldes WARMIWAÑUSCA (Død
kvinde). Her vil vi hvile lidt. Bagefter går det nedad og vi spiser
frokost undervejs. Vi fortsætter med at gå, indtil vi når den anden
campingplads, PACAYMAYO, hvor du vil spise middag.
7 og 8 timer. M/F/A
DAG 3 INCA TRAIL - INKA STIEN
Du bliver vækket omkring kl. 7. Din kok har forberedt lækker
morgenmad, hvorefter turen fortsætter. Denne dag er speciel, fordi
du vil besøge de arkæologiske grupper : Runcuracay, Sayacmarca og
Phuyupatamarca. Du får frokost på vejen. Sandsynligvis vil den
tredje camp være i Phuyupatamarca eller Wiñaywayna.
Denne vandring tager cirka 6 til 7 timer. Fra Phuyupatamarca, hvis
du tilbringer natten i Wiñaywayna, vil du nå Machu Picchu
Sanctuary på ca. 3 timer. M/F/A
DAG 4 INCA TRAIL & BESØG PÅ MACHU PICCHU
I dag bliver du vækket meget tidligt,mellem kl. 3 og 4 om morgenen.
Efter morgenmaden, begynder du på den sidste del af vandreturen,
ankommer til Intipunku (Sun Gate), hvorfra du vil være i stand til at se det fantastiske Machu Picchu, ankommer
der ca klokken 7 eller 8 om morgenen. Efter en kort pause får vi en guidet tur på på cirka 2 timer, tid nok til at nyde
og glædes over skønheden og mysteriet om Machu picchu.
Din guide tager dig til den arkæologiske zone af denne
enestående Inka by. Her er vist de vigtigste sektorer i
Machu Picchu. Den interesse som vises dette sted, er også
på grund af den enestående beliggenhed, højt mellem
toppene af Andesbjergene. I mere end fire århundreder har
byen været glemt indtil amerikanske Hiram Bingham
genopdagede den, mens han søgte efter inkaernes den sidste
by, Vilcabamba, i 1911.
Machu Picchu Ruinerne ligger ca. 112 km nordvest for
Cuzco, i en højde af 2.450 m mellem to bjergtoppe, nemlig
Mt. Huayna Picchu (“Unge top”) og Mt. Machu Picchu
(“gammel top”). På tre sider, står bjerget stejlt med et fald på
600 m mod Rio Urubamba, som omgiver klippen i et Uformet forløb. Ingen kender Inka navnet på denne gamle by.
Der er cirka 200 bygninger, som er arrangeret på store,
parallelle terrasser omkring et stort centralt torv. Et distrikt i
byen var nok boligområde mens andre blev brugt til religiøse og ceremonielle formål. I det ceremonielle distrikt i
den vestlige del, er “El Torreón” placeret. Dette er et massivt rundt tårn, som sandsynligvis fungerede som
observatorium.
Bagefter fortsætter din rejse til Aguas Calientes med bus, og du vil tilbringe natten der
M
DAG 5 FRI DAG I AGUAS CALIENTES OG TILBAGE TIL CUZCO
I dag kan du slappe af fra de sidste trekking dage og nyde noget fritid i den lille by Aguas Calientes. Om
eftermiddagen tager du toget tilbage til Cuzco. Du bliver afhentet ved stationen og kørt til dit hotel. M
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