GALAPAGOS & PERU - HIKING OG RUNDTUR
17 DAGE

Forklaring: M=Morgenmad, F =Frokost, A=Aftensmad
DAG 1 ANKOMST TIL QUITO (ECUADOR)
Velkommen til Ecuadors travle hovedstad! Din engelsktalende guide møder dig i lufthavnen og byder dig velkommen. Herefter
kører I til dit hotel Plaza Sucre ***. I dag kan du udforske Quito på egen hånd og gå en tur gennem gaderne, som syder af
sydamerikansk vitalitet.
DAG 2 QUITO - GALAPAGOS, SAN CRISTOBAL ISLAND
Efter morgenmaden ledsager din guide dig til lufthavnen. Herfra kan du begynde din rejse til San Cristobal på Galapagos-øerne. I
lufthavnen i San Cristobal byder din engelsk talende naturvejleder dig velkommen til dette natur paradis. Du indlogeres på hotel
Gran Paraíso Insular ***, hvor du vil bo de efterfølgende nætter. I dag skal du besøge centeret i Puerto Baquerizo. Her kan du lære
mere om naturen og denne ø. Efter en kort gåtur til Tijeretas. Her har du mulighed for at snorkle og opleve den farverige
undersøiske verden på Galapagos. M
DAG 3 TRANSFER TIL SANTA CRUZ ISLAND
Transfer til Santa Cruz Island, besøge Charles Darwin Station & transfer til
Isabela Island
Tidligt om morgenen tager du offentlig speedbåd fra San Cristobal til Puerto
Ayora på Santa Cruz. Her kan du tilbringe formiddagen og besøge Charles
Darwin Station. Dette er et informationscenter, museum og avlsstation og
desuden var det hjemsted for landskildpadder og for den mest berømte
beboer: Lonesome George, som var den sidste overlevende af en ellers
uddød art af de gigantiske skildpadder. Efter dette besøg, tager du igen med
offentlig speedbåd til næste ø, Isabela. Her tilbringer du natten på Hostal
Casa de Marita ***. M
DAG 4 SHIRA 1 CAMP – SHIRA 2 CAMP
Turen fortsætter henover plateauet mod Kibo, efter ca. 2 timers vandring i
udkanten af plateauet går stien opad i ca. 40 min mod Shira Hut. Den direkte
vandring fra Shira 1 til Shira 2 er en tur på ca. 3 timer, men denne dag giver os ekstra mulighed for at klatre op til Shira Cathedral
og Shira Needle. Disse to store bakker på den sydlige del af plateauet giver en flot udsigt udover Machame højderyggen. Det er
også muligt at besøge Cone place, som er det centrale punkt af den udslukte Shira-vulkan og herfra kan man se det højeste punkt
af Shira-plateauet – Johnsell Point og Klute Peak på den vestlige side af Shira-højdedraget.
Overnatning: Shira 2 Camp. M/F/A
DAG 5 ISABELA ISLAND - SIERRA NEGRA VULKANER & CHICO / SHELL PEARL
I dag vandrer vi op til kraterkanten af Sierra Negra vulkanen. Med en højde på 1500 meter og en diameter ca. 9km, er dette det
næststørste vulkan krater i verden. Du kan vandre langs kanten af
denne vulkan, som sidste gang var i udbrud i 1979. Herfra har du en
fantastisk udsigt over Isabela Island og Stillehavet. Derefter fortsætter
vi vandreturen til Concha Perla. Her kan du gå snorkle og opleve den
enestående undersøiske verden. I aften bor du igen på vandrehjem. B/BL
DAG 6 ISABELA ISLAND - "WALL OF TEARS"
Om morgenen starter din vandretur gennem vådområder til “Wall of
Tears”, som er en mur bygget af straffefanger, under den ecuadorianske
regering i 50’erne. Under denne gåtur passerer du mangrover, lava
tunneller mm. Efter turen har du igen chancen for at snorkle. Du
tilbringer natten i det samme hotel som de foregående nætter. M
DAG 7 TRANSFER TIL SANTA CRUZ ISLAND - PUERTO AYORA &
PUNTA ESTRADA
Tidligt om morgenen tager vi med speedbåd fra Puerto Ayora til øen
Santa Cruz. Her kan du besøge højlandet, tunneler mm. Her kan du også opleve den verdensberømte gigantiske Galapagos
landskildpadde i naturlige omgivelser. Vi fortsætter med en rundtur med båd i bugten langs Bay Santa Cruz. Du besøger Punta
Estrada, hvor du kan observere fregat fugle og leguaner. Desuden kan du snorkle, se søløver mm. I aften bor du på Hostal Mainao
*** i Santa Cruz. M
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DAG 8 AFGANG FRA GALAPAGOS-ØERNE - PERU
Efter morgenmaden ledsager din guide dig til havnen i Santa Cruz, hvor vi tager færgen og bus videre til lufthavnen. Herfra
fortsætter din rejse til Quito. Med i ”bagagen” tager du uforglemmelige minder fra et virkelig enestående naturparadis. Fra
Galapagos flyver du til Quito eller Guayaquil inden du begiver dig videre til Peru! Når du ankommer til Lima, fortsætter din rejse
til Arequipa. I lufthavnen bliver du budt velkommen af din guide som bringer dig til dit hotel La Casona Plaza *** i Arequipa. Her
kan du tilbringe resten af dagen og slappe af efter den lange rejse.
DAG 9 AREQUIPA - DEN HVIDE BY
Efter en dejlig morgenmad, går vi en tur gennem hjertet af denne, besøger domkirken, markedet San Camillo og Santa Catalina
klosteret. Santa Catalina som blev bygget i anden halvdel af det 16.
århundrede, er blandt de mest imponerende oplevelser i Arequipa regionen.
Klostret er faktisk en lille by, hvor der tidligere levede op til 400 nonner.
Efter dette er eftermiddagen fri , så du har tilstrækkelig tid til at udforske
byen på egen hånd.. Som dagen før, tilbringer du natten i Arequipa. M
DAG 10 CHIVAY
Om morgenen, går turen over Altiplano i privat bil til Chivay. Efter check-in
på hotellet og aflæsning af din bagage, går vi en lille tur til Calera, med
henblik på at tilpasse os højderne. Her har du lejlighed til at tage et
afslappende bad i de varme termiske kilder, hvis du har lyst til det.
Overnatning i Chivay. M
DAG 11 COLCA CANYON
Tidligt om morgenen, tager vi til Cruz del Condor, et udsigtspunkt på kanten
af den spektakulære Colca Canyon, hvorfra der er stor sandsynlighed for at
se en halv snes kondorer stige op fra dybet af kløften. Senere tager vi tilbage til Arequipa, hvor du vil overnatte på hotellet, du
allerede kender fra den forrige nætter. M/F
DAG 12 AREQUIPA - CUZCO / CUZCO CITY TOUR
I dag fortsætter du din rejse til Cuzco. Tidligt om morgenen flyver du fra fra Arequipa til den smukke by Cuzco, som tidligere var
den imponerende Inka hovedstad. Halv dags tur gennem den gamle Inka hovedstad. Her kan du besøge ruinerne ( Kenko,
Sacsayhuaman ) og det imponerende Sun Temple. Efter erobringen af Inka-imperiet i 1533, blev den lokale befolkning ydmyget af
spanierne. Alle Inca bygninger, især helligdomme, blev nedrevet og erstattet af koloniale bygninger, kirker især. Hotel Tierra
Madre ***. B
DAG 13 SACRED VALLEY – TOGTUR TIL AGUAS CALIENTES
I dag er du på en hel-dags udflugt til den storslåede Urubamba-dalen, Inkaernes hellige dal. Dit første stop er ved Pisac markedet,
farvestrålende ponchos, hængekøjer og meget mere. Om eftermiddagen fortsætter vi langs Urubamba floden til Ollantaytambo.
Der, efter en stejl opstigning over landbrugs terrasser, når vi til det arkæologiske område. Efter dette tager vi på stationen og
fortsætter med tog (Vistadome) til skønne Aguas Calientes. Hotel Inti Inn ***. M
DAG 14 MACHU PICCHU
Tidligt om morgenen kører du med bus til de mystiske Machu Picchu ruiner (2,300 m), den verdensberømte by i skyerne. På den
stejle og blæsende vej op vil du blive imponeret over den smukke udsigt. Så snart du ankommer til Machu Picchu, vil din lokale
kultur guide vise dig de mest imponerende sider af denne unikke Inca by. Den tiltrækning, der udspringer fra dette sted, skyldes
bl.a.den usædvanlige beliggenhed mellem de høje tinder i Andesbjergene. I mere end fire århundreder har stedet været glemt
indtil den amerikanske Hiram Bingham genopdagede den, mens han søgte efter inkaernes sidste by, Vilcabamba, i 1911. Du
dedikerer dagen til dette fascinerende sted, udforsk ruinerne og nyd udsigten. Efter en imponerende dag, tager vi tilbage til
Cuzco. Her vil du tilbringe natten på dit Hotel ***. M
DAG 15 AFGANG
Tiden inde til at sige farvel til to af de mest alsidige og smukke sydamerikanske lande. Du vil blive kørt til lufthavnen hvorefter du
starter din hjemrejse. M
DAG 16 ANKOMST TIL DANMARK
Ankomst til Danmark.
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