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For mange mennesker er Peru selve indbegrebet af Sydamerika. 
Et af de største rejsemål i verden er Machu Picchu ved Cuzco - rui-
nerne i Andesbjergene, der er et fantastisk vindue til den gamle 
Inkakultur. Urosindianerne bor derimod på flydende øer af siv på 
verdens højest beliggende sø Titicaca, der også er en sand klassiker 
blandt turister.  
Landet er dog så utroligt meget mere end det. Især den nordlige del 
af Peru er blevet overset, og det på trods af de hvide strande ved 
Mancorá, de koloniale perler Trujillo og Cajamarca, og præ-inka rui-
nerne Chan Chan og The lord of Sipan ved Chiclayo. Af andre attrak-
tioner i den sydlige del af landet kan nævnes Colca Canyon, der er 
verdens dybeste kløft. Peru byder på fantastiske togture på nogle 
af verdens højest beliggende jernbaner, vandreture i særklasse, iso-
lerede byer i udkanten af ørkenen og som en kontrast den frodige 
Amazonjungle. 
I dette katalog giver vi et overblik over landet - der er mange flere 
ture og muligheder for at sætte den helt perfekte oplevelse sammen 
til den enkelte. Læs videre og find inspiration  til det store eventyr i 
Peru.  

Peru - Inkaernes rige
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Fakta:
Peru er det 3. største land i Sydameri-
ka, ca. dobbelt så stort som Frankrig. 
Kystlinien på 2250 km fra nord til syd 
er tør og ørkenlignende. Bag den rej-
ser Andesbjergene sig med sit høje-
ste punkt Huascaran på 6.768 meter. 
Bag bjergene falder landet igen ind 
mod Amazonjunglen. 

Økonomi:
Peru er primært et landbrugsland, 
med kaffe som største eksportvare. 
50 % af landets energireserver kom-
mer fra olieforekomster i junglen på 
grænsen til Ecuador.

Indbyggere: 
Der bor ca. 28 millioner indbyggere i 
Peru, hvoraf 44 % bor i kystområder-
ne, der optager kun 11 % af landet. 
Kun 5 % bor i junglen.

Sprog: 
Det officielle sprog er spansk. Den in-
dianske del af befolkningen taler det 
indianske sprog Quechua og som 2. 
sprog spansk. Der er ikke mange, der 
forstår eller taler engelsk, men man 
kommer langt med få gloser spansk.

Klima: 
Landet har 3 geografiske zoner med 
forskelligt klima. Kystregionen har 
sommer (den tørre tid) fra decem-
ber til april, med 25-35 graders tør 
varme. Vinter fra maj til november, 
lidt køligere og skyet, hvor havgusen 
danner tåge med gråt, fugtigt klima 
til følge. Andesbjergene har tørt 
klima fra april til oktober, varmt om 
dagen, 20-25 grader, og køligt om 
natten. Frost kan forekomme. Fra no-
vember til april, ligger regnperioden 
med 15-18 grader og den kraftigste 
regn mellem december og februar. 
Dagene vil dog ofte starte med klart 
vejr, for hen ad eftermiddagen at 
trække sammen til regn.Junglen, er 
fra november til april meget regn-
fuld, fugtig og varm. Mindre regn og 
op til 35 grader fra april til oktober. 
Man kan tilføje, at turistmæssigt er 
højsæsonen fra juli til september, 
og hotellerne kan være fyldte. Der 
kan rejses til Peru hele året. Man 
skal medtage påklædning til alt fra 
en varm dansk sommer til et koldt 
dansk efterår, hvis alle klimazoner 
besøges.

Visum: 
Danske statsborgere kan opholde sig 
90 dage uden visum, hvilket kræver 
en returbillet ud af landet. Turistkort 
udleveres på grænsen eller ombord 
på det internationale fly. Ofte gives 
der kun 30-60 dage ved grænsen, 
men dette visum kan forlænges.

Helbred: 
Der er intet krav om vaccinationer 
før indrejse. Det er dog altid en god 
ide at få en gul feber vaccination. Der 
forekommer Malaria under 1500 me-
ters højde i Amazonjunglen. Hane-
vand kan ikke drikkes, men der kan 
fås flaskevand over alt. 

Transport: 
ECUADOR: Man kan komme til Ecua-
dor ad to veje. Den mest benyttede 
er grænsen ved Huaquillas/Tumres, 
der ligger ved kysten på den Pan-
Amerikanske hovedvej. Den anden 
grænse, Macara, er mindre brugt, 
og det kan være svært at skaffe 
transport på den peruvianske side af 
grænsen. Man kan ikke krydse ind i 
Ecuador fra Amazonas, grundet en 
gammel strid om dette område.
BRASILIEN & COLOMBIA: Adgang via 
Amazonfloden. Flyv til Iquitos og tag 
en flodbåd ned ad Amazonfloden til 
grænsen mellem Colombia og Bra-
silien. Området hedder „Tres Fronte-
ras“ - de tre grænser.
BOLIVIA: Mod syd ligger Bolivia og 
La Paz, der kan nås over Titicacasøen, 
enten som en samlet pakke eller med 
lokale busser syd om søen.
CHILE: Man kan krydse grænsen til 
Chile ved Tacna/Arica. 

Fly: 
Der betales i lufthavnen ca. 31$ i 
lufthavnsskat for internationale fly. 
Indenrigsskat ligger på mellem 4-9$.  
Man kan betale i soles eller dollars. 

Busser: 
Busserne langs kysten og op til Are-
quipa er generelt gode. De kører fra 
busstationer, der varierer alt efter 
selskab. Standarden er gerne gamle 
amerikanske Greyhound eller brugte 
brasilianske og chilenske busser. I 
højlandet er standarden lavere, ofte 
af type Blue Body Company - udtjen-
te amerikanske skolebusser.

Tog: 
Der findes kun 2 jernbaner af be-
tydning i Peru. Fra Arequipa udgår 
den ene til Juliaca/Puno, der ligger 
ved Titicacasøen. Herfra udgår den 
sidste Puno-Cuzco med forbindelse 
videre til Machu-Picchu.

Taxa: 
De officielle taxaer er de dyreste. 
Mange bilejere bruger deres fritid 
som taxachauffører. Disse biler har 
ikke taxameter, og prisen forhand-
les, inden man sætter sig ind. I Cuzco 
kan man køre allevegne hen for blot 
2 soles (ca. 5 kr)

Prisniveau: 
Peru er et relativt biligt rejseland. 
Man skal regne med et budget på 
25 $ pr. dag som et  minimum. Pris-
niveauet uden for Lima er 10-20 % 
billigere.

Penge: 
Den lokale mønt hedder Nuevo Sol. 
Valutaen er nu igen blevet stabilise-
ret, i modsætning til den før galope-
rende inflation. Det kan være svært 
at veksle andet end US-dollars. Banco 
de la Nacion, der er repræsenteret på 
flere større hoteller veksler penge, li-
gesom de talrige Casa de Cambios, 
der giver en bedre kurs. Medbring 
USD i små sedler (5/10/20), da disse 
giver den bedste kurs.
Kreditkort: Disse (alle større kort) ac-
cepteres bredt af hoteller og restau-
ranter. Det anbefales at hæve soles 
når man ankommer i lufthavnen. 
Hoteller: 
Findes på alle niveauer, billigst fra 
omkring 20-50 kr. pr. værelse. På 
bedre hoteller betales der en skat på 
20 %, derfor stiger standarden ikke 
proportionalt med prisen.

Mad & drikke: 
De billigste måltider indtages som 
Comidas eller Almuerzos. Spiser man 
A’la Carte stiger prisen.
Billige måltider findes ofte hos den 
lokale Chifa, den sydamerikanske 
udgave af en kinesisk grillbar.
Coca-Cola og Inka-cola er de mest 
udbredte drikke. Inka-cola er alle 
typer af sodavand, men ikke Coca-
Cola, spørg specielt efter denne. 
Nationaldrikken er Pisco-Sour, som 
laves med rå æg, sukker, lime og is. 

Drikkepenge: 
Alle regninger tillægges 15 %. Der 
forventes yderlige 5 % i drikkepenge: 
Taxachauffører forventer som regel 
ikke drikkepenge.
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Lima - første hovedstad i Sydamerika
Lima blev grundlagt i år 1535 og frem til landets uafhængighed var den Syd-
amerikas vigtigste by. Den ligger ved foden af Cerro San Cristóbal og forde-
ler sig på begge sider af floden Río Rímac. Man kan stadig ane den gamle 
bys værdighed mellem de nye bygninger, der skyder op. Man finder de fleste 
seværdigheder i centrum, og i den nordlige del af byen ligger præsidentpa-
ladset og katedralen. I denne opbevares de jordiske rester af den legenda-
riske Pizarro, grundlæggeren af Peru og Sydamerikas undertvinger. I dette 
område bør man også besøge klosteret San Fransisco nogle få gader mod 
øst. I denne bydel vælger de fleste rygsæksrejsende at bo. 
I den moderne bymidte ligger omkring torvet Plaza San Martín for enden af 
handelsgaden Jirón de la Unión. Torvet er omkranset af bygninger i neoklas-
sisk italiensk byggestil. De nyeste og mest velhavende kvarterer Miraflores 
og San Isidro ligger modsat centrum, tættere på kysten. Her ligger de bedre 
butikker og restauranter samt de fleste af vores hoteller, blot en kort tur i taxi 
fra det gamle centrum. 
Det første indtryk mange får af Lima er en stor, grim og håbløs by, men giv 
den en chance – der er spændende bydele, flot arkitektur og et godt kultur-
liv at opleve. 

Seværdigheder i Lima:

Plaza de las Armas: Hjertet af Peru, hvor 
man finder katedralen og præsidentpalad-
set.

Palacio de Gobierno: Præsidentpaladset, 
bygget i årene 1921-1938. Se vagtskiftet 
hver dag kl. 8 og 12.45-13.00.

Torre Tagle Palacio: Limas bedst bevarede 
eksempel på kolonial arkitektur, bygget 
som et palads i Sevilla omkring år 1735. 
Man kan i patioen beundre de smukt ud-
skårne balkoner.

Katedralen: Sølvbelagt alter og vægge 
dækket af mosaik. Man finder også et ka-
pel med en glaskiste, som siges at rumme 
resterne af Pizarro.

La Merced: 2 gader fra Plaza de las Armas, 
stedet hvor den første messe blev holdt i 
Lima. Smukt restaureret facade og ynde-
fuldt kloster.

Santo Domingo: Bygget i 1549. Kirken rum-
mer en urne med resterne af Santa Rosa de 
Lima, den første helgen i den nye verden.

San Francisco: Beliggende på Ancash, med 
barokkirke og kloster med sevillanske kak-
ler. Katakomberne under klostret er også 
et besøg værd.

Plaza San Martin: Perus finansielle cen-
trum, med banker, flyselskaber m.m. Neo-
klassisk italiensk byggestil.

Guldmuseet: Det spændende, privatejede 
museum ligger nogle km fra centrum. Mu-
seet rummer smykker, vævede artikler og 
en komplet våbensamling.
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Lima - første hovedstad i Sydamerika
Eksempler på vores udflugter i Lima:

Alle ture er med tosproget guide og afhentning på hotel. 

Halvdags byrundtur og guldmuseum
Byrundtur i Limas koloniale bydel med besøg ved bl.a. katedralen og San 
Francisco klosteret. Herefter besøg ved det berømte Guldmuseum, som rum-
mer tusindvis af guldgenstande lige fra øreringe til ponchoer broderet med 
guld. Udover smykker og vævede artikler, rummer museet også en komplet 
våbensamling. Turen køres også uden stop ved Guldmuseet. 

Heldagstur til Nazca-linierne med fly
Transfer til lufthavnen i Lima og fly til Nazca. Efter frokost kort byrundtur og 
en overflyvning af Nazca linierne, der har været genstand for mange gæt om 
af hvem og til hvilket formål disse linier blev nedfældet i jorden. Linjerne ses 
bedst fra små flyvemaskiner. Fly tilbage til Lima og transfer til hotel. 

Eksempler på vores hoteller i Lima:

Casa Andina Miraflores***
Av. 28 De Julio 1088 
Miraflores
Lima

Casa Andina ligger i et beboelses-
kvarter af Miraflores, Lima, også tæt 
på forretnings- og handelskvarteret. 
Dette er byens mest traditionelle 
kvarter, og desuden ligger det tæt 
ved havet og flere gode restauran-
ter. Hotellet har 49 værelser med alle 
tænkelige faciliteter, og hotellet har 
også en international restaurant, kaf-
febar og en engelsk bar.

Sonesta El Olivar San Isidro *****
Pancho Fierro 194 Esq.Merino 122
San Isidro
Lima

Hotellet ligger i et roligt beboelse-
kvarter over for en olivenlund. 134 
værelser og suiter med sauna og ja-
cuzzi. Hotellet har flere restauranter, 
barer og butikker samt swimming-
pool med udsigt over byen. Hotellet 
er et moderat 5 stjernet hotel til en 
blanding af turister og forretnings-
folk.

Casa Andina Private Coll.****
Calle De La Paz 463
Miraflores
Lima

I Januar 2008 åbner Casa Andina 
private collection kæden et spritnyt 
5 stjernet hotel i hjertet af det ele-
gante Miraflores kvarter i Lima. Der 
er 148 moderne og fuldt udstyrede 
værelser i den typiske, klassisk smuk-
ke casa andina stil. Desuden byder 
hotellet her på Spa, Fitness, swim-
mingpool, beauty salon, konference-
faciliteter og to restauranter. 
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Det nordlige Peru
Dette område langs kysten er primært domineret af ørkenen, der kun afbrydes af små byer, der som oaser er op-
stået ved udløbene af smeltevandsfloderne fra Andesbjergene. I baglandet rummer bjergene gode muligheder 
for trekking, og byerne i højlandet giver et velfortjent pusterum fra den tørre varme, som præger kysten. Gå ikke 
glip af koloniale perler som Trujillo eller de spændende udgravninger i Chiclayo. 

Chiclayo
En køn by med snoede småveje, der udstiller 
kreolsk, spansk og indiansk arkitektur på spæn-
dende vis. Den bedste grund til at komme her 
er Sipán, et nyligt udgravet tempelkompleks, 
der har vist sig at være et sandt skatkammer af 
flere rige grave fra Moche kulturen. Gravene blev 
ulig mange andre aldrig plyndret, så man fandt 
guldgenstande og ædelstene i lange baner. Det 
vigtigste fund, graven med ”Señor de Sipán”, er 
efter en større restaurering i Tyskland nu tilbage 
i Peru. Man kan nyde synet på Bruning museet i 
Lambayeque sammen med 600 andre genstande 
fra udgravningerne.

Seværdigheder i Chiclayo:

Sipán-pyramiderne: 
Et nyudgravet tempelkompleks har vist sig at 
indeholde flere rige grave fra Moche kulturen. 
Det vigtigste fund ”Señor de Sipan” er udstillet 
på Bruning Museet. Han var en gejstlig leder, 
som blev begravet på stedet. Med i sin grav fik 
han ædelstene, guld- og sølvfigurer, smykker, 1 
tjener, 1 barn, 3 unge kvinder, 1 hund og 2 lamaer 
samt keramikskåle med mad og drikke.

Tucume: 
30 km nord for Chiclayo ligger ”Pyramidernes 
Dal”. En fantastisk udsigt over dalen med ikke 
mindre end 28 pyramider. Thor Heyerdahl, der 
bl.a. er kendt for sine Kon Tiki ekspeditioner, led-
te i en årrække udgravningerne. 

Bruning Museet: 
Beliggende i Lambyeque 11 km nord for Chic-
layo. Museet rummer udstillinger af skatte fra 
Perus nordlige kyst, bl.a. de restaurerede fund 
fra Sipan-pyramiderne samt andre arkæologi-
ske genstande fra kulturerne Chimu, Moche og 
Chavin, som har domineret Peru i forgange tider 
og overrasker med deres håndværk af høj kvali-
tet.
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Trujillo – forårets by
Som en af de behageligste byer i 
Peru fortjener Trujillo et stop på flere 
dage. Befolkningen er mere imøde-
kommende end de fleste steder og 
byens gamle koloniale centrum er 
særdeles velholdt. 
Bymidten ligger som en stor sekskant 
omkring torvet Plaza Mayor, hvor 
man i de smukt bevarede bygninger 
tydeligt fornemmer den spanske 
indflydelse. Udover katedralen er 
der 10 ældre kirker og ellers kan man 
besøge flere af de smukke gamle og 
farverige byhuse med yndefulde pa-
tioer og flot udskårne balkoner. 
Man finder mange arkæologiske se-
værdigheder i området, deriblandt 
rester af Chan-Chan kulturen, der før 
Inkaernes komme efterlod en hel by 
af mudder. I dag, flere hundrede år 
efter den blev forladt, står ruinerne 
endnu. 
Opholder man sig i Trujillo i længere 
tid, anbefales det at tage udgangs-
punkt i den lille badeby Huanchaco, 
der ligger 15 km fra centrum af Tru-
jillo tæt ved den lokale lufthavn.

Seværdigheder i Trujillo:
Flere af de gamle koloniale huse kan man komme ind og se. De findes 
ofte i banker, hvor man pænt præsenterer sig ved indgangen for at få 
lov at besøge bygningen.

Casa Colonga, Jr. Pizarro 446: 
Det smukkeste af alle huse. Der er 3 store patioer og en fin samling af 
gamle møbler, bl.a. et chatol, hvor Simon Bolivar har siddet samt hans 
gamle soveværelse. 

Casa del Grand Mariscal de Orbegoso, Jr. Orbegoso 553: 
Bygning med store sale ud til en lille plads.

Chan Chan: 
Ruiner af verdens største by af mudder; Chimu-folkets hovedstad, der 
på sit højeste havde mindst 50.000 indbyggere. Den er bygget af sol-
tørrede lersten og dækker et areal på 25 kvadratkilometer med 9 auto-
nome bydele, hver bygget af en hersker i 12-1300 tallet e. Kr. Disse her-
skere blev begravet med gaver af keramik, tekstiler og smykker. Byens 
mure er udsmykkede med relieffer og geometriske figurer. Tschudi-
komplekset er den bedst bevarede bydel. Her findes friser og giver en 
god idé om strukturen i byen.

Huanchaco 
Huanchaco er en hyggelig fisker-
landsby ved Stillehavet et kvarter i 
bus fra Trujillo. Byens største attrak-
tion er fiskernes små sivbåde ”Cabal-
litos”, som stadig er i brug. Bådene 
minder meget om sivbådene på 
Titicacasøen, som man dog sidder 
i under sejladsen. I Huanchaco sid-
der man oven på de cigarformede 
sivbåde, når man sejler; Heraf nav-
net ”Caballitos” – små heste. Den 
lille badeby har i stor udstrækning 
bibeholdt et fiskerlejes atmosfære. 
Ud over gode og billige hoteller, er 
der gode fiskerestauranter og nogle 
af verdens bedste bølger at surfe i. 
Vandet er dog for koldt til en rigtig 
badeferie.

Casa del Mayorazgo, Jr. Pizarro 314: 
Her er flotte udskårne tagudhæng.

La Huaca Esmeralda (Esmeralda-graven): 
Templet blev bygget af Chimu-folket på samme tid som Chan Chan. Var 
dækket af sand, indtil det i 1923 blev opdaget ved er et tilfælde.

La Huaca Arco Iris (Regnbuetemplet): 
Også kendt som Huaca del Dragon. Det bedst bevarede af templerne 
fra Chimu-kulturen, da det har været dækket af et tykt lag sand helt 
frem til 1960´erne. Tempelruinen er omgivet af en 2 meter høj mur af 
lersten udsmykket med bl.a. regnbuefigurer. 

Las Huacas del Sol y de la Luna (Sol- og Månegravene):
Store bjerge af mudderbyggesten, der engang udgjorde pyramider. 
Solpyramiden er et af de højeste monumenter med sine 45 meter. Nye 
udgravninger på stedet har afsløret interessante malede relieffer. Blev 
bygget af Moche-folket og menes at have været et religiøst center. 

La Huaca El Brujo: 
Den senest udgravede ruin fra Moche-kulturen, beliggende 60 km fra 
Trujillo. Templet er 30 meter højt med interessante friser.
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Det nordlige højland
Her finder man betagende bjerglandskaber, små indianerlandsbyer, hyggelige byer i kolonistil som Cajamarca 
og de næsten ukendte præ-inka ruiner Kuélap. Indtil for 10 år siden var området usikkert at rejse i på grund 
af guerillabevægelsen ”Den Lysende Sti”, men det er nu sikkert at rejse (ofte ad dårlige veje) fra Cajamarca til 
Chachapoyas og Tarapoto helt til junglebyen Yurimaguas.

Udflugter fra Cajamarca:

Ventanillas de Otuzco: 
Præ-inka begravelsesplads 8 km 
fra Cajamarca, der består af hund-
redvis af niche-grave bygget ind i 
bjergsiden som små vinduer.

Cumbe Mayo: 
I et forblæst bjerglandskab 20 km 
sydøst for Cajamarca ligger den 
mange kilometer lange vandkanal, 
som er et godt eksempel på inkaer-
nes ingeniørkunst.

Llacanora og Hacienda La Colpa: 
Llacanora er en lille malerisk lands-
by 13 km fra Cajamarca. Et par kilo-
meter længere væk ligger Hacienda 
La Colpa, som er en fungerende 
kvægfarm. Hver eftermiddag drives 
kvæget, der hver kaldes ved navn, 
tilbage i stalden. 

Chachapoyas
En behagelig by med 20.000 ind-
byggere beliggende på Andes-
bjergenes østlige bjergskrånin-
ger. I højlandet finder man nogle 
af Perus mest fascinerende og 
mindst kendte arkæologiske rui-
ner, som for eksempel Kuélap. 

Kuélap
Ruinerne af præ-inka byen Ku-
elap er de bedst bevarede i om-
rådet. Den ovalformede by ligger 
i 3.100 meters højde omgivet af 
6-8 meter høje mure. Inden for 

bymurene findes 300-400 bygnin-
ger. Kuélap blev bygget af Sachapu-
yas – et folk man kender meget lidt 
til. Deres stenarbejde er ikke så fint 
udført som inkaernes, men er til gen-
gæld prydet med ornamenter.

Tingo
Den lille landsby er udgangspunkt 
for den 5 timer stejle vandretur op til 
ruinerne af byen Kuélap, 
Selve byen blev i 1993 delvis ødelagt 
af oversvømmelse.

Cajamarca
Denne smukke koloniale by ligger i 
højlandet i det nordlige Peru, og er 
et foretrukket feriested for de lokale. 
Byen har et godt marked og flere 
fine museer og historiske bygninger. 
For eksempel finder man det væ-
relse, hvor Pizarro holdt Atahuallpa 
fanget. Man ville løslade ham mod 
at få et rum fyldt med guld, men slog 
ham alligevel ihjel.
Lidt uden for byen ligger de berømte 
varme helsebringende inkabade, 
som har været brugt i tusinde år. I 
Andesregionen er Cajamarca en af 
de mest spændende byer fra kolo-
nitiden. Omegnen rummer gode 
muligheder for vandreture og besøg 
ved præ-inkaruiner.

Rioja
En lille men travl by i højlandet, der 
blev hårdt ramt af jordskælv 1990, 
men nu er den delvist genopbyg-
get. En times gåtur fra byen ligger de 
varme kilder Baños Termales, og er 
ligesom vandfaldene Cataratas del 
Gera et besøg værd.
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Huaráz – Perus svar på 
Schweiz
Denne livlige by har en ubeskrivelig 
smuk beliggenhed i 3091 meters 
højde i Santa River dalen. Den er ud-
gangspunkt for nogle af de bedste 
vandreture i Perus Andesbjerge, bl.a 
i Cordillera Blanca mod vest. Mod 
øst ligger Cordillera Negra, og man 
kalder området for ”Det peruvianske 
Schweiz” på grund af de snedæk-
kede bjergtinder, smaragdgrønne 
søer og charmerende huse med 
røde tegltag. Huaráz blev ramt af et 
altødelæggende jordskælv i 1941, 
men er nu ved at være kommet på 
fode igen. 

Lagunas Llanganuco
Mellem bjergene Huascaran og Hu-
andoy ligger de smukke Llanganuco 
gletschersøer, som er et yndet ud-
flugtsmål fra Huaraz. Turen går gen-
nem dalstrækningen Callejon de Hu-
aylas med en enestående udsigt til 
snedækkede bjergtinder hele vejen.

Chavin de Huantar 
Denne 3000 år gamle tempelruin er 
den bedst bevarede fra Chavinkul-
turen, der menes at være den før-
ste højlandskultur i Andesbjergene. 
Omegnen omkring Huaráz rummer 
både præ-inka- og inkaruiner. 

Caraz 
Omkring 67 km nord for Huaraz lig-
ger Caraz, et af de få steder i områ-
det, der har undgået jordskælv og 
bjergskred. 
Den lille, behagelige by har et attrak-
tivt torv - Plaza de Armas - og gode 
vandremuligheder i de omkringlig-
gende bjerge.

Cordillera Blanca
Den majestætiske bjergkæde Cor-
dillera Blanca ligger 400 km nord 
for Lima. Det er den højeste tropi-
ske bjergkæde i verden og har over 
700 gletsjere og 267 laguner i de 
mest fantastiske farver. Ikke færre 
end 300 spektakulære, snedækkede 
bjergtoppe strækker sig over 180 
kilometers længde, hvoraf 20-30 af 
dem er over 6 km høje. Nevado Hu-
ascaran på 6.780 meter er det høje-
ste bjerg i det tropiske klimabælte. 
Selvfølgelig har dette unikke sted 
tiltrukket mange bjergbestigere og 
trekkere i tidens løb, også fordi det er 
let at komme dertil. I 1975 oprettede 
man Huascaran National Park for at 
bevare den bemærkelsesværdige 
flora, fauna, de arkæologiske områ-
der samt den uovertrufne natur, der 
findes i Cordillera Blanca. Queñual, 
Quishar og Puya Raimondi er blevet 
fredede, udover de mere kendte dyr 
fra området, f.eks. Tarucaen og den 
andine bjørn. 

Yungay
Denne by kom for alvor på verdens-
kortet i 1970, da den oplevede den 
værste naturkatastrofe i Andesbjer-
gene. Et jordskælv satte en lavine i 
gang af klipper og is, som styrtede 
med 300 km/t ned over Yungay. Byen 
og næsten alle dens indbyggere blev 
begravet i løbet af få minutter. Den 
nuværende by Nueva Yungay ligger 
i læ bag et lille bjerg og er ligeledes 
base for gode vandreture i området. 

Tarapoto
I Rio Mayo dalen falder vejen ned fra 
Rioja til Tarapoto. Denne by ligger i 
356 meters højde ved foden af An-
desbjergene lige på kanten af jung-
len. Tarapoto er navngivet efter den 
lokale palme Taraputus, og er det 
industrielle og kommercielle center 
i regionen. Det er værd at besøge de 
eksotiske steder Laguna Azul, Ashua-
shiyacu vandfaldene og den interes-
sante indianerlandsby Lamas.

Yurimaguas
Blot en lille søvnig havneby ved 
Huallagafloden i Amazonlavlandet. 
Flodbåde afgår herfra op til Iquitos 
ved Amazonfloden. 
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Det kan være en langsommelig proces at rejse over det 
centrale højland i Peru, og derfor er det også et af de 
mindst besøgte områder i landet. Men for de eventyr-
lystne er der spændende udfordringer at hente. En af de 
smukkeste byer i området, Ayacucho, var i mange år cen-
trum for guerillabevægelsen ”Den lysende sti”, men er nu 
igen en sikker destination. Fra kysten ved Lima går vejen 
over Andesbjergene gennem et smukt og varieret land-
skab med små isolerede landsbyer. Fortsætter man i nord-
østlig retning via Huanuco og Tingo Maria slutter vejen 
ved junglelandsbyen Pucallpa ved porten til Amazonlav-
landet. Tager man sydøst over, passeres byerne Huancayo 
og Ajacucho med mulighed for at fortsætte hele vejen til 
inkaernes gamle hovedstad Cuzco.

Huancayo
Denne vigtige markedsby og sam-
lingspunkt for de omkringliggende 
indianerlandsbyer ligger 300 km fra 
Lima. Den er kendt for sit søndags-
marked og danner et fint udgangs-
punkt for ture til de mange små 
landsbyer i Mantano-dalen.

Ayacucho
På trods af en isoleret beliggen-
hed er byen Ayacucho uden tvivl 
på andenpladsen efter Cuzco på li-
sten over fascinerende byer i Perus 
Andesbjerge. Den blev grundlagt i 
1539 af spanierne, og har bevaret 
den koloniale charme med mange 
velbevarede bygninger, som er åbne 
for besøg. Der findes nok ikke en by 

i hele Sydamerika med flere kirker 
end Ayacucho; Hele 33 kirker har 
givet den tilnavnet ”Kirkernes By”. I 
omegnen finder man desuden flere 
interessante steder, som for eksem-
pel landsbyen og slagmarken ved 
Quinua, der ofte kombineres med et 
besøg ved Wari ruinerne.

Huanuco
I byen Huanuco, der ligger 1.894 me-
ter over havet, støder man på beha-
geligt klima og en venlig befolkning. 
Selvom den dateres tilbage til år 
1541 er der meget få koloniale byg-
ninger, men byen har som de fleste 
andre et interessant museum og et 
hyggeligt torv i centrum. Lidt uden 

for byen finder man Kotosh templet, 
der er en af de ældste arkæologiske 
seværdigheder i Andesbjergene. Ko-
tosh kulturen menes at være 4-5000 
år gammel. 

Tingo Maria
I grænseområdet mellem Andesbjer-
gene og Amazonlavlandet finder 
man 129 km nord for Huanuco Tingo 
Maria, som er en livlig markedsby. 
Den ligger i 649 meters højde og har 
et varmt og fugtigt klima det meste 
af året. I byens udkant ligger Parque 
Nacional de Tingo Maria. En af par-
kens huler er hjemsted for en større 
koloni fedtfugle - den eneste af sin 
art i verden.

Pucallpa
Dette er Perus hurtigst voksende 
by i junglen. Fra Pucallpa kan man 
tage med flodbåd op til Iquitos ved 
Amazonfloden. Byen er i sig selv ikke 
attraktiv, men er et godt udgangs-
punkt for ture ind i junglen til den 
hesteskoformede sø Yarinococha. 
Her kan man sejle i kano, observere 
et varieret fugle- og dyreliv samt 
besøge indianerlandsbyer. Shipibo 
indianerne lever her i simple hytter 
langs Ucayali floden og dens mange 
bifloder.

Det centrale højland
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Strandophold i det nordlige Peru
Det er også muligt at opleve strandlivet i Peru, hvis man drager mod nord til Máncora og Punta Sal.  Beliggenheden 
tæt ved Ecuador sørger for sol året rundt samt  varmere havvand. Der er lange hvide strande med fint sand, palmer 
og strandhygge: Desuden er der forskellige aktiviteter at kaste sig ud i, hvis der skal ruskes lidt op i daselivet på 
stranden, såsom surf lektioner, buggy rides samt rideture langs stranden.  

Máncora
Máncora er Piurá regionens bedste 
strand, som fra november til januar 
tiltrækker surfere. Er man ikke til 
surf og bølger så er Las Pocitas be-
liggende i nærheden som en sten 
formation med naturlige pools, som 
man kan bade i. 

Punta Sal
Punta Sal er en af de foretrukne 
strande i Peru, hvor man finder sol 
og en fredelig idyl året rundt. Tum-
bes regionens strand er omkranset 
af sand klitter og johannesbrød 
træer. Stranden former en halvcirkel 
og lægger ud mod det varme vand 
med blide bølger. Et dejligt sted at 
slappe af.

Tumbes
Denne nordligste by i Peru ligger 
1300 km fra Lima og tæt på den ene 
af de to grænseovergange til Ecua-
dor. Med udgangspunkt i Tumbes 
kan man besøge flere nationalparker 
med både tør tropisk skov og man-
grove, der hver især har en spæn-
dende flora og fauna. Tumbes har et 
behageligt klima, gode sandstrande 
syd for byen og levn fra kulturerne 
før Inkariget. 

Seværdighed ved Tumbes:
Zoocriadero
Oplev krokodiller i alle størrelser og 
aldre. Det er også muligt at få lov at 
røre ved de små baby krokodiller. 

Eksempler på vores hoteller i Punta Sal:Mangroven Puerto Pizarro 
120 km nord for Mancorá ligger den 
lille fiskerby Puerto Pizarro, som er 
kendt for spisen conchas negras, 
som vokser ved mangrovtræernes 
fødder. Disse sorte skaller indgår 
som hovedingrediensen i den be-
rømte Tumbes cebiche. Blandingen 
af saltvand og ferskvand  gør det til 
et ideelt sted for mangrover. Områ-
det er 2972 hektarer stort og beskyt-
ter mange flora og fauna arter.  Nær-
ved er desuden øerne Isla de Amor 
og Isla de los Pajaros, som man kan 
besøge med motorbåd.

Seværdigheder ved 
Mancorá:

Poza de Barro 
Naturligt dannede pools med hel-
bredende kræfter. Det skulle være 
godt at smøre kroppen ind i mud-
deret omkring poolsene. Det varme 
vand hjælper med at slappe af og 
nyde oplevelsen. Det tager 1/2 time 
i mototaxi fra Mancorá, 1 time på cy-
kel, 2 timer på hesteryg og 4 t
imer at gå fra Mancorá.

Pukkelhvaler

Kystlinjen i det nordlige Peru bliver 
mellem august og oktober besøgt 
af op mod 1.000  hvaler, som tager d 
7.000 km lange rejse fra deres føde-
områder i det Arktiske hav op til de 
tropiske og subtropiske have, hvor 
de føder og opfostrer deres unger. 
Pukkelhvalerne er meget sociale og 
legefulde dyr, som se når de hopper 
og slå til vandet med deres kroppe, 
finner eller haler.

Caballito De Mar Beach Resort***
Panamericano North Highway Km 1187
Spa Punta Sal
Tumbes

Hotellet er beliggende lige ud til stranden i Punta Sal med en smuk udsigt. 
Der er 25 bungalows, alle med havudsigt, terrasse og eget badeværelse. 
Derudover er der wifi, loftsvifte, og tv. Standard værelserne er beliggende 
på første og anden sal, mens lux værelserne er i stue etagen med udsigt 
mod havet eller poolen. Der er desuden bungalows med udgang direkte på 
stranden. Af faciliteter findes den 16 meter lange pool, jacuzzi, bordfodbold, 
bordtennis og hængekøjer. Poseidon restauranten serverer lækker skaldyr 
og eksotiske drinks. Desuden kan hotellet arrangere ture til Puerto Pizarro 
og mangroven, de naturlige pools og den helbredende mudder, cerros de 
amopate vildtlivs reservat. Eller surf lektioner, ridetur på stranden, dybhavs 
fiskeri og yacht sejlture.

Punta Sal Club Hotel***
Ex-Panamericana Norte Km.1192
Punta Sal
Túmbes

Et strandhotel med fokus på komfort og afslapning. Hotellet har standard 
værelser, bungalows og suiter. Standard værelserne er i hovedbygningen 
med udsigt til poolen og jacuzzi. Der er en terrasse med to stole og et bord, 
hvorfra man kan nyde udsigten over pool området og stranden. Derudover 
er der badeværelse, kabel tv, air condition, køleskab, sikkerhedsboks, telefon 
og wifi. Der er på hotellet et spil værelse med pool bord, bordtennis, bord-
fodbold. Udendørs er der volleyball, tennis, mini golf samt et ftness center. 
Restauranten og baren serverer lækker mad med usigt til havet og der findes 
også en butik på hotellet. Det er muligt at tilkøbe ture på hotellet, såsom: 
birdwatching, yacht sejltur, dybvands-fiskeri & ridetur på stranden.
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Som i det nordlige Peru, fortsætter ørkenen her kun afbrudt af små oaser omkring udløb af smeltevandsfloderne 
fra Andesbjergene. Den klassiske vej på strækket mellem Lima og Arequipa har dog en masse steder af interesse, 
begyndende med byen Pisco og den omliggende nationalpark og selvfølgelig de gådefulde Nazca-linjer, der har 
været genstand for meget gætteri om af hvem og til hvilket formål, de blev nedlagt i landskabet.

Lima-Arequipa-Cuzco
Man kan nemt fristes til at flyve fra 
Lima til Cuzco for at spare en tur, 
der på kortet ser ud til at være gan-
ske kort, men som ikke kan gøres 
på mindre end 3 dage. Den direkte 
rute til Cuzco går via Ayacucho, der 
i mange år var centrum for guerilla-
bevægelsen „Den lysende sti“. Vejen 
er dårlig hele året og i den våde pe-
riode nærmest ikke-eksisterende. 
Derfor kan det være nødvendigt at 
tage turen ned langs kysten til Are-
quipa og herfra videre med tog eller 
bus via Juliaca til Cuzco. 
En væsentlig grund til at tage turen 
over land langs kysten er de mange 
seværdigheder på vejen. Turen går 
forbi Pisco og Ballestas øerne, der 
blandt turister går for at være „Fat-
tigmands Galapagos“, over Ica og 
Nazca, hvor de berømte Nazca-linjer 
findes, til Arequipa, det sydlige Perus 
provinshovedstad. Herfra kan man 
tage på en af de mest fantastiske tog-
ture i verden. Der skiftes tog i Juliaca 
før den sidste strækning til Cuzco. 
Toget snor sig op i Andesbjergene, 
op på højsletten. De omkringliggen-
de bjerge er dækket af sne hele året 
og lige uden for vinduerne af toget 
vandrer alpakaer og lamaer omkring 
blandt farvestrålende indianere, der 
falbyder hjemmestrikkede trøjer. 
Jernbanen når sit højeste punkt i 
4.321 meters højde, inden den igen 
kravler ned til Cuzco. 
Alternativt kan man også tage ud-
mærkede busser, der kører praktisk 
talt langs jernbanen og er billigere. 
Udsigten er selvfølgelig lige smuk, så 
valget er nok en temperamentssag. 

Pisco og Paracas
Omkring 4 timers bustur syd for 
Lima fandt man indtil for kort tid si-
den  den kønne by Pisco. Desværre 
blev den ødelagt ved et jordskælv 
i sommeren 2007, så nu er den un-
der opbygning. Her fremstiller man 
Perus nationaldrik af samme navn. I 
stedet for Pisco er nu Ica udgangs-
punkt for ture til Paracas-national-
parken; En ørkenlignende park, der 
rummer rester af en præ-inkakultur. 
Det er ligeledes udgangspunkt for 
ture til Islas de Ballestas, der blandt 
rejsende er kendt som „Fattigmands 
Galapagos“, takket være deres næ-
sten ligeså imponerende dyre- og 
fugleliv, men til et langt lavere bud-
get. Ballestas øerne har store kolo-
nier af søløver og fugle. Ud over det 
spændende dyreliv ser man hvordan 

man på øerne producerer guano-
gødning, hvilket har været en massiv 
indtægtskilde for landet. 
I Paracas er der en lille badeby med 
sandstrande og lunkent vand, der 
dog er lettere forurenet af de store 
fiskefabrikker. I de store klit-lignende 
bjerge i det fjerne, ligger sevær-
digheden „Candelabra“ på en klip-
peside. Det er en præcolumbiansk 
udsmykning på mindst 50 meter i 
længden, der skal forestille en slags 
lysestage. Nationalparken rummer 
flere rester af mumificerede menne-
sker, der levede før inkaerne. 

Ica
Som en sand oase ligger Ica omgivet 
af palmer og vandhuller. Byen befin-
der sig tilpas langt fra kysten til at 
tågen ikke når hertil; Den tætte tåge, 
der ellers indhyller kysten halvde-
len af året. Så ønsker man at bo lidt 
bedre end i Nazca, og samtidig nyde 
det tørre og varme klima, kan Hotel 
Las Dunas med den dejlige pool an-
befales. Byen har et glimrende mu-
seum, der ud over en klassisk sam-
ling af præcolumbianske potteskår 
og mumier også fremviser en model 
af Nazca-linjerne ude i gården. Her 
kan alle med flyskræk og et lavere 
budget stå på en platform og få en 
fin alternativ oplevelse af fænome-
net ved Nazca - endda til lyden af en 
flyvemaskine. 
Tæt på Ica ligger Huacachina, en lille 
landsby mellem kæmpe sandklitter, 
palmer og en lille lagune. Her kan  
det anbefales at prøve en beachbug-
gie tur, hvor man kører og snowboar-
der ned ad de stejle klitter. 

Nazca
Her er det store trækplaster selvføl-
gelig de berømte og fascinerende 
Nazca-linjer, nærmere betegnet 
geometriske figurer og dyr tegnet i 
ørkenklipperne omkring byen. Disse 
har været genstand for utallige gæt-
terier om deres ophavsmænd og 
formålet med dem. Man kan kun se 
linjerne rigtigt fra luften i en af de 
små flyvemaskiner. 
En anden seværdighed er Nazca-kul-
turens kirkegårde som f.eks. Chau-
chilla, hvor kranier, knogler, mumier 
og tekstiler fra de mange grave lig-
ger spredt i ørkensandet. I og om-
kring Nazca er der flere udmærkede 
hoteller. 

Sydkysten
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Arequipa
Perus sydlige provinshovedstad, 
hvor indbyggerne gerne vil løsrives 
fra resten af landet med Arequipa 
som deres nye hovedstad. Der er 
en flot Plaza de Armas, omgivet af 
smukke koloniale bygninger, der 
hensætter en til Salamanca i Spa-
nien. Byen rummer også et gammelt 
nonnekloster, der ligger som en by i 
selve byen. Klostret blev først åbnet 
for offentligheden i 70‘erne og er 
et absolut must at opleve. Uden for 
byen ligger El Misti vulkanen med 
sin 5822 meter høje kegleformede 
tinde. Arequipa er en utrolig beha-
gelig by, hvor det kan anbefales at 
opholde sig et par dage, nyde de 
smukke omgivelser og gode restau-
ranter. 

Colca Canyon - 
verdens dybeste kløft
Med udgangspunkt i Arequipa, kan 
man lave en udflugt til Colca Canyon, 
verdens dybeste kløft, der er dobbelt 
så dyb som Grand Canyon. Her er det 
muligt at observere de majestætiske 
kondorer i deres naturlige habitat.
Vejen på begge sider af kløften løber 
i en højde af 4000-6288 meters høj-
de, og floden falder igennem kløften 
fra 3500 meters højde til 2200 meter. 
Man får den bedste udsigt fra Cruz 
del Condor, hvor man først og sidst 
på dagen har mulighed for at se kon-
dorerne lette fra deres reder. Man 
overnatter i rustikke omgivelser på 
hoteller i skønne områder, der også 
byder på fabelagtige trekking mulig-
heder. Det anbefales dog at have en 
guide eller særdeles gode kort med 
sig, da området er gennemskåret af 
en række stier, der kan gøre en lang 
dagsmarch endnu længere end som 
så.

Eksempler på hoteller i Arequipa:
Casa Andina ***
Jerusalén 603
Arequipa

Casa Andina i Arequipa er bygget i 
smuk rustik stil i den vulkanske Sillar 
sten. De 94 værelser har eget bad, tv, 
safebox mm. 

Posada del Inca****
Portal De Flores 116
Arequipa

Med sin beliggenhed direkte på tor-
vet i et ombygget majestætisk hus, 
giver hotellet nem adgang til byens 
mange spænde udflugtsmål, som 
den gamle katedral og Santa Cata-
lina klostret. Hotellet har 58 store og 
komfortable værelser med alle mo-
derne bekvemmeligheder og på ho-
tellet findes deslige en restaurant og 
en mindre swimmingpool på taget.
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Mens Cuzco for inkaerne var verdens navle, var Titicaca menneskehedens moderliv. Den er verdens højest belig-
gende sejlbare sø med et areal på 8300 km2 oppe i 3800 meters højde. For få år siden sejlede større togfærger ud 
som vigtige varetransporter mellem kysten og La Paz i Bolivia. Rester af den gamle færgehavn kan ses i Puno. Nu ser 
man dog kun mindre turist- og fiskerbåde på Titicaca. Mange kulturer har haft deres udspring omkring denne mæg-
tige sø. For eksempel opstod Tiawanaku-kulturen her for mere end 2000 år siden og deres indflydelse strakte sig 
langt ind i både Peru og det nordlige Chile. Man kan stadig se deres monumenter langs søens bredder. Da spanierne 
meldte deres ankomst herskede inkaerne, og de betragtede sig selv som sønner af solen, født af søens vande.

Titicacasøens øer
De bedst kendte af de 41 øer i Titi-
cacasøen kaldes Solens Ø. Legenden 
siger, at det var her solen og månen 
søgte tilflugt under den store „synd-
flod“. Det var også på disse øer, at in-
kariget opstod med fødslen af Man-
co Kapac og Mama Ocllo. På øerne 
Taquile og Amatani, to klippeøer i 
den nordlige ende af søen, byder 
man gerne turister velkommen til 
et kig ind i deres specielle liv. Øerne 
er smukke med terrasserede marker 
og stenhuse. Ønsker man at over-
natte der, tilrådes det at medbringe 
en god sovepose. I den lavvandede 
del af søen vokser det uundværlige 
siv, der i store mængder har dannet 
grundlag for flydende Uros øer samt 
de typiske både på Titicaca.  Denne 
form for bådebyggeri var en af inspi-
rationskilderne for Thor Heyerdahls 
ekspeditioner med Ra I og Ra II. Han 
fandt sine dygtige håndværkere på 
øen Suriki i den sydlige ende af søen. 
De flydende øer ser man bedst med 
udgangspunkt i Puno. Uros øerne 
med fodboldbaner og små sivhuse 
er et specielt og efterhånden sjæl-
dent syn.

Juliaca
Dette er en ret ucharmerende by, 
hvor man skifter tog på vejen fra Are-
quipa til Cuzco. Det er også her man  
finder nærmeste lufthavn. 

Puno
Denne by ligger ved bredden af Ti-
ticacasøen, og herfra kunne man i 
gamle dage tage færgen over søen. 
I dag er den udgangspunkt for ture 
ud til de flydende Uros-øer, samt 
de mere interessante øer Taquile og 
Amatani. Byen tjener også som stop-
pested for rejsende mellem Cuzco 
og La Paz.

Togrejse fra Cuzco til Puno 
Dette er, som beskrevet tidligere i 
kataloget, en af de mest storslåede 
togture i verden. Det er en af de hø-
jeste i verden, og udsigten fra togets 
vinduer er en smuk blanding af fjerne 
snedækkede bjergtoppe, lamaer og 
et malerisk skue på togstationerne af 
indianere med varer til salg. 

Titicacasøen - Inkaernes hellige sø
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Transfer fra hotellet i Puno til havnen, 
hvorfra der sejles mod Taquile, der 
ligger ca. 3 timer fra Puno. Undervejs 
passeres de flydende Uros-øer, der 
rummer en hel landsby bygget på 
sivøer. Her gøres der et kort stop. 

Indianerne på øen Taquile lever et 
traditionelt liv med rødder tilbage 
til de gamle civilisationer, der har 
befolket Titicacasøen. Jorden bliver 
stadig dyrket traditionelt i flotte ter-
rasserede landskaber på øen.  Øen er 
deslige kendt for deres vævning og 
indianerne bærer stadig deres tradi-
tionelle klædedragter, med indbyg-
gede koder for hvem der er gift og 
hvem der ikke er det. 
Turen fra havnen og til toppen af øen  
går af en sej traditionel inkasti, men 
man bliver rigeligt belønnet med en 

Man kan lave en række spændende 
katamaran sejlture mellem Peru og 
Bolivia af forskellig længde. Det er 
en oplevelse i særklasse at sove på 
den luksuriøse katamaran ude på 
den stille sø. 
Et ekempel på sejlturen kunne være 
dette: 

Dag 1:
Afhentning på hotellet i Puno kl. ca. 
06.30, hvorefter turen går med bus 
i 3 timer langs Titicacasøens bred til 
Copacabana i Bolivia. 
Byen ligger smukt ved bredden af 
Titicacasøen og rummer mange 
smukke huse i spansk kolonistil. 
Her vil der være en kort byrundtur 
omkring torvet med besøg i den be-
rømte katedral, der er opført til ære 
for Bolivias skytsengel Nosso Señora 
de la Copacabana. Hvert år valfarter 
mange pilgrimme hertil for at vise 
deres respekt. 
Turen fortsætter ca. ½ time med 
katamaran til Solens Ø. Frokost ser-
veres ombord. Ifølge inkaernes le-
gende var det her ”solriget” opstod 
ved tilsynekomsten af Manco Kapac 
og Mama Ocllo. Der er besøg ved 
ruinerne af Pilkokaina templet og 
senere ved Inkahaven, hvor man 
kommer til Inkakilden efter at have 

gået op ad Inkatrappen. En vandce-
remoni udføres, der skulle give evig 
ungdom og lykke. 
Et andet højdepunkt på denne tur er 
et besøg på Sun Island Ethno Com-
plex, der huser størstedelen af de ar-
kæologiske og antropologiske dele 
fundet på øen. Komplekset har også 
et lille reservat, der fremviser den 
typiske andine fauna med blandt 
andet 15 forskellige arter lamaer og 
vicuñaer. Turen afsluttes med en Kal-
lawaya ceremoni. Heksekræfter, na-
turmedicin, kunst og magi er en del 
af den mystiske verden, der omgiver 
Kallawayas arvinger. Disse mestre af 
naturmedicin behandler kroppen og 
sjælen med over 200 forskellige ur-
ter og naturprodukter. Et af dem er 
cocabladene, der betragtes som hel-

smuk udsigt over Titicacasøen.
Øen Amantani ligger godt 5 timer fra 
Puno og en gåtur fra havnen til top-
pen af øen giver et spektakulært ud-
syn over søen og de fjerntliggende 
bjerge. Der findes deslige nogle Inka 
ruiner på stedet. Selv om øen er stor, 
bor der kun få mennesker, der lever 
af at dyrke landet

Overnatningen på begge øer foregår 
hos lokale familer som på skift åbner 
deres hjem for overnattende turister. 
Maden indtages sammen med fa-
milien. Husene er meget basale og 
vær beredt, for om natten bliver der 
meget koldt i over 4000 meter over 
havet. Turen er dog det hele værd. 

Sidst på eftermiddagen returneres 
der til Puno.

Eksempler på udflugter på Titicacasøen:

lige og blandt andet bruges til at spå 
med. Meningen med den mystiske 
ceremoni er at rense de besøgendes 
sjæle. Dette foregår på et inkaalter på 
toppen af en bakke, der vender mod 
det hellige Chinkana inkatempel. 
Endelig sejles der ca en ½ time med 
en kopi af den sivbåd som Thor Hey-
erdahl brugte på sin rejse over Stille-
havet. Opholdet på sydsiden af øen 
varer ca. 2 ½ time. 
Katamaranen flytter sig nu til nord-
siden mens man nyder frokosten 
ombord.
På nordsiden gøres et 2 timers 
stop for at besøge den uspolerede 
landsby Challapampa, det arkælo-
giske museum samt ruinerne af det 
det hellige tempel Chinkana. Chin-
kana betyder labyrint og henfører 

til templets arkitektoniske udførelse. 
For Inkariget repræsenterede Chin-
kana det helligste og mest skattede 
tempel. Der var en strøm af pilgrims-
rejsende fra Copacabana og Månens 
Ø. Dagen afsluttes med en kort van-
dretur (1 time) på en inkasti fra Pil-
kokaina templet til landsbyen Chal-
lapampa. Der overnattes ombord på 
katamaranen, hvor der også serveres 
middag akkompagneret af typisk 
boliviansk musik og danseshow. 

Dag 2:
Næste dag efter morgenmaden er 
formiddagen fri til at være på egen 
hånd på nordsiden af Solens Ø. Efter 
frokosten sejler katamaranen igen 
tilbage og man køres til Puno og 
hotellet. 

 

 

Heldagsudflugt (eller todages tur med overnatning) fra Puno til øerne 
Uros, Taquile og Amatani:
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Her i hjertet af inkaernes mægtige rige bunder nok de flestes forståelse af Sydamerika. Ikke kun inkaerne, men 
også alle de tidligere kulturer kan man få et indblik i gennem de fantastiske ruiner og eftermæler. Og som altid ser 
man også glimt af den kultur som de spanske kolonister tog med sig til den nye verden. 
I bjergene bag Cuzco ligger en af verdens største seværdigheder - inkaernes glemte by - underskønne Machu 
Picchu. Beliggenheden på den ufremkommelige bjergtop i et frodigt landskab sammen med de fantastiske byg-
ninger gør stedet unikt og så absolut et must for besøgende i landet. Det er også her, at man på Puno-sletten med 
de snedækkede bjergtoppe som kulisse, kan se lamaerne græsse mellem de sparsomt opdyrkede kartoffelmarker 
og de farverige indianske bjergbønder, de såkaldte campesinos. Sidst men ikke mindst skal nævnes selve byen 
Cuzco og ”Den hellige Dal”, som er fællesbetegnelsen for Urubamba-dalen med byerne Pisac, Yucay, Urubamba og 
Ollantaytambo.

Perus største turistby Cuzco ligger 
3310 meter over havet i vidunderlige 
omgivelser. For inkaerne var det ver-
dens absolutte navle, og selvfølgelig 
er den også at finde på Unescos liste 
over verdens arv. Byen hviler på et 
fundament af enorme historiske in-
karuiner, og derudover beriges man 
af flere elegante kirker og klostre i 
charmerende omgivelser. Cuzco har 
omkring 300.000 indbyggere, hvoraf 
langt de fleste er indianere. 
Ved ankomsten er det vigtigt at re-
spektere højden, tage mindst et par 
timers hvil og i det hele taget starte 
roligt ud før opdagelsesrejsen be-
gynder ad de brostensbelagte gader. 
Langs næsten alle de centrale veje 
kan man se det perfekte stenarbej-
de, som inkaerne udførte så unikt. 
Det står som en interessant kontrast 
til de mere moderne spanske huse i 
den kønne kolonistil. 
Cuzco - Amerikas aekæologiske ho-
vedstad - er en by, der fortjener tid 
og fordybelse. Den fascinerende hi-
storie blander sig i sindet med hver-
dagsbilleder og de mange museers 
indblik i fortiden og skaber et dybt 
indtryk hos de fleste. Derudover fin-
der man et natteliv på internationalt 
plan med musik for enhver smag. 
Cuzco er det perfekte udgangspunkt 
for ture til Machu Picchu samt Valle 
Sagrado, også kendt som inkaernes 
hellige dal.

Cuzco og Inkahøjlandet
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Seværdigheder i Cuzco:

Plaza de Armas: Byens hjerte, tæt pakket 
med smukke koloniale arkader og kirker.
Katedralen: Siges at være bygget ovenpå 
en gammel inkahelligdom. Kirken, der er 
opført i 1700 tallet, rummer træskærerar-
bejde, malerier og anden religiøs kunst.
La Compañia de Jesús: Kirke på østsiden 
af torvet og ligeledes bygget ovenpå et 
gammelt inkatempel. Gode eksempler på 
naiv religiøs kunst og træsnit.
La Merced: Kirke opført i 1534 og gen-
opført i 1700 tallet. Rummer resterne af 
Gonzalo Pizarro, halvbroder til Francisco, 
inkaernes banemand.
San Francisco: Kirke tre gader fra Plaza 
de Armas, med en stor lysekrone af men-
neskeknogler.
Belém de los Reyes: Kirke i byens sydlige 
udkant, bygget af indianere i 1700-tallet, 
med guld- og sølvbelagt alter.
Santo Domingo: Kirke bygget på funda-
menterne af „Soltemplet“ med stenene fra 
selve dette. En model af templet kan ses 
ovenpå. Udgravningerne viser noget af 
det bedste inka stenarbejde man finder i 
Cuzco.

Hotel Novotel****
San Agustin 239
Cuzco

Novotel Cuzco er et exceptionelt 
flot hotel i hjertet af den gamle by. 
Det smukke hus er fra kolonitiden i 
det tidlige 16. århundrede, og det er 
indrettet og moderniseret klassisk 
og stilrent. De 99 værelser inklusiv 
suiter er komfortable, rummelige og 
luksuriøst indrettede; I det hele taget 
byder Novotel på alle nødvendige 
faciliteter både for turisten og for-
retningsmanden. Der er en utrolig 
indbydende restaurant i den smukke 
gamle patio, og er man til ildsted 
og bar kan man nyde atmosfæren i 
Akilla baren. Novotel byder dig vel-
kommen til en oase af stil med rød-
der i den smukkeste arkitektur fra 
kolonitiden. 

Hotel Monasterio*****
Calle Palacios 136, 
Plazoleta Nazarenas - Cuzco

Dette hotel, der er bygget for 300 
år siden på Inka fundamentet, var 
oprindeligt et præsteseminarium 
for San Antonio Abad. I 1995 blev 
seminariet smagfuldt ombygget til 
et hotel, hvor man bevarede den ori-
ginale arkitektur med bueformede 
gallerier, der omkranser to elegante 
gårdspladser i kolonistil. 
Det er nu blevet Cuzcos fornemste 
hotel, som forsyner gæsterne med 
museumsomgivelser baseret på In-
kaernes og spaniernes skikke. 
Hotellet ligger bekvemt og tæt på 
byens centrale torv, Plaza de Armas, 
hvor katedralen og museerne ligger. 
Alle de 124 værelser har eget bade-
værelse, telefon, minibar, kabel tv, 
og mange er desuden tilført ekstra 
ilt. Hotellet har også bar, restaurant 
og café.

Casa Andina Priv. Collection****
Plazoleta De Limacpampa Chico 
473 - Cuzco

Et stort kolonitids-palæ som er ble-
vet  istandsat, så det fremstår som 
den smukkeste perle midt i Cuscos 
historiske centrum.  Det består af tre 
stemningsfyldte, åbne gårdspladser 
inde i palæet, hvor man kan sidde 
ved springvandet omgivet af de fine 
gamle balkoner med værelsesgan-
gene.  Der er for tiden 72 værelser 
inklusiv 5 suiter med ilttilførsel i rum-
mene, og dette bliver udvidet til 100 
værelser i løbet af år 2007. Hotellet 
byder også på en førsteklasses re-
staurant og bar med specialiteter in-
denfor regionale retter og vine. Alle 
de rummelige værelser har trådløs 
internetadgang og der er mulig-
hed for spa-behandlinger og meget 
mere i denne rustikke oase, der er et 
fornemt udgangspunkt for et besøg 
i området. 

Casa Andina Cuzco Plaza***
Portal Espinar 142
Cuzco

Godt beliggende blot en halv blok 
fra Plaza de Armas, hovedtorvet i 
Cuzco, har man et af de hyggeligste 
og klassiske hoteller i Cuzco. I denne 
gamle kolonitidsbygning i rustik stil 
med udskårne træbalkoner og kom-
fortable værelser, får gæsten en ty-
pisk og behagelig lokaloplevelse. De 
40 værelser har alle eget bad, aircon-
dition, tv, telefon og sikkerhedsboks, 
og hotellet byder på en lang række 
faciliteter såsom internetadgang, 
hæveautomat og restaurant med 
stor morgenmadsbuffet. Stedet har 
overtaget halvdelen af det i forvejen 
eksisterende hotel Posada del Inca. 

Eksempler på vores hoteller i Cuzco

Heldagstur til Machu Picchu:
Tidligt om morgenen afgår toget til Machu Picchu. Det kører lang-
somt ud af Cuzco og over bakkerne til man kan nyde den flotte 
udsigt over området. Over bjergene når man til Den Hellige Dal 
langs Urubamba floden og til Ollantaytambo. Derfra er toget den 
eneste måde at komme videre til Aguas Calientes, byen ved foden 
af Machu Picchu.  Herfra går det videre med bus i en halv time 
op ad bjergsiden før man ankommer til de fantastiske ruiner, der 
er kåret blandt de nye 7 vidundere i verden. Der venter en guide 
på at give en spændende rundvisning blandt de vigtigste ruiner, 
hvorefter der er tid til at gå lidt rundt selv. Om eftermiddagen går 
turen tilbage med bus og tog til Cuzco. Frokosten inkluderes oppe 
ved Machu Picchu. 
Man kan også med fordel lave denne udflugt som en todages tur 
med overnatning i landsbyen Aguas Calientes for foden af Machu 
Picchu. Således kan man tage bussen op til ruinerne meget tidligt 
om morgenen og nyde solopgangen og det mindre antal men-
nesker om formiddagen. 

Halvdags byrundtur i Cuzco:
Besøg ved de vigtigste seværdigheder, med bl.a. katedralen, der 
siges at være bygget oven på en gammel inka helligdom. Kirken, 
der er opført i 1700 tallet, rummer træskærerarbejde, malerier og 
anden religiøs kunst.
Santo Domingo. Bygget på fundamenterne af ”soltemplet” med 
sten fra det gamle tempel. En model af templet kan ses ovenpå. 
Udgravningerne af templet viser noget af det bedste inkastenar-
bejde, som kan ses i Cuzco. 

Eksempler på vores udflugter i og omkring Cuzco:
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Andahuaylillas 
På vejen mod Puno, 40 km sydøst for 
Cuzco, støder man på den smukke 
landsby Andahuaylillas. Denne an-
dine perle er kendt for dens flotte 
dekorerede kirke og koloniale huse. 
Jesuit kirken San Pedro de Anda-
huaylillas menes at være fra det 17. 
århundrede og kaldes af nogle for 
”Amerikas Sixtinske Kapel” på grund 
af dens flotte udsmykning.

Piquillacta
Denne by er den eneste ruin i Cuzco 
området fra tiden før Inkariget. Den 
blev bygget af Wari kulturen om-
kring år 1000 E. Kr. og var en stor og 
betydningsfuld by med 2/3-etagers 
huse og en anslået befolkning den-
gang på 10.000. Nu er det et interes-
sant arkæologisk område. 

Sacsayhuamán
Blot en kilometer nord for Cuzco lig-
ger Sacsayhuamán på en høj place-
ring, der giver en skøn udsigt udover 
Cuzco og omegn.  Denne arkæologi-
ske perle som spanierne begejstret 
kaldte et fort, var nok i virkelighe-
den et religiøst tempel, som inka-
erne byggede til solens tilbedelse. I 
dette spændende tempelkompleks 
ser man nogle af de største sten, 
som inkaerne sammenføjede med 
millimeters nøjagtighed. Den høje 
arkitektoniske kvalitet og den over-
vældende udsmykning af stedet har 
givet Sacsayhuamán tilnavnet ”So-
lens kongelige residens”.

Valle Sagrado - Inkaernes 
hellige dal
Denne frugtbare dal er i dag et af Pe-
rus største turistområder, og tilbage 
i tiden var den også et af inkaernes 
vigtigste steder, hvor de blandt an-
det dyrkede store mængder af majs 
i det fordelagtige klima. De specielle 
anlagte terrasser er en oplevelse i sig 
selv, et kunststykke indenfor land-
bruget.
Området omkring Urubamba-flo-
den indbyder til en endeløs række 
af oplevelser som kajaksejlads, van-
dreture, varme kilder, drageflyvning, 
hesteridning og meget mere. I den 
hellige dal finder man også to af de 
vigtigste kunsthåndværk-markeder 
i Cuzco-området, nemlig i Písac og 
Chinchero. Selvom infrastrukturen er 
vokset hastigt i de forløbne år forbli-
ver inkaernes magiske dal intakt og 
har bevaret den naturlige fred, der 
hviler over stedet. 

Pisac
Omkring 30 km nord for Cuzco lig-
ger Pisac i bunden af den hellige 
dal. Mange besøger byen og dens 
marked torsdage og søndage, hvor 
indianerne sælger kunsthåndværk 
og bytter landbrugsprodukter. Det 
er dog oplagt at kombinere besø-
get med en historisk tur igennem 
de nærliggende inkaruiner på bjerg-
siden over byen. Terrasserne her er 
større i omfang og bedre bevaret 
end dem man finder ved Machu Pic-
chu. Der findes 3 dele, hvor det ene 
rummer et tempel. I området kan 
man også finde inkagrave og rester 
af beboelseshuse.

Ollantaytambo 
Skønheden og kompleksiteten i 
inkakonstruktionerne og den nuti-
dige by, den utrolige agrikultur og 
det administrative og sociale center 
i Ollantaytambo har fået mange hi-
storikere og videnskabsmænd til at 
opfatte stedet som et af de vigtigste 
levende museer i verden. Man finder 
blandt de mange ruiner et af inka-
ernes største fæstningsværker samt 
Baño de la Ñuesta, et gammelt inka-
bad. Stedet dannede baggrund for 
den sidste inkaopstand, hvor Manco 
Inca var i krig mod Hernando Pizarro 
i 1536. Man finder stadig rester af de 
forsvarsværker, som spærrede dalen 
af for de indtrængende spanske con-
quistadores.                                                                      
                                                                 
Chincero
Med udsigt til snedækkede bjerg 
tinder året rundt finder mand i Chin-
chero endnu en typisk bjerglandsby 
med inkaruiner og et farverigt søn-
dagsmarked. Her kommer de tradi-
tionelt smukt klædte indianere fra 
bjergene for at sælge og købe dag-
ligvarer. 

Aquas Calientes

Machu Picchu

Tæt på Cuzco &  Den Hellige Dal
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Der findes nok intet sted i Latinamerika, der som Machu Piccu fortryller og betager den besøgende, som gang 
på gang kan vende tilbage og stadig finde noget nyt. Ruinerne af inkaernes glemte og hellige by er stedet, man 
absolut ikke må gå glip af. Det er et guddommeligt, magisk og mystisk vidunder, der hensætter mennesker til 
en spirituel tilstand, der ikke opnås tilsvarende andre steder. Unesco har i mange år beskyttet stedet både som 
verdensarv og historisk helligdom. 

Machu Piccu blev bygget af inkaerne 
omkring det 15. århundrede på et 
lille ufremkommeligt plateau på top-
pen af et bjerg. Med udsigt over den 
hellige dal og Urubambaflodens ri-
vende vande byggede disse fantasti-
ske håndværkere et kompleks med 
terrasser, trapper, paladser, templer, 
tårne og palisader over 13 km2. Man 
har stadig ikke fundet ud af, hvordan 
de kunne fragte de enorme stenblok-
ke til byggeriet op til denne dristige 
placering i 2300 m højde. Byen var 
uden tvivl bygget som et religiøst og 
militært center, en del af et gigantisk 
fæstningsværk, der skulle beskytte 
Den Hellige Dal og Andesregionen 
mod indtrængende fjender fra jung-
len. Senere gik Machu Picchu i forfald 
og blev opslugt af junglen, hvorefter 
den blev genopdaget af den ameri-
kanske antropolog Hiram Bingham i 
1911. Machu Picchu er inkakulturens 
allerstørste bedrift, Perus vartegn og 
turistattraktion nummer 1. Man bør 
bruge minimum en hel dag på at 
betragte dette fantastiske fænomen 
med alle sanser klare og vågne. 
Fra Cuzco arrangeres der heldags-
udflugter til ruinerne via den eneste 
mulighed, turisttoget. Ved stationen 
i Aguas Calientes mødes det af mi-
nibusser, der kører de besøgende 
til toppen af bjerget, hvorpå Machu 
Picchu ligger. Man kan også over-
natte ved ruinerne. Ved indgangen 
finder man Hotel Machu Picchu 
Ruinas, som dog oftest er fyldt op. I 
landsbyen Aquas Calientes kan vi til-
byde andre hoteller. 
Har man helbredet til det er det aller-
bedste dog at gå den historiske vej 
ad inkastien. Der er også andre al-
ternative trekkingture, man kan lave. 
Inkaerne anlagde et stort netværk af 
stisystemer, de anvendte på rejserne 
fra den ene ende af deres store rige 
til den anden. Når man i 4 dage har 
vandret gennem frodig regnskov 
med udsigt til snedækkede bjergt-
inder skimter man pludselig Machu 
Picchu i det fjerne. Da ved man, at 
dette var den eneste rigtige måde at 
ankomme til Inkaernes glemte by. 

Klassisk Trek på Inkastien til Machu Picchu - 4 dage/3 nætters 
pakke med helpension mm:
Dag 1:
Vi forlader Cusco omkring kl.4 om morgenen for at tage til Ollantaytambo og derfra til Km 82. Ved Km 82 kan du 
købe ting som du måske har glemt, f.eks. vandrestav, vand og regnslag, og benytte det sidste rigtige toilet for det 
næste stykke tid. Vi starter med at gå fra Km 82 til Huallabamba; en rimelig flad og smuk tur langs Urubamba floden, 
med udsigt til Mt. Veronica´s snedækkede tinde i 5750 meters højde. Her kommer vi forbi nogle lokale landsbyer, 
hvor folk stadig bygger deres huse med traditionelle ichugræstage. Her kan vi også se den berømte tuna kaktus, 
nogle med cuchinilla lus, som bruges til at farve tøj. Vi slapper af et stykke tid, med en smuk udsigt over Llactapata- 
et vigtigt landbrugsområde for Inkaerne. Efter Llactapata drejer vi væk fra floden og går op gennem dalen langs 
med Kusichaca Floden. Her har vi en god chance for at se kolibrier flyve omkring i blomsterbuskene. Vi ankommer til 
landsbyen Huayllabamba om eftermiddagen og fortsætter opad til vores lejr, en smule i retning af Warmi Wañusca- 
kendt som Den Døde Kvindes Pas. Fra lejren har vi en smuk udsigt over dalen og de omkringliggende bjerge. 
Dag 2: 
Vi står tidligt op for at starte på den stejle tur til det første pas, Warmi Wañusca, i 4200 meters højde. Vi går gennem 
den fantastiske skov, dækket af grønt og gråt mos. På hele dette stykke går vi på høje trappetrin. Efter dette kommer 
vi til den åbne puna. Her kan vi måske se lamaer, der græsser lige nedenfor passet. Ved ankomsten til passet tager vi 
os et fortjent hvil og nyder udsigten til begge sider, før vi starter ned ad trapperne på den anden side.
Efter 1-2 timers gåtur kommer vi til Paqaymayu dalen, hvor der er mulighed for at benytte toiletter. Vi fortsætter til 
Runkurakay- endnu en Inka ruin- og herfra går vi på 100% oprindelig Inkasti. Vi begiver os afsted til det andet pas i 
3900 meters højde. På dette sted, på solrige dage, har vi en helt utrolig udsigt mod Vilcabamba Bjergene, hvor inka-
erne trak sig tilbage til, efter kampe med spanierne. Her har vi mulighed for at slå lejr eller vi fortsætter den smukke 
tur ned til de store ruiner Sayaqmarka. Efter en grundig forklaring om ruinen og områdets historie, fortsætter vi 
gennem en mindre tågeskov mod vores lejr.  
Dag 3: 
Hvis vejret er klart vågner vi op til en fantastisk udsigt mod Vilcabamba Bjergene. Efter morgenmaden fortsætter vi 
mod det tredje pas. Dette stykke af turen er meget smukt, med tågeskov, orkideer, bregner og et farverigt fugleliv. 
Dette stykke af inkastien er helt fantastisk med delvist huggede tuneller og perfekt placerede sten. Vi spiser frokost 
ved det tredje pas nær Phuyupatamarca, før vi starter den lange nedstigning til Wiñay Wayna, stedet for vores sidste 
lejr. Dem der stadig har energi kan gå længere ned og se Intipata og om eftermiddagen går vi alle til det fantastiske 
Wiñay Wayna lige bag lejren. 
Dag 4: 
Meget tidligt forlader vi lejren for at nå til Inti Punku inden solopgang. Herfra får vi det første glimt af Machu Picchu 
mellem to bjergtoppe højt over Urubamba Floden. Vi mødes alle på et aftalt tidspunkt for at gå turen til Machu Pic-
chu. Vi vil komme til at lære om stedets vigtighed – religiøst og historisk –og vi vil kunne nyde den flotte inka-arki-
tektur. Efter den guidede tur kan man gå op på toppen af Wayna Picchu, hvorfra man kan se hele området og Machu 
Picchu. En anden mulighed er, at besøge det smukke Måne Tempel. Om eftermiddagen mødes vi i Aguas Calientes, 
hvorfra vi tager toget tilbage til Cuzco.

Machu Picchu – Inkaernes glemte by
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Cuzco - Puno med tog
Oplev det smukke landskab mellem Cuzco og Puno på denne fascinerende togtur, som byder på peruviansk natur 
krydret med det andinske dagligdag. Dette er en oplevelse, som bestemt er pengene værd. Det er sjældent man 
får lov at opleve en togtur med så smuk en indretning, hvor komfort og god service er i højsædet. Turens højde-
punkter eksisterer dog udenfor togets vinduer, nemlig det smukke andinske landskab, som passeres i et roligt 
tempo. Naturen er udfyldt med bjergtinder, dybe dale, øde landsbyer, frodige marker samt floder som bugter sig 
igennem. Desuden vil man kunne opleve hvordan landskabernes forandring er forbundet til vejrets forandring.

Turen med bus:

Det er også muligt at tage turen mellem Cuzco og Puno med bus. Bus-
ruten følger togruten og det er derfor en meget lignende oplevelse. Tu-
ren har  indlagt tre stop, hvor man kommer ud og opleve 3 ceremonielle 
steder med Inka ruiner.  Entreerne er indkluderet i billetten. Turen tager 
ca. 8 timer.

Andean Explorer toget:

Selve toget er smukt indrettet, hvor man fornemmer tyvernes æra og nostal-
gi. Toget er indrettet med komfortable stole, en spisevogn med hvide duge 
på bordene og god service. I den bagerste kupe er der udendørs observa-
torium, hvor man kan sidde og nyde udsigten og gå lidt rundt, mens man 
observerer det Andinske landskab. Turen er blandt de 25 bedste i verden og 
varer ca. 10 timer. 

Beskrivelse af turen, 
Cuzco - Puno. 

Togturen starter med at følge Huta-
nay floden gennem et landskab plet-
tet med grønne marker med euka-
lyptus- og piletræer i markkanten. 
De øde beliggende samfund samler 
sig omkring landsbyens koloniale 
kirker. Den første by der krydses er 
Oropesa, som er kendt for sine 47 
bagerier, der sørger for al Cuzcos 
brød leverancer. Inden søen Mu-
nia dukker op i landskabet, oplever 
man for alvor det bjergrige områdes 
bjerge og dale med Vilcanota floden, 
som flyder dybt nede i kløften inden 
den når Urubamba dalen.

I Rumicolca kan man se den store 
sten døråbning, der står som en stille 
beskytter af den sydlige indgang til 
Cuzco, hvilket blev i Inka tiden. Wari 
kulturen, som eksisterede før Inka 
perioden brugte stedet til at kana-
lisere vand i akvædukter til deres 
by Pikillcta. Næste seværdighed er 
kirken Andahuavlillas, som er en af 
kronjuvelerne fra det koloniale Cuz-
co, dekoreret med smukke vægma-
lerier af diverse religiøse temaer.

Næste landsby er Urcos, som ifølge 
legenderne er stedet, hvor Inka 
guldet blev gemt for spanierne. Tu-
ren byder på mange levn og ruiner 
kendt fra tidligere perioder, såsom 
i Cusipata og Checacupe hvor man 
finder både præ-Inka, Inka og ko-
loniale artefakter inklusiv kirken fra 
det 17. århundrede.

Ved Racqui, kort før San Pedro statio-
nen, kan man observere ruinerne fra 
Viracocha templet. Viracocha var en 
af guderne ifølge Inka mytologien. 
Efter San Pedro stationen, passerer 
man den pittoreske by Sichuan, som 
vækkes til live af alle de handlende 
der strømmer til byen for at sælge 
deres produkter. Aymara kvinderne 
i farverige klæder kan ofte ses trans-
portere alle deres varer på cykler.

I byen Marangi findes huset, hvor 
uld baronerne for over hundrede år 
siden etablerede regionens eneste 
tekstil fabrik. Herefter ændrer land-
skabet sig markant fra Cuzcos frodi-
ge bakker og giver plads til højslet-
ten, Altiplano. Toget stiger støt opad 
i terrænet og passerer de termale 
bade i Aquas Calientes videre mod 
La Rava. Det højeste punkt på turen 
vil derefter blive passeret ved 4.321 
meter over hav niveau. Dette sted er 
omgivet af et koldt og øde landskab 
ofte med tåge og regn, som ofte 
skygger for udsigten til de smukke 
bjergtinder. Når det atter går lidt 
nedad vil landskabet åbne sig med 
uendelige græsgange og øde belig-
gende landsbyer, som har modstået 
tidens udvikling.

Ved ankomst til Juliaca, den kom-
mercielle by og togstation, hvis 
travle handel breder sig ud over 
hele byen, hvormed toget passerer 
sælgere og deres klædestoffer langs 
skinnerne. Dette er det sidste stop 
inden Puno (3.855 m) dukker op. 
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Man bør bestemt ikke snyde sig selv for et besøg i det fantastiske og unikke økosystem, Amazonjunglen, som 
Peru er en del af. Amazonjunglen, med navn efter verdens største flod, er kendt som verdens lunger. Den del der 
ligger i Peru anses for at være noget af det mest uspolerede. Her finder man en unik biodiversitet med over 70 
% af verdens levende arter. Stik øst for Cuzco finder man området Puerto Maldonado og direkte mod nord ved 
bredden af Amazonfloden, junglehovedstaden Iquitos. Alternativt kan man flyve til Manú, ikke langt fra foden 
af Andesbjergene. 

Puerto Maldonado & 

Tambopata Naturpark
I den sydøstlige peruvianske provins, 
Madre de Dios, blot en halv times 
flyvning fra Cuzco ligger Tambopata 
naturparken i den uforstyrrede sub-
tropiske regnskov. Efter årelange 
studier har man fastslået, at der her 
lever det højeste antal arter af vilde 
dyr i verden. Der er over 570 fugle-
arter og over 1200 sommerfuglear-
ter, og denne ekstraordinære store 
forekomst af dyr skyldes stedets pla-
cering. For her ved foden af Andes-
bjergene finder man både tørskov, 
pampa-stepper og ikke mindre end 
7 forskellige typer regnskov inden 
for relativ kort afstand. Af alle disse 
grunde erklærede den peruvianske 
regering området for naturpark i 
1977 og forbød samtidigt al jagt og 
skovrydning. 
Ophold på et af de følgende jung-
lelodges inkluderer transport, hel-
pension og guidede ekskursioner 
i junglen, enten til fods eller i kano. 
De fleste lodges har ingen elektrici-
tet, men den nødvendige strøm fås 
ved hjælp af en generator. 
Det skal nævnes at de beskrevne 
ture kan ændres med kort varsel. 

Posada Amazonas
Posada Amazonas er bygget i det 
store Infierno indianerreservat i 
hjertet af Amazonjunglen. Når man 
lander i Puerto Maldonado, afhen-
tes man af reservatets bil og køres 
et stykke før det sidste stykke går 
ad floden ca. 45 minutter til man når 
lodget. Det er opført efter traditionel 
byggestil af naturmaterialer, og alle 
30 komfortable dobbeltværelser har 
eget bad med varmt vand og pano-
ramaudsigt til regnskoven. Måltider 
serveres som buffet, med retter af 
international, peruviansk og lokalt 
tilsnit. Vegetarer er også velkomne. 
Personalet består hovedsagligt af 
Ese´eja medlemmer, og ekskursio-
nerne i junglen ledes af Ese´eja og 
engelsktalende naturguider og bio-
loger. Der er ingen elektricitet, så 
gode lommelygter anbefales. 

Beskrivelse af opholdet: 
Eftersom man ankommer efter blot 
et par timer, så er der som regel altid 
planlagt udflugter allerede samme 
eftermiddag man ankommer. 
Der tilbydes en lang række pakker 
på lodget - for eksempel 8 dages 
ture med fugle-ekspedition, 6 dage 
med biologisk workshop, kulturelle 
programmer mm. 
Her kommer en typisk pakke beskre-
vet i detaljer: 

Posada Amazonas - 
4 dage/ 3 nætter:
1.dag: Modtagelse i lufthavnen i Pu-
erto Maldonado. Med den engelsk-
talende guide kører man ca. 20 km i 
bil hvor man allerede får en god for-
nemmelse af den spændende jung-

le. Bagefter er der afgang med moto-
riseret kano til Posada Amazonas og 
på denne ca. 45 minutters sejltur vil 
der være mulighed for at se forskel-
lige fuglearter såsom isfugle, hejrer, 
viber, svaler, fluesnapper m.fl. Vi får 
også en let frokost ombord. 
Ved ankomst til lodget er der en 
varm velkomst og en kort introduk-
tion til området. 
Denne eftermiddag er der en udflugt 
til det nærliggende Canopy Tower 
- et slags tårn i trætoppene. Her kan 
man kravle op og stå på en platform 
i 30 meters højde og nyde den fanta-
stiske udsigt over skoven og måske 
endda se en tukan eller papegøje på 
nært hold. 
Om aftenen er der efter maden mu-
lighed for at høre et foredrag af en af 
biologerne på stedet før man går til 
ro i hytterne til nattens lyde. 

2.dag: 
Idag er der efter morgenmaden 
bådtur til den smukke sø Tres Chim-
badas. Her vil der være en stille ka-
notur på udkig efter kæmpeoddere, 
skildpadder og forskellige fuglearter. 
Kæmpeodderne, som holder til ved 
denne sø, består af 5 familiemedlem-
mer og ses på mere end halvdelen af 
turene. Efter frokost sejler vi en lille 
halv time ned ad floden på en etno-
botanisk udflugt ad en sti anlagt af 
det indianske samfund Ñapo, som 
udvinder medicin af planterne langs 
stien.
Tilbage på lodget er der aftensmad 
samt aften gåtur i junglen for at lede 
efter flere spændende dyr og planter 
i mørket. 

 

Hvad man skal huske: 
- God kikkert 
- Kamera med ekstra batterier 
- Tæt, lyst og let tøj med lange ærmer og ben 
- Ankelhøje vandrestøvler eller sko
- Lommelygte med ekstra batterier 
- Solcreme
- Solbriller
- Bredskygget hat 
- Regnjakke/slag 
- Myggemiddel 
- Småpenge
- Lille dagsrygsæk

NB! Man kan kun tage 15 kg med ud i junglen per person. Resten af ens 
bagage bør blive på det sidste hotel eller kontoret i Puerto Maldonado, 
hvor det kan opbevares sikkert. Husk også at her i junglen skal man kun-
ne forevise et vaccinationskort med et gul feber stempel. 
 
 

3.dag: 
Afgang ved daggry for at sejle nogle 
få minutter ned ad floden til et pa-
pegøje-lerslik. Dette lerslik, også kal-
det „colpa“ på Quechua, er en 8 x 15 
meter høj lerskrænt, der er samlings-
sted for forskellige typer af papegø-
jer og andre fugle, der kommer her 
for at indtage den mineralrige jord. 
En uforglemmelig oplevelse af farver 
og lyd. Dette skue varer ofte flere 
timer og slutter som regel, når pa-
pegøjerne sanser fare, sommetider i 
form af en ørn. Når den største akti-
vitet er ovre, returneres der til lodget 
for at indtage en sen morgenmad. 
Herefter tur til fods ad de mange 
stier i reservatet, hvor der fokuseres 
på regnskovens historie. Ikke mindst 
ser man det gigantiske Ceiba træ. 
Efter en frokost på lodget sejler vi 
en halv time ned ad floden for at be-
søge en lokal farm og se de mange 
produkter, de dyrker. 
Retur til lodget og efter aftensma-
den er der igen en gåtur i natten 
på jagt efter padder. Med lidt held 
er der mulighed for at støde på løv-
frøen, som bor i træer og som om 
natten kommer ned for at lægge æg 
i vandkanten.

4.dag: Efter en tidlig morgenmad 
retur med båd og bil til lufthavnen i 
Puerto Maldonado.

Amazonjunglen
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EcoAmazonia Lodge
Dette Lodge ligger 35 km, eller godt 
1½ time med båd nede ad Madre 
de Dios floden fra Puerto Maldo-
nado. Det komfortable lodge er et 
af de bedste i denne del af junglen, 
med 45 rustikke hytter, der alle har 
eget badeværelse og opholdsom-
råde med hængekøje. Sengene har 
moskitonet og hytterne er oplyst af 
kerosen lamper. Maden serveres i 
noget af det tætteste man kommer 
på en rigtig restaurant i junglen. 
Forskellige stier, af varierende læng-
de, udgår fra lodget, og blandt disse 
en 3 timers tur til en canopy observa-
tionsplatform. En anden af de store 
oplevelser i området er Qocha Per-
dida lagunen, og turen op ad de små 
bifloder i både. 
På dette logde tilbyder de op til 9 
forskellige pakker med forskelligt 
indhold og længde. Her kommer et 
eksempel: 

Ecomágico 3 dage/2 nætter:
Dag 1: Abeøen
Ved ankomsten til Puerto Maldona-
do, vil man blive modtaget i lufthav-
nen. Turen går til centrum af byen, 
hvor vi kort ser på denne, inden man 
kører til havnen for at gå ombord i en 
båd der skal tage den besøgende de 
1½ time ned ad floden til lodget. På 
turen vil der være rig mulighed for at 
se kaimaner, skildpadder, hejrer og 
andre af junglens dyr langs flodens 
bredder.
Ved ankomsten til EcoAmazonia 
Lodge, vil der blive serveret en ekso-
tisk velkomstdrink, hvorefter der vil 
være tid til at finde sig til rette i sin 
hytte og spise frokost, inden turene 
i området begynder.
Om eftermiddagen, vil en af de spe-
cialiserede guider lede en tur til Abe-
øen, der ligger 5 min fra lodgen. På 
gåturen på øen kommer man i nær-
kontakt med den overdådige flora 
og fauna, der deslige huser aber af 
forskellige arter, der her lever i deres 
naturlige omgivelser. Man kan bl.a. 
se den store edderkoppe abe, kapu-
chiner aben, tamarins, egernaber og 
den sydamerikanske coati, ligesom 
en hel række af forskellige fugle. Tu-
ren til abeøen slutter med naturens 

Sandoval Lake Lodge
Dette lodge ligger lige ved bred-
den af den smukke sø Sandoval 
dybt inde i Tambopata regnskoven. 
Denne gode beliggenhed giver mu-
lighed for masser af spændende ture 
og fotografering af den rige fauna og 
flora i amazonjunglen. Sandoval lake 
lodge er bygget rustik i mahogny og 
andre naturmaterialer, og de 25 hyt-
ter har alle eget bad, elektricitet og 
varmt vand.
Man kan lave pakker fra 2 til 4 dages 
varighed, som inkluderer al trans-
port, daglige udflugter i junglen og 
på søen, helpension uden drikkeva-
rer mm. 

egen biograf, solnedgang i farver, 
inden man returnerer til lodget for at 
spise aftensmad. 

Dag 2: Apu Victor søen
Denne morgen bliver man vækket at 
til en koncert af smukke fuglestem-
mer og efter morgenmaden begiver 
man sig på en gåtur ind gennem 
Amazonas dybe regnskov and en sti 
der er banet til formålet. Hvor det 
er nødvendigt er der slået bro over 
vandløbene. Turen går bl.a. forbi kai-
manernes grotte, og efter et stop her 
fortsætter man til den majestætiske 
sø Apu Victor, der er en krystalklar 
sø omgivet af en endeløs sump og 
gigantiske træer. Det er også tæt på 
søen man finder Amazon-udkigstår-
net, hvorfra man kan nyde panora-
maudsigten over søen samt et tifold 
af fugle, såsom papegøjer, araer, 
tukaner, hoataziner og hejre, sam-
men med andre dyr som kaimaner 
og skildpadder. Hvis man er heldig 
får man måske også et glimtet af den 
gigantiske odder, der er en sjælden 
gæst for de fleste besøgende, da den 
er et sky natdyr.
Om eftermiddagen returneres der til 
lodget for at spise frokost. Efter det 
byder dagen på en kanotur ned ad 
floden hvor man skal besøge en lo-
kal familie der lever af regnskoven. 
Endelig returneres der til lodget, 
hvor der spises aftensmad.

Dag 3: Hjemrejse
Efter morgenmaden begiver man 
sig atter op ad floden til Puerto Mal-
donado, for at flyve videre til næste 
store oplevelse. 
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Reserva Amazonica
Dette er et firestjernet biologisk reservat smukt beliggende ved flodbredden 
i naturreservatet Tambopata i hjertet af Amazon bassinet. Her får man en 
unik oplevelse af videnskabelig øko-turisme i et af de rigeste naturområder 
af slagsen. Dyrelivet er bemærkelsesværdigt; Fra enorme, farverige papegø-
jer til tukaner, aber, kaimaner og meget mere. 
Dette luksuriøse lodge overgår alle de andre i området hvad angår flotte fa-
ciliteter i naturlige omgivelser og naturmaterialer. Således garanteres man 
et autentisk og komfortabelt ophold i junglen uden at skulle bekymre sig 
om standarden. 
Lodget har hele 30 bungalows i 4 kategorier, alle smukt og rustikt indret-
tede. Alle værelser har egen terasse med hængekøjer, varmt vand i bruseren, 
lanterner, low-impact elektricitet, loftsventilatorer, badekåber og slippers 
samt organiske badeprodukter. 
Hovedbygningen er i to etager med store panoramavinduer med udsigt til 
regnskoven. Her serveres måltiderne i spisestuen mens baren ovenpå kan 
byde på cocktails. I øvrigt finder man også en fantastisk Spa, en gavebutik 
samt balkoner hvor man kan betragte fugle eller stjerner om aftenen. 
Hver dag og aften er der udflugter inkluderet i opholdet, ligesom der er fore-
læsninger af forskerne på stedet. Alle måltider er også inkluderet i opholdet, 
man skal blot selv betale sine drinks. Bemærk at man kun kan medbringe 
10 kg bagage til lodget - resten kan opbevares på kontoret i Puerto Maldo-
nado. 
Kort sagt - lige fra man ankommer og bliver budt indenfor med en tropisk 
velkomstdrink, så føler man sig velkommen på Reserva Amazonica i de bed-
ste omgivelser. Man kan lave ture på 3-5 dage af forskellig art - her kommer 
et eksempel: 

Reserva Amazonica 4 dage/ 3 nætter:
Dag 1:
Velkomst i Puerto Maldonado. Besøg Inkaterra Butterfly House nær lufthav-
nen. Landtransfer til båden, hvorefter man sejler ca. 45 minutter langs Madre 
de Dios floden og ankommer til Inkaterra Reserva Amazonica Lodge. Først 
er der velkomstdrink og briefing om opholdet. Derefter kan man pakke ud 
I sin bungalow og få en tiltrængt frokost og siesta. Efter en kop te er der en 
guidet tur ad stisystemet omkring skoven. Når mørket falder på er der en 
bådtur på floden. Eftermiddagen byder på cocktails efterfulgt af aftensmad, 
hvorefter man kan gå til ro når man føler behov. 

Dag 2:
Morgenmadsbuffet fra kl 05.30 og et par timer frem. Bagefter er der udflugt 
til Sandoval søen i Tambopata National Reservatet. Tilbage til lodget til fro-
kost, hvorefter der er mulighed for canopy walk i trætoppene. Tilbage i lod-
get er der aftensmad, forelæsning og hyggeligt samvær.  

Dag 3:
I dag er der efter morgenmaden udflugt til Gamitana Creek, 45 minutes i 
båd fra Inkaterra lodge. På Gamitana gården er der frokost samt en kort gui-
det tur for at se hvordan jorden dyrkes af familien her. Eftermiddagen er fri 
på lodget, der er mulighed for en behandling i den dejlige Spa mod ekstra 
betaling. 

Dag 4: 
Efter morgenmaden er der igen en 45 minutters bådtur til Puerto Maldo-
nado, hvorfra turen igen går tilbage. 

Manú National Park
Boca Manú området i Perus Amazonjungle udgør et af verdens vigtigste 
regnskovsområder på grund af et uspoleret økosystem og stor artsrigdom 
af fugle, pattedyr, fisk og planter m.v.  1979 fik området status af national-
park, men indtil for nylig har tilgængeligheden været meget begrænset, og 
området har primært været besøgt af biologer og filmproducenter med mil-
lionbudgetter. Indkvartering i junglen er stadig primitiv, men oplevelserne 
i den uberørte natur vil rigeligt kompensere for den begrænsede komfort. 
Nogle dage i Manú vil give en spændende indsigt i dette unikke regnskovs-
område.

Manú Wildlife Center
Lodget ligger ved floden Madre de Dios 90 min sejlads med motoriseret 
kano fra Boca Manu landingsbanen. Der er 15 bungalows, hvoraf de 7 af væ-
relserne har eget badeværelse, mens de resterende 8 har fælles bade- og 
toiletfaciliteter. Stedet besøges ofte af videnskabsmænd, som gerne deler 
ud af deres viden og ekspertise. Over 515 fuglearter er optalt i området og 
kun 15 min sejlads fra lodget ligger et lerslik for papegøjer, der hver dag 
bliver besøgt af flere hundrede ara-papegøjer og deres mindre slægtninge. 
I området ligger 4 søer, der besøges på flydende platforme med mulighed 
for at komme tæt på regnskovens flora og fauna. Blandt andet lever her 3 
familier af kæmpeoddere. Centret har flere udkigstårne højt oppe i trækro-
nerne, der tiltrækker aber, kolibrier, tukaner og andre fugle. På de nævnte 
4 og 5 dages ture overnattes der på Manú Wildlife Center, mens alternative 
ture også inkluderer overnatning i teltlejr i junglen. 

Manu National Park -  4 dage/ 3 nætter
1.dag: Transfer til lufthavnen i Cuzco. Fly til Boca Manu. 
2.dag: Heldags ekskursion til et lerslik for papegøjer. 
3.dag: Hele dagen afsat til at udforske stierne omkring lodget.
4.dag: Med båd tilbage til Boca Manu og fly til Cuzco. Transfer til hotel.

Manu National Park -  5 dage/ 4 nætter
1.dag: Transfer til lufthavnen i Cuzco. Fly til Boca Manu. 
2.dag: Heldags ekskursion til et lerslik for papegøjer.
3.dag: Hele dagen afsat til at udforske stierne omkring lodget. 
4.dag: Bådekskursion til Blanco floden.
5.dag: Med båd til Boca Manu og fly til Cuzco. Transfer til hotel.
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Iquitos 
Det var jesuitten José Bahamonde, 
der grundlagde denne eksotiske 
junglehovedstad i 1747. Eventyr i 
særklasse er en garanti i disse suve-
ræne, grønne omgivelser; Iquitos er 
porten til storslåede oplevelser på 
den mægtige Amazonflod. Med ud-
gangspunkt i Iquitos kan der arran-
geres ekspeditioner samt ophold på 
forskellige lodges i junglen. Endelig 
kan vi tilbyde hotel overnatninger i 
selve Iquitos samt ekstra udflugter, 
hvis dette bliver nødvendigt i forbin-
delse med turene ved Amazonas.

I det følgende findes eksempler på 
junglelodges. Ligeledes har vi taget 
eksempler med på længere jungle-
ekspeditioner. Alle ture inkluderer 
helpension og guidede ekskursioner 
i junglen og igen skal nævnes at ru-
terne kan variere. 

Ceiba Tops Luxury Lodge 
Dette ligger ca. 1 times sejlads (40 
km) nede ad Amazonfloden og er 
det nyeste og mest luksuriøse og 
moderne af Explorama´s lodges. 
Stråtækte hytter med eget badevæ-
relse, el. lys, aircondition og veranda 
med udsigt til Amazonfloden. Des-
uden fælles spisesal, bar og hytte 
med hængekøjer til afslapning. Der 
er flotte haveomgivelser, swimming-
pool og endda Wifi Internet. For gæ-
ster der opholder sig her i 2 eller flere 
nætter er der særlig udflugt i trætop-
pene ad en canopy walkway. 

Explornapo Lodge 
Beliggende ved Napofloden i Sucusa-
ri Nature Reserve ca. 5 timers sejlads 
(160 km) fra Iquitos. Indkvartering 
foregår som på Explorama Lodge 
i større bygninger med separate 
bade- og toiletfaciliteter. Ikke langt 
herfra finder man verdens længste 
Canopy Walkway, en 500 meter lang 
hængebro i trækronerne 38 meter 
over jorden. Fra denne gangbro er 
det muligt i fugleperspektiv at op-
leve en del af regnskoven, som nor-
malt ikke ses. Ophold på Explornapo 
Camp inkluderer ofte overnatning 
på Explorama Lodge på grund af den 
lange transporttid. En anden mulig-
hed er at prøve Explortambos ca. 2 ti-
mers vandring fra Explornapo Camp 
ligger dette sted, en afsidesliggende 
rydning dybt inde i regnskoven, hvor 
det er muligt at overnatte i en primi-
tiv lejr. Man sover under åben him-
mel (i senge med moskitonet på en 
overdækket platform) og maden til-
beredes over åben ild – ligesom det 
lokale flodfolk ”Ribereños” gør.

plorama Lodge. Om eftermiddagen 
vandretur langs ”Lake Trail” gennem 
lavlandsregnskov. I regntiden fore-
går denne tur i kano. Om aftenen ef-
ter mørkets frembrud gå- eller kano-
tur for at lytte til regnskovens mange 
lyde og kigge på stjerner. 

2.dag: Om formiddagen vandre-
tur langs ”Bushmaster Trail”. Her vil 
guiden bl.a. fortælle om de mange 
planter som bruges i medicin i dag. 
Om eftermiddagen kanotur på Ama-
zonfloden på udkig efter delfiner og 
mulighed for en forfriskende svøm-
metur i floden.

3.dag: Morgentur langs floden med 
stop undervejs hos de lokale flod-
folk ”Ribereños”, den lokale skole og 
en sukkerrørs- og romfabrik. Der vil 
også være et besøg hos en fastbo-
ende amerikansk læge, hvis klinik er 
sponsoreret af Rotary. Om eftermid-
dagen transfer tilbage til lufthavnen 
i Iquitos.

Explornapo Camp 5D/4N 
1.dag: Explorama Lodge
Modtagelse i lufthavnen i Iquitos, 
kort byrundtur og transfer til hav-
nen, hvorfra der sejles 80 km ned 
ad Amazonfloden og bifloden Yana-
mono til Explorama Lodge. På grund 
af den lange transport til Explornapo 
Camp overnattes der den første nat 
på Explorama Lodge. Om eftermid-
dagen vandretur langs ”Lake Trail” 
gennem lavlandsregnskov. I regn-
tiden foregår denne tur i kano. Om 
aftenen mulighed for at opleve de 
lokale musikere spille på guitar og 
fløjte i Bar Tahuampa.

2.dag: Explornapo Camp
Efter morgenmaden sejlads nedad 
Amazon- og Napofloden til det 
250.000 hektar store Amazon Rain-
forest Reserve og Explornapo Camp. 
Om eftermiddagen besøges ReHu-
PeRu Ethnobotanical Garden, som 
passes af en lokal ”shaman”. Her kan 
besøgende se nærmere på de man-
ge planter fra regnskoven, som bru-
ges i moderne medicin. Om aftenen 
en stille sejltur i åben kano på udkig 
efter alligatorer med mulighed for 
at nyde nattens lyde og den sydlige 
halvkugles stjernehimmel. 

3.dag: Canopy Walkway - Explor-
napo Camp
Morgentur til Canopy Walkway, en 
500 meter lang hængebro i træ-
kronerne 38 meter over jorden. Fra 
denne gangbro er det muligt i fugle-
perspektiv at opleve en del af regn-
skoven, som normalt ikke ses. Om 
eftermiddagen ekskursion på de en 
af de mange bifloder på udkig efter 
fugle og dovendyr. Der vil også være 
mulighed for at fiske og svømme i 
floden.

Venligst bemærk, at de daglige 
aktiviteter kan ændres uden 
varsel grundet vejrforhold og 
vandstanden i floderne, som 
kan variere helt op 15 meter. 
Fra december til maj er vand-
standen i floderne høj.

4 dag: Explorama Lodge
Denne formiddag ekskursion til en 
hesteskoformet sø, hvor der ofte 
er mulighed for at se de gigantiske 
vandliljer Victoria Regia og somme-
tider et glimt af Hoatzinfuglen. Om 
eftermiddagen sejles tilbage til Ex-
plorama Lodge, hvor der overnattes 
endnu engang. Undervejs passeres 
byen Francisco de Orellana, hvor en 
statue er rejst for den første euro-
pæiske opdagelsesrejsende, der så 
Amazonfloden i 1542.

5 dag: Iquitos
Morgentur langs floden med stop 
undervejs hos de lokale flodfolk 
”Ribereños”, den lokale skole og en 
sukkerrørs- og romfabrik. Der vil 
også være et besøg hos en fastbo-
ende amerikansk læge, hvis klinik er 
sponsoreret af Rotary. Om eftermid-
dagen transfer tilbage til lufthavnen 

Explorama Lodge 
Beliggende ved en lille biflod til 
Amazonfloden 2 ½ time (80 km) 
med båd fra Iquitos. Lodget, der er 
Explorama´s ældste og største, be-
står af større stråtækte bygninger 
med 10-17 værelser. Der er separate 
bade- og toiletfaciliteter i forbindel-
se med hver bygning. Fælles spisesal, 
bar og to hytter med hængekøjer til 
afslapning. Stedet er om aftenen op-
lyst af petroleumslamper. For gæster 
der opholder sig her i 2 eller flere 
nætter er der særlig udflugt i trætop-
pene ad en canopy walkway. 

Eksempler på ture:
Ceiba Tops 3 d / 2 n
1.dag: Modtagelse i lufthavnen i 
Iquitos, kort byrundtur og transfer til 
havnen, hvorfra der sejles 40 km ned 
ad Amazonfloden til Ceiba Tops. Om 
eftermiddagen vandretur i den pri-
mære regnskov, der omgiver lodget. 
Om aftenen vil der ofte være lokal 
fløjte- eller guitar underholdning i El 
Toucan Bar.

2.dag: Om formiddagen er der båd-
tur på udkig efter delfiner og besøg i 
en Yagua indianerlandsby. Her vil der 
være mulighed for at se nærmere på 
indianernes kunsthåndværk og en 
demonstration af pusterør, som de 
ældre stadig bruger under jagt. Om 
eftermiddagen gåtur til den nærlig-
gende by Indiana. Byen var oprin-
deligt en franciskansk mission, der 
har udviklet sig til et lille samfund 
med marked, gymnasium og et lille 
hospital. 

3.dag: Efter eget valg vandretur i 
regnskoven eller ekskursion i båd 
på Amazonfloden. Om eftermidda-
gen transfer tilbage til lufthavnen i 
Iquitos.

Explorama Lodge - 3D/2N
1.dag: Modtagelse i lufthavnen i 
Iquitos og transfer til havnen, hvor-
fra der sejles 85 km ned ad Amazon-
floden og bifloden Yanamono til Ex-

Muyuna Amazon Lodge
Dette jungle lodge ligger ca. 140 km 
fra Iquitos. Efter 3 timer med speed-
båd ankommer man til lodget ved 
bifloden Yanayacu. Bygget af lokale 
i original stil på stylter finder man 
her bungalows af forskellig størrelse 
til i alt 48 personer med eget bad, 
veranda med hængekøjer, mygge-
net mm. Der er ingen elektricitet, 
men blot olielamper til at kaste lys 
over de stille aftener i junglen. Hver 
dag er der en lang række aktiviteter 
og udflugter ledet af erfarne natur-
guider, hvoraf mange er opvokset i 
området. 
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En sejltur på den sagnomspundne, 
mægtige Amazonflod er en utrolig 
speciel og ønskværdig oplevelse. 
Amazonas er meget mere end bare 
en mudret flod. Den har sit udspring 
højt oppe i Andesbjergene og fort-
sætter sin lange rejse helt ud i At-
lanterhavet. Den bugter sig som en 
enorm anakondaslange gennem 
junglen, og dens flodbredder veksler 
mellem uberørt regnskov og opdyr-
kede områder. Disse har indianerne 
til låns inden junglen igen tager 
over. 
Denne fantastiske flod er livsnerven 
og hovedfærdselsåren i Amazonas. 
Her sejler børn til skolen i udhulede 
træstammer mens forældrene fisker 
eller sejler varer til det nærmeste 
marked. Ja, junglen her kaldes med 
rette for verdens lunger, og samtidig 
indeholder den verdens største re-
serve af ferskvand. 

Cruise program
Man kan fra Iquitos vælge at sejle på 
den nordlige del, hvor floden har sit 
udspring og hvor man kan opleve 
det fantastiske Pacaya Samira reser-
vat. 
Alternativt kan man vælge en flod-
sejlads til Leticia & Tabatinga, som er 
det smukkeste springbræt mellem 
Peru, Brasilien og Colombia. Flodbå-
de sejler fra Iquitos ned til området, 
der er kendt som „Las Tres Fronteras“ 
- de tre grænser, hvor Colombia, Peru 
og Brasilien mødes. 
Sidst men ikke mindst skal nævnes 
muligheden for at sejle hele vejen 
mellem Iquitos og Manaus i Brasilien 
på 7 dage. (spørg efter program)
Vores cruise-programmer følger af 
gode grunde årstidernes skiften, og 
der er aldrig to helt ens sejlture. Men 
der garanteres altid for uforglem-
melige oplevelser på turen ind i den 
fortryllende jungle – for eksempel på 
en af de natlige ekspeditioner dybt 
inde ad en biflod, hvor man omgivet 
af alverdens tropiske lyde fisker efter 
piratfisk eller små alligatorer. Man 
følger stierne ind i junglen, mens en 
naturguide udpeger dyrene, fortæl-
ler om livsformerne og de indfød-
tes brug af naturen og regnskovens 
planter. 

Cruise på Amazonfloden

M/V Rio Amazonas
M/V Rio Amazonas er en tidligere 
last- og passagerdamper, der er byg-
get om til turisttrafik på Amazonflo-
den. Båden har plads til 44 passage-
rer i kahytter med fuld aircondition. 
Båden er rigt udstyret med spisesal, 
bibliotek, udendørs opholdsområ-
der med hængekøjer og på øverste 
dæk er der en lille jacuzzi med flod-
vand. Kahytterne på øverste dæk 
har vinduer med flodudsigt, senge 
med læselamper, skrivepult samt 
stole. Kahytterne på soldækket har 
2 dobbeltsenge, en tredje seng samt 
et skab og stole. Alle kahytter har 
eget bad og toilet. Yderligere findes 
der en sovesal på nederste dæk med 
fælles faciliteter. Disse rum kan dog 
ikke anbefales til den typiske turist. 
Båden har mange forskellige sejlru-
ter og programmer. 

Iquitos til Tabatinga
M/V Rio Arca -  eksempel på
4 dage/ 3 nætters cruise
1. dag: Transfer fra hotel/lufthavn 
til havnen, hvor man går ombord i 
flodbåden. Frokost serveres ombord, 
mens båden starter på sin rejse ned 
af floden. På denne første dag be-
søger vi landsbyen Yanamono, hvor 
man ser fremstilling af Rom samt kan 
prøvesmage. Inden aftensmaden vil 
en af guiderne gennemgå program-
met for de følgende dage, og som 
natten sænker sig, kan man ligge på 
soldækket og betragte stjernehim-
len, der her viser sig uden forstyr-
rende kunstigt lys.
2. dag: Næste morgen tur for at stu-
dere fugle kombineret med besøg 
i de 2 indianske landsbyer Bora og 
Huitoto. Her vil indianerne demon-
strere pusterør. Senere stop i Pevas, 
den ældste peruvianske by i Ama-
zonjunglen, der ikke ligger langt 
fra hvor den spanske conquistador 
Francisco de Orellana mødte Ama-
zonfloden for første gang, da han i 
1539 kom fra Ecuador ad Rio Napo 
floden. Om eftermiddagen gåtur 
med en af bådens naturguider i den 
tætte jungle tæt ved Shishita floden. 
Nattetur i kano dybt ind i junglen for 
at lytte til nattens lyde.
3. dag: Morgentur i junglen til en sø 
med de store Victoria Regia vandlil-
jer. Herefter fisketur efter piratfisk i 
søen. Om eftermiddagen besøg ved 
en missionærlandsby ved Caballoco-
chasøen. Efter solnedgang udkigstur 
efter amazonalligatorer, der bliver 
opdaget med kraftige lamper.
4. dag: Tidligt om morgenen an-
komst til Leticia og Tabatinga, hvor-
fra der arrangeres transfer til hotel/
lufthavn. 

M/V Arca
Den nyrenoverede båd M/V Arca 
opererer som sit søsterskib M/V Rio 
Amazonas fra byerne Tabatinga og 
Leticia til Iquitos i Peru t/r. M/V Arca 
har plads til 22 passagerer på 2 dæk. 
Øverste dæk har hængekøjer.  Båden 
har aircondition og alle kahytter har 
eget bad og toilet. Herudover findes 
spisesal, bar og opholdsrum samt 
soldæk. Båden har mange forskellige 
sejlruter og programmer. 

Iquitos til Yurimaguas
M/V Rio Arca -  eksempel på
5 dage/ 4 nætters cruise
1. dag: Transfer fra hotel/lufthavn til 
havnen, hvor man går ombord i flod-
båden ved middagstid. Når man har 
nydt floden og skoven lidt fra obser-
vationsdækket er der en lille udflugt 
ind til bredden for at se nærmere på 
nogle af de små samfund af india-
nere, der bor der. Senere på dagen er 
der aftensmad samt orientering om 
morgendagen. Der hvor vi passerer 
denne aften danner to af de største 
kilder, Ucayali og Marañon, verdens 
største vandvej -  Amazonfloden - et 
af naturens helt store kunststykker. 
2. dag: Tidlig fugleobservation fra 
tredje dæk mens der er kaffe og te 
til rådighed før morgenmaden. Her-
efter besøger vi første del af Pacaya 
Samira reservatet - et oversvømmet 
skovområde på over 20.000 km2.  
Dagen byder på flere spændende 
udflugter i junglen, bl.a. til San Mar-
tin sortvandssøen og lokale samfund 
af indianere. 
3. dag: Tidlig morgentur med fug-
leobservation. Efter morgenmaden 
endnu en spændende tur ind i Paca-
ya Samira reservatet. Guiden fortæl-
ler en masse om naturen omkring og 
frokosten medbringes. 
4. dag: Turen går nu ad floden Hu-
allga, hvor vi efter morgenmaden 
tager på flere spændende ture ind i 
junglen. Floden bliver efterhånden 
smallere og man kan tage flotte bil-
leder også her. 
Dag 5: Om morgenen ankommer 
vi til havnen i Yurimaguas. Her fra 
kan man komme ad landevejen el-
ler med fly til andre steder i Peru via 
Tarapoto. 
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M/V Aqua Expeditions
Vi har fornøjelsen af at tilbyde det første virkelige luksus krydstogt på den 
nordlige Amazonflod med denne fantastiske spritnye båd, M/V Aqua. Dens 
første tur afgår i januar 2008. Den har 12 store og elegant designede suiter, 
alle med panoramaudsigt og de 4 volumniøse mastersuiter har endda 180 
grader udsigt. Alle har aircondition, flotte badeværelser med varmt vand, 
store twin beds, der kan omdannes til California King Size Beds, og der er 
mulighed for sammenhængende suiter. M/V Aqua har både udendørs og 
indendørs lounge samt observationsdæk og en lille butik, alt sammen på 
højeste 5 stjernede niveau. Der er en besætning på 15 og 3 professionelle 
naturguider til at servicere de maximum 24 passagerer, hvor minimumsal-
deren er 7 år for gæsterne. Turene udgår fra Iquitos og kan fås på varighed 
af  7, 4 eller 3 nætter. 
Det spændende ved netop disse ture er at de foregår i det område hvor Ama-
zonfloden har sine udspring fra Andesbjergene. Som altid kan disse variere 
lidt lokalt, men som udgangspunkt ser de ud som i følgende beskrivelser: 

M/V Aqua 8 dage/7 nætter:
Dag 1 – Iquitos/Amazonfloden
Om eftermiddagen går man ombord på båden, bliver budt velkommen og 
checket ind i den dejlige suite, hvor man skal bo de næste 7 nætter. Imens 
afgår båden lige så stille mod Yaragua floden og dette fantastiske område, 
som det er få rejsende forundt at opleve. Rejsen, hvor man kommer til at 
opleve de helt store kontraster. Omgivet af regnskovens fantastiske dyreliv 
- som de lyserøde delfiner og aber i træerne - falder man ind i naturen i små 
kanoer, hvorefter man går ombord på M/V Aqua til gourmetmiddage med 
Sydamerikas fine vine tilsat. Om aftenen kan man enten vælge endnu en ud-
flugt eller simpelthen sætte sig og nyde stjernehimmelen tilsat en eksotisk 
drink på dækket. 

Dag 2 - Yanaycu/Yarapa floden:
I dag vågner man op på Yanayacu floden og skal huske kikkerten på denne 
morgens fugleudflugt. Der er ikke mindre end omkring 250 eksotiske fugle 
at spotte i junglen. Om eftermiddagen går man ombord i mindre både og 
sejler til søen Corriente, hvor man kan opleve at fiske efter piratfisk i mange 
farver og afskygninger. Fiskeriet er især godt i den tørre sæson, men med 
over 2700 arter i floden er der altid mange fisk at fange. Senere på dagen 
er der besøg i den lille landsby San Juan del Amazonas, hvor omkring 80 
efterkommere af de berømte Cocama indianere lever i stråtækte hytter på 
stolper og stadig lever traditionelt af fiskeriet. Om aftenen kan man nyde 
en drink med sine nye venner og medrejsende under middagen, hvorefter 
naturguiderne inviterer på aftenudflugt på floden for at kigge på kaimaner 
(alligatorer), frøer, slanger, taranteller eller nogle af de 88 slags flagermus og 
meget andet omgivet af nattens lyde i junglen. 

Dag 3 - Yanayacu/Pucate floderne/Pacaya Samiria Reservatet:
I dag har passagererne to valgmuligheder mellem aktiviteter: 
A) Heldagstur: Afgang i båd fra Yanayacu bifloden til det fjerntliggende 
Chingana, bifloden hvor kæmpeodderne ofte bygger rede. Dette smukke 
dyr er nu udrydningstruet, men lever dog her sammen med mange andre 
dyr og fugle som man vil møde i området på turen. 

B)Guidet gåtur i junglen/siesta/delfinudflugt
Denne morgen vil områdets parkbetjent fortælle om den bæredygtige for-
valtning af ressourcerne i Amazonas, mens man besøger et af projekterne, 
hvor lokale planter palmetræer til udvinding af olie. Måske får man også lej-
lighed til at se skildpaddereder. Efter frokost og et lille hvil vil guiden tage 
gæsterne med på abe- og delfinudflugt. Man kommer højst sandsynligt til at 
se alle 4 arter af floddelfiner, inklusiv de specielle lyserøde der er unikke her. 
Senere vender man blikket opad og kan se mindst 10 forskellige arter af aber 
i træerne. Selvfølgelig skal man også have kikkerten klar til de over 200 slags 
fugle, der flyver omkring. Efter solnedgang og middag tilbage på M/V Aqua 
kan man vælge endnu en aftentur hvorefter der sejles mod Nauta Caño. 

Dag 4 – Amazonas udspring/Nauta Caño/Ucayali floden/Puerto Miguel
I dag sejler man i udkanten af det mægtige Pacaya Samiria reservat, et 
oversvømmet skovområde på over 20.000 km2. Det anbefales at stå op kl 
05.30 og få en af den Sydlige Hemisfæres største oplevelser: Solopgangen 
over Amazonflodens udspring. Her danner to af de største kilder, Ucayali og 
Marañon, verdens største vandvej - et af naturens helt store kunststykker. 
Denne morgenudflugt bliver akkompagneret af den smukkeste fuglesang 
før morgenmaden. Bagefter denne er der udflugt til Nauta Caño, hvor man 
bringes ind i et vildnis fyldt med aber, leguaner, firben og en overvældende 
rigsom af fugle. Efter frokost tager 4-dages passagererne tilbage til Iquitos 
og en ny gruppe kommer til. De der er afsted på 8-dages turen tager på ud-
flugt på Ucayali floden for at besøge landsbyen Puerto Miguel. 

Dag 5 – Tapiche flod/Pacaya Samiria reservat
Tidligt denne morgen er der kanotur langs Tapiche floden for at se på fugle 
og efter morgenmaden er det tid til at fiske efter piratfisk igen, her er de 
nemlig allerstørst. Alternativt kan man nyde en stille morgen på båden og 
bare nyde synet langs floden, vinkende børn eller arbejdende fiskere. 
De der gerne vil opleve eventyr i natten vil blive rigt belønnet med en tur til 
Sapote bifloden (kun muligt i den våde periode), hvor man igen finder et rigt 
dyreliv i nattemørket. 

Dag 6 – Pacaya Samiria reservatet:
Denne dag er afsat til en hel dag i det rige reservat, der i sig selv er større 
end nogle lande i Centralamerika! Turen derind foregår i små både, igen-
nem små sortvandssøer kendt under navnet Mirrored skovene. Udover det 
fantastiske dyreliv finder man her utroligt mange blomster i alverdens farver. 
I den tørre sæson kan man se skildpadder og de store lyserøde storke. Efter 
middagen kan man vælge endnu en aftenkanotur eller afslapning på obser-
vationsdækket. 

Dag 7 – Ucayali/Amazonfloden/Sapo Playa/”Jurassic Park”
Dagen starter med et cruise ned af Ucayali og Amazonfloderne. Der er stop 
i den lille landsby Sapo Playa, hvor man lever af at dyrke bananer. Her er 
det godt at have medbragt t-shirts eller skolesager eller andre gaver til at 
forhandle med hos disse venlige og gæstfri mennesker. 
Senere i dag er der besøg i en forhistorisk udseende sump man kalder Juras-
sic Park. I den våde sæson kan man også besøge den smukke sø Chontilla. 
Igen er der valgfri aftentur på floden, hvorefter turen går mod Tahuayo flo-
den. 

Dag 8 – Tahuayo floden/Iquitos/Afgang:
Tidlig morgenudflugt for at tage de sidste billeder af solopgangen. På den 4 
timer lange tur til Iquitos er der morgenmad. Ved ankomsten er der frokost 
og en lille rundtur i den travle junglehovedstad samt besøg på en sommer-
fuglefarm som sidste stop før afskeden med denne fantastiske oplevelse 
ombord på M/V Aqua. 

M/V Aqua 5 dage/4 nætter:
Transfer til området ved Puerto Miguel, hvor cruiseren M/V Aqua venter på 
at modtage gæsterne. Se beskrivelserne af stederne under 8 dages turen 
ovenfor. Denne tur følger ruten fra dag 4. 

Dag 1 – Iquitos/Puerto Miguel
Dag 2 – Tapiche floden/Piranha fiskeri/El Sapote bifloden
Dag 3  – Pacaya Samiria reservatet
Dag 4 – Ucayali/Amazonfloden/Amazonfloden/Sapo Playa/”Jurassic Park”/
Chontilla sø
Dag 5 – Tahuayo floden/Iquitos/Afgang

M/V Aqua 4 dage/3 nætter:
Dette cruise følger 8 dages turen de første 4 dage. Se beskrivelse ovenfor. 
Dag 1 – Iquitos/Amazonfloden
Dag 2 - Yanaycu/San Juan landsby/Amazonfloden
Dag 3 - Yanaycu/Pucate floder/Pacaya Samiria reservat
Dag 4 - Amazonas’ fødested/Nauta Caño/Iquitos/Afgang 
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