Pakkereise

Peru og Bolivia

20 dager

Besøk Inkafolkets mystiske glemte by Machu Picchu, den fascinerende
saltørkenen i Uyuni og de magiske Nazcalinjene og ungdommens kilde,
den som var utgangspunktet for hele den storslåtte Inkakultur. Velkommen
til din nåtidige reise tilbake inn i Sør-Amerikas antikke storhetstid!

www.machetetours.no
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Tur kode: NOPB20D - ID

		

RUNDREISE I PERU OG BOLIVIA - 20 DAGERS

En rundreise gjennom Peru og Bolivia er en reise gjennom et fantastisk landskap, der arkeologiske
spor etter områdets lange og rike historie finnes over alt.
Inkafolkets tapte by, Machu Picchu — et sted som er på mange personers «bucket-list», og er i dag
en del av vår verdensarv, og plassert på UNESCO´s verdensarvsliste. Vi besøker også soltempelet,
inkaenes hellige dal, og får et godt innblikk i denne mektige sivilisasjonen.
Vi skal også oppleve alt fra storbyene Lima, Cuzco og La Paz, til de helt unike flytende siv-øyene på
Titicacasjøen. Vi får selvfølgelig også med oss den fascinerende saltørkenen i Uyuni og de magiske
Nazcalinjene. Med andre ord en meget omfattende og helt uforglemmelig reise for både kropp og
sjel. Velkommen til din nåtidige reise tilbake inn i Sør-Amerikas antikke storhetstid!
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Dag 1: Ankomst til Lima

Ved ankomsten til Limas flyplass Jorge Chavez, blir dere
møtt av en representant for Machete Tours. Denne hjelper
dere med transfer til hotellet som ligger i Miraflores området i Lima, ca. 40 minutter fra flyplassen. Samtidig får dere
all den informasjon som er nødvendig før vi starter på et
eventyr gjennom Peru og Bolivia. Vår representant vil også
svare på alle spørsmål om ditt opphold i Lima og området
rundt hotellet. Miraflores området i Lima er et trivelig område
med mange restauranter, barer og tilbud til turistene. Verdt
et besøk er det store shoppingsenter Larcomar, med en fantastisk utsikt ut over kysten og Stillehavet. Ettermiddagen
og kvelden er til egen disposisjon.

Dag 2: Lima til Nazca

Vi blir hentet tidlig for å begynne vår 3 timers bussreise sørover langs kysten. Etter å ha kjørt gjennom Atacama-ørkenen, kommer vi til Paracas-halvøya. Paracas-halvøya er en
virkelig oase for alt maritimt dyreliv her langs Perus golde
kystlinje. På en båttur rundt de ubebodde Ballestas-øyene
får dere oppleve skarver, inkaterner, pelikaner og mange andre spennende sjøfugler. Naturreservatet er også hjem for
sjøløver som soler seg i brenningen og delfiner som svømmer i vannet rett nedenfor de steile klippeveggene. Når vi
kommer tilbake til fastlandet, venter bussen på dere. Etter
en busstur ankommer dere Nazca, der natten tilbringes på
hotell. (F)

Dag 3: Nazca til Arequipa

På morgenkvisten får dere transfer til den lokale flyplassen i Nazca, dere skal nemlig opp i luften og se på de
mystiske Nazca linjene. Disse linjene er gigantiske og
ses derfor best fra luften. Vi garanterer at du blir fasinert både av størrelsene og mystikken til edderkoppen,
apen, hunden, kolibrien, kondoren og alle de nesten 300
andre mystiske figurene. Linjene ble laget av nazcakulturen mellom år 200 og år 600 etter Kristus. Man tror at
nazcaindianerne lagde bildene til gudene de tilba, men
dette vet vi ikke helt sikkert. Det vi vet er at linjene ble
laget ved at det tynne laget av små steiner ble fjernet så
sandet under kom til syne, og at de helt sikkert har brukt
avanserte matematiske kunnskaper for å kunne lage de
over 100 m lange figurene. Tilbake på landjorden gjør
dere et stopp ved ruinene i Chauchilla, en begravelsesplass med mumier som er enda eldre enn Nazca linjene.
På kvelden tar dere plass om bord i en luksuriøs overnattingsbuss og reiser videre på oppdagelse mot Arequipa.
Bussen har nedfellbare seter og det er også underholdning ombord. (F)
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Dag 4: Arequipa

Om morgenen, inntar dere en lett frokost om bord i bussen mens ørkenlandskapet legges bak dere, og turen går
oppover og innover i landet, til fjellområdene og mektige
Andes. Den første by dere stopper i heter Arequipa. Den
er Perus nest største by og samtidig et storslått historisk
minne fra kolonitiden. Den ligger ved foten av fjellet Misti, en perfekt kjegleformet vulkan som strekker seg hele
5822 meter opp mot himmelen. El Misti ligger i sin tur
ved siden av den enda større vulkan --Chachani -- som
strekker seg hele 6057 moh. To majestetiske fjell som ville utgjøre en fantastisk bakgrunn for hvilken som helst by
i hele verden. Senere blir det transfer til hotellet, brunch
og litt hvile. Om ettermiddagen står det guidet tur rundt
i Arequipa på programmet. Denne innbefatter det spektakulære Santa Catalina klosteret som var stengt for allmenheten helt fram til 1970. Klosteret var hjem for nesten
400 nonner og fungerte nærmest som en by i byen. Rundreisen fortsetter deretter med et besøk på Yanahuara
torget litt utenfor Arequipa sentrum. Praktfulle bygninger
av hvit vulkansk stein og en fantastisk utsikt ut over byen
og området, og med El Misti kneisende i horisonten. (F)

Dag 5: Arequipa til Cusco

Dagen starter med transfer til flyplassen i Arequipa for
en kort flytur til Cusco. Cusco var hovedstad i det store Inkariket, men er også full av imponerende minner fra
kolonitiden, samtidig som den i dag er en flerkulturell og
moderne storby.
Kl. 14.00 kommer den lokale guiden for å ta dere med
på bytur og vise dere omgivelsene. Under turen får dere
også et innblikk i den store dramatiske kamp som foregikk
her, da 2 av verdens aller største kulturer braste sammen
her på 1500-tallet. Spania mot Inkariket og spanjolene
mot inkaindianerne. Dere besøker Katedralen Santo Domingo og ‘Koricancha’ - Inkafolkets magiske soltempel.
Turen fortsetter videre til det imponerende seremonielle
festningsverket Sacsayhuaman som ligger på en høyde to kilometer nord for Cusco. Den består av enorme
steinvegger bygd uten noen form for bruk av mørtel. Hver
enkelt stein er derfor tilpasset utrolig nøyaktig, litt av en
bedrift når en tenker på at de største steinene antas å
veie helt opp mot 125 tonn. Stedet brukes i dag til å feire Inti Rami, inkaenes solfest, hvert år ved vintersolverv
i juni. Saksaywaman betyr «stedet hvor ørnen mettes».
På veien tilbake fra Sacsayhuaman besøker dere også
de velbevarte byene Quenco, Puka Pukara og Templet
Tambo Machay. Turen tar til mellom 4 og 5 timer. Når
dere kommer tilbake til hotellet er resten av kvelden til fri
disposisjon. (F)
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Dag 6: Cusco til Machu Picchu

I dag skal dere besøke Inkafolkets hellige dal “The Sacred Valley”. Turen går fra Cusco med
buss og ferden går innover åskammene, inn i
et område som betraktes som sentrum for Quechua-kulturen. Etter et stykke tid langs veien får
dere øye på de mektige snøkledde fjellene i det
fjerne. De er en del av Vilcanota fjellkjeden, fjellene som dominerer denne delen av Peru. Det
første stoppet er på markedet i Pisac, et marked
som beskyttes av en imponerende Inka-festning.
Etter lunsj fortsetter vi turen mot Ollantaytambo.
Ollantaytambo er en sjarmerende by som ligger
sentralt midt i Den hellige dalen og omkranses av
store områder med historiske jordbruks terrasser
bygget av inkaene. Dette er også området for et
historisk viktig slag under kolonitiden, da inkaene reiste seg mot de spanske okkupantene under ledelse av Manco Inka. Etter at dere har vært
i Ollantaytambo, hopper dere på toget og reiser
videre. Dere forlater nå Den hellige dal og følger
Urubamba floden inn i et område med skogkledde
daler. Her blir det etterhvert mye fuktigere og varmere og dere nærmer dere Aguas Calientes. Og
høyt over dere, inne i den tropiske- og tåkedekte
fjellskogen, ligger ruinene av Machu Picchu. Den
mest mystiske av alle inkabyene, den som først
ble gjenoppdaget av den amerikanske utforsker
Hiram Bingham i 1911. (F.L.)

Dag 7: Machu Picchu til Cusco

Dagen starter tidlig tidlig, og etter bare 25 minutter er dere oppe ved et av jordens aller største
underverk, selveste Machu Picchu. Machu Picchu
ligger på siden av en fjelltopp som er 2380 meter
høy, den er omgitt av tropisk-og tåkedekt fjellskog
på alle sider, samtidig som snøkledde fjelltopper
skimtes i det fjerne. Alt dette gjør stedet ekstra
magisk. Før Machu Picchu ble gjenoppdaget
Hiram Bingham, var den kun en legende som ingen visste hvor lå, eller om den overhodet hadde
eksistert. Det er mange som i ettertid har forsøkt å
tolke formålet med Machu Picchu og hvorfor den
skulle ligge akkurat her - oppe på en bortgjømt og
uframkommelig fjelltopp. Ingen har egentlig funnet
svaret. Kanskje vil det for alltid forbli et av jordens,
historiens og inkaenes skjulte hemmeligheter.
Etter en guidet tur på Machu Picchu har dere mulighet for at utforske ruinene på egen hånd. Og
ønsker dere en ekstra utfordring kan dere også
bestige fjelltoppen som ligger like bak Machu
Picchu, den som heter Huayna Picchu. Når dere
kommer ned igjen til Aguas Calientes , går toget
15:30, og turen går tilbake til Cusco. Dere kommer fram til Cuzco tidlig på kvelden for transfer til
hotellet. Kvelden er til fri disposisjon på egen hånd
i Cusco! (F.L.)
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Dag 8: Cusco til Puno

I dag fortsetter rundreisen til byen Puno ved Titicacasjøens bredder. Selve reisen til Puno tar nesten 9 timer, men går gjennom et
meget spesielt og spennende landskap. Dere gjør mange stopp
underveis så dere skal få med dere de mest interessante naturog historiske steder – bla. i passet ved La Raya, hvor utsikten er
noe helt for seg selv. Dere stopper også ved ruinene av tempelet
Viracocha i Raqchi, som regnes for et av Inkarikes aller helligste
steder. Ifølge inkafolkets mytologi er Viracocha skaperen av alt
liv og derfor også den helligste av alle guder. Ved ankomsten til
Puno sjekker dere inn på hotellet og får en kort introduksjon om
byen og neste dags planer. Kvelden er til fri disposisjon i Puno,
en by med et livlig natteliv og mange gode restauranter. (F.L.)

Dag 9: Heldagstur på Titicacasjøen

I dag skal dere på båttur på Titicacasjøen, verdens høyest beliggende navigerbare innsjø, med et vannspeil på hele 3820 moh.
Dere sjekker først ut fra hotellet, og etter transfer til Puno går
dere om bord i båten som venter. Første stopp ute på Titicacasjøen blir de berømte flytende øyene av siv. Dette er Uros folkets
hjemsted. Her har de utviklet et levesett og en kultur som helt og
holdent er tilpasset et liv ute på vannet. De menneskeskapte øyene og båtene deres er bygget av siv, til stor inspirasjon for vår
egen Thor Heyerdal da han skulle lære å bygge havgående fartøyer av samme materiale. Uros folket lever av fiske og fangst.
Turen forsetter videre til øya Amantani hvor dere får fast grunn
under beina. Her kan dere i ro og mak tilbringe litt tid sammen
med den lille lokalbefolkningen. Machete Tours lokale guide tar
dere etter hvert med opp på øyas høyeste punkt. Både for å
nyte utsikten, men også for å høre mer om øyas spennende precolombianske historie og alle de forhistoriske minnesmerkene
som ligger spredt rundt på Amantani. Nå er snart en ny dag over
på den etter hvert så omfangsrike rundreisen i Peru og Bolivia.
Dere nyter solnedgangen over Titicaca sammen med deres nye
bekjente - med blikket festet ut over Titicaca og evigheten. Dere
kommer tilbake på hotellet i Puno sent på ettermiddagen. (F.L.)

Dag 10: Puno til Isla del Sol (Solens øy)

I dag skal dere krysse grensen inn i Bolivia. Bolivia er et av landene i Andes, og kjennetegnes av meget spredt bosetning og
store naturområder. Med en gang dere er kommet over grensen
til Bolivia går dere om bord i fergen som bringer dere ut til Solens
øy eller «Isla del Sol». Først besøker dere ruinene av Inkapalasset Pilkokaina, etterpå får dere den lokale lunsjspesialitet “Aptapi”, så er vi klare til å se nærmere på vårt neste bosted, det
pittoreske, fredfylte og spesielt vakre «Ecolodge La Estancia».
Ettermiddagen og kvelden er til fri disposisjon. (F.L.M.)
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Dag 11: Isla del Sol til La Paz

Hvis man vil se soloppgangen over Titicaca må man tidlig opp,
men den er så absolutt verdt det. Etter at dere har fått frokost
går dere til et område på øya som kalles Yumani. Her ligger
«The garden of the Inca» og «The Inca Fountain of Eternal
Youth» - som løst oversatt betyr noe lignende som - «Inkaenes hager» og Inkaenes kilde til evig ungdom». I inkafolkets
mytologi var det her Inkariket hadde sitt utgangspunkt. Her
skal Inka guden Viracocha fått sine barn Manco Kapac og
Mama Ocllo - de som senere skal ha skapt hele Inkariket og
Cuzco. Når dere forlater Solens øy, besøker dere først den
lille byen Copacabana som ligger på bredden av Titicaca. Her
finnes en berømt basilika bygd i Moorisk-stil, den er viet til
Den hellige jomfru av Candelaria. Gjennom sine helbredende
krefter ble hun en nasjonal helgen i Bolivia, og basilikaen er
et populært pilgrimsmål for Bolivias katolikker. Etter at dere
har fått oss noe å spise i form av en god lunsj, er det tid for
å fortsette reisen, nå med buss. Sere kjører forbi de høye isdekte fjellene ved Cordillera Real og kommer frem til La Paz,
verdens høyest beliggende hovedstad. La Paz er et meget
spesielt skue, med sine mange hus som klamrer seg fast på
begge sider av en fjellkløft, og omkranset av meget høye fjell.
Det høyeste av dem er selvsagt det mektige og alltid snødekte Huayna Potosi med sine 6088 moh. (F)

Dag 12: La Paz

I dag går dere på bytur i metropolen La Paz. Dere besøker
byens basar, det indianske heks-markedet, Murillo-torget, La
Paz-katedralen, San Fransiscos-kolonikirke, presidentpalasset og parlamentet. Dere spiser lunsj på en lokal restaurant
før dere beveger dere videre inn i Valle de la Luna (Moon
Valley) i utkanten av La Paz. Her finner dere et landskap som
er så spesielt, at det som navnet sier, like godt kunne befunnet seg på månen. Etter Moon Valley vender dere tilbake til
hotellet i La Paz. (F.L.)

Dag 13: Tiwanaku og La Paz til Uyuni

Etter frokost setter dere kursen til det arkeologiske stedet
Tiwanaku, som var senteret for et stort rike tilhørende tiwanaku-kulturen, forfedrene til det som i dag er aymara-folket. Kun et lite område av stedet er gravd ut, men stedet gir
en god indikasjon på hvor stort dette en gang var. Guisen tar
dere med på en reise gjennom tiden, til denne sivilisasjonens
storhetstid. Thor Heyerdal fikk inspirasjon til sine reiser da
han studerte steinansikter på et av templenes vegger her,
da disse har trekk fra folkeslag verden over. Dere besøker
også museet som er knyttet til utgravningene, og får en gjennomgang av historien via gjenstandene som stilles ut her. På
kvelden tar dere fly fra La Paz til Uyuni, byen ved verdens
største saltslette. (F)
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Dag 14: Salar de Uyuni

Etter en god frokost drar dere i biler ut for å se nærmere på
et av de mange, men helt sikkert det arealmessig største
høydepunktet på rundreisen i Andes, verdens største saltslette Salar de Uyuni. Den er over 10 000 km² stor og ligger
på en høyde av ca. 3650 moh. Først er dere innom saltfabrikken, deretter kjører dere opp på en vulkan i nærheten for
å se de såkalte Coquesa mumiene, men også for å kunne
få et inntrykk av saltslettens dimensjon. Etterpå er den lunsj
på Tayka Salt Hotel før dere utforsker den delen av Salar
de Uyuni som kalles for La Pucara de Chillima. Etteren innholdsrik dag, er det tid for å slappe av på hotellet, som har
varmt vann of varme. Husk at det kan bli ganske kalt om
natten her,dere befinner dere på en høyde av nesten 3700
moh. (F.L.)

Dag 15: Salar de Uyuni

I dag skal dere besøke en annen del av verdens største saltslette. Hele saltsletten var for ca. 40.000 år siden en del av et
varmt og grunt hav. De enorme kreftene i jordens indre har i
løpet av denne tiden gjennom kontinentalplatenes kollisjon,
presset dette forhistoriske havet flere tusen meter opp og
etterlatt et uttørket hav - en saltslette. Et godt eksempel er at
øyer nå stikker opp av saltsletten, f.eks. øya Incahuasi som
for 40.000 år siden faktisk var et korallrev i det gamle havet.
Fra Incahuasis høyeste punkt får dere et fantastisk 360 graders panorama med den hvite saltsletten på alle kanter. Etterpå drar dere til Galaxia, et område med mange forskjellige
kaktusarter og en grotte med fine eksemplarer av forstenede
stromatolitter. Reisen fortsetter så i retning mot San Pedro
de Quilmes og Tayka Stone Hotel hvor dere kan spise lunsj
og slappe av. Etter lunsjen skal vi se nærmere på de berømte og mangefargede lagunene i Salar-området. Lagunene er
saltvannssjøer som skifter farge alt etter sollyset, årstiden og
mineralene i grunnen. En kan være dyp rød, en annen grønn
og en tredje blålig. Dette er et merkelig, goldt og fremmed
landskap som nesten gjør at man føler at man befinner oss
i en helt annen verden og i en helt annen tid. Her kan dere
se andesflamingo, chileflamingo og punaflamingo (de som
også kalles «James»). (F)
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Dag 16: Salar de Uyuni

I dag skal dere tidlig opp for å få muligheten til å se hvordan
dette helt spesielle landskapet tar seg ut og våkner til liv i gryningstimen. Dere får se alle de forskjellige fargenyanser mens
solen titter opp over fjellene og vekker det hele til live - til enda
en ny dag. Etterpå er det Eduardo Akvaroa naturreservatet
som står for tur. Og er dere heldige skal vi nok få øye på lamaens ville slektning vicuñaen. Den kommer vaktsomt til syne,
alltid på vakt etter sin erkefiende pumaen. Dere blir ved Sol de
Mañana geysiren lenge nok til at dere får se at den kommer i
utbrudd. På denne delen av reisen kommer dere meget høyt
over havet, og setter høyderekord med nesten 5000 moh. Etterpå beveger dere dere ned og tilbake til Uyuni by. På veien
kommer dere forbi byen San Cristóbal. Dens historie er litt
spesiell fordi den bokstavelig sagt er flyttet sten for sten. Et
kanadisk gruveselskap skulle nemlig bryte sølv på plassen
hvor San Cristóbal opprinnelig lå. Dere overnatter på et hotell
i Uyuni by. (F)

Dag 17: Uyuni til Potosi

Dagens tur begynner med et besøk til Potosi, byen som er
bygd opp og rundt de store sølvforekomstene inne i Potosi-fjellet. I mange hundre år var dette de spanske conquistadorers hovedkilde for sølv og meget viktig for den spanske koloniriket. Potosi var derfor på 1600-tallet den største
kolonibyen i hele Amerika – og det selv om den ligger i en
høyde av 4000 moh. Byen står da derfor også selvfølgelig
på UNESCOs liste over vår verdensarv. Selv i dag arbeider det folk i gruvene på jakt etter verdifulle mineraler som
tinn, sink og bly. I løpet av ettermiddagen går dere på en
guidet tur i gruveområdet rundt Cerro Rico eller «Den rike
åsen» som det kan oversettes til. Dere får også se mange
av de storslåtte bygningene som conquistadorene fikk bygget, bl.a. kirken Compañia de Jesus og Casa de la Moneda.
Dere spiser god middag på restaurant og overnatter på hotell i selve Potosi. (F.M.)

Dag 18: Potosi til Sucre

Denne dagen starter med en 4 timers bussreise til Bolivias konstitusjonelle hovedstad, den vakre hvite byen Sucre.
Byen står på UNESCOs verdensarvliste fordi den har så
mange vakre og imponerende bygninger i kolonial stil. Om
ettermiddagen følger guiden dere rundt til mange av disse
severdighetene. Byen er også berømt for sine 2 store universiteter, det eldste ble grunnlagt allerede i 1624. (F)

Dag 19: Sucre til La Paz flyplass

Dere får transfer fra hotellet til Sucre flyplass ca. 2 timer før
avreise. Dere flyr til La Paz i god tid før ditt fly hjem skal lette.
Ved ankomsten til La Paz blir dere møtt av en representant
fra Machete Tours som hjelper dere med innsjekkingen, og
sørger for at denne omfangsrike rundreisen i Andes avsluttes på en god måte. (F)

Dag 20: Hjemkomst til Norge

Takk for at dere reiste med oss på Machete Tours og vi
håper at vi sees igjen snart!
Obs: Denne rundreise i Peru og Bolivia kan enkelt kombineres med en
rekke andre like fantastiske reiser. Alt fra Galapagos øy-cruise i Ecuador
til jungelsafari i Amazonas. - Kontakt oss så snakker vi mer om de mulighetene som finnes!
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Prisinformasjon

Avreisedager

• Pris per person i dobbeltrom: fra kr. 42,600
• Enkeltromstillegg: fra kr. 5,100

• Turen har avreise hver dag hele året.

• Prisen inkluderer internasjonalt fly tur og retur fra Oslo, Bergen, Stavanger eller Göteborg til Lima i Peru og return fra
La Paz i Bolivia med KLM eller Air France.
• Etter en foreløpig bestilling har du 7 dager med tilbaketrekking. Deretter må vi motta et innskudd.

						

						

Hva er inkludert:

Personale:
• Engelskspråklig guide
• Lokale profesjonelle buss- og båtførere.
Innkvartering: alle hotell er enten 3*+,4* eller 5*. Unntatt er innkvarteringen på Amantani Island som er hos en lokal familie.
• 1 natt på Hotel San Agustin Exclusive, Lima ****
• 1 natt på Hotel Alegria, Nazca ***
• 2 natter på Hotel Katari, Arequipa ****
• 2 netter på Hotel San Agustin Plaza, Cuzco ****
• 1 natt på Hotel Taypikala, Aguas Calientes ****
• 2 netter på the Hotel Qelqatani, Puno ***+
• 1 natt på Ecolodge La Estancia, Sun Island
• 3 netter på Hotel Ritz, La Paz *****
• 2 netter på Hotel Girasoles, Uyuni ***
• 1 natt på Hotel Tayka de Sal, Uyuni ***
• 1 natt på Hotell Cima Argentum, Potosi ****
• 1 natt på Hotel Parador Santa Maria, Sucre ***+
Lokale turer og aktiviteter som er inkludert:
• Islas Ballestas - båttur
• Nazca Lines - flytur og besøk til Chauchilla
• Arequipa - bytur
• Cusco - bytur
• Den hellige dalen og Machu Picchu - 2 dagers tur
• Titicaca Lake - heldagstur (Uros og Taquile Island)
• Sun Island og Copacabana - 2 dagers tur
• La Paz - bytur
• Salar de Uyuni (verdens største saltslette) 4 dagers tur
• Potosi - bytur
• Sucre - bytur
Internasjonal og lokal transport:
• Fly tur og retur fra Oslo, Bergen, Göteborg eller København til Lima Alle flyskatter og avgifter
• Turistbuss fra Lima til Paracas og Nazca
• Turistbuss fra Nazca til Arequipa
• Innenriksfly fra Arequipa til Cusco og Puno
• Turistbuss fra Puno til Copacabana
• Turistbuss fra Copacabana til La Paz
• Buss fra La Paz til Oruro
• Tog fra Oruro til Uyuni og Potosi
• Buss fra Potosi til Sucre
• Innenriksfly fra Sucre til La Paz
• Båt på Titicacasjøen
• Alle transfers ved ankomst og avreise flyplass - hotell - flyplass
Måltider (se i dagsprogrammet for detaljer) har du spesielle krav eller ønsker til maten, f.eks. allergier eller fordi du følger en vegetarisk diett, si vennligst fra om dette allerede når reisen bestilles.
• 18 frokoster (alle dager)
• 9 lunsjer (dager:
• 5 middager
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Dette er bra å ha med seg:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gode gå- og tursko.
Sandaler eller innesko for å slappe av i på hotellene
Komfortable klær som både passer til kaldt og varmt klima
Vind- og vanntett jakke (Gore-Tex er fint)
Vannflasker. Vannrensningstabletter
Kamera (vanntett kamerapose/beskyttelse er en fordel)
Ekstra batterier til kamera
Penger til eget forbruk – amerikanske dollar er lette.
Kopi av pass og reisedokumenter. Kopi av reiseforsikring
Myggmiddel (de som inneholder DEET virker)
Solkrem med faktor. Solbriller. Solhatt
Hodelykt og ekstra batterier til denne
Kikkert
Badedrakt
En liten førstehjelpspose eller kasse

Dette inngår ikke:

				

• Reiseforsikring - en god forsikring som dekker alle de aktivitetene du skal være med på i forhold til sykdom, ulykker,
tap av verdigjenstander eller andre uforutsette hendelser bør prioriteres!
• Måltider som ikke nevnes i programmet.
• Alkoholholdige drikkevarer.
• Drikkepenger

Informasjon om Peru
Vær/Høyde/Geografi/Temperatur
Vær: Den beste tiden på året å besøke Perus fjell- og jungelområder på, er fra mai til oktober. Det samsvarer med den såkalte tørre
årstiden (dry season). Det kan allikevel bli kaldt og tåkete langs kysten i denne periode. På grunn av høyden over havet kan det
bli kaldt selv om man er i tropene. Skal man høyere opp enn 2000 moh. er det bra å ha med seg varme klær. Nede i dalområdene
holder det med lette klesplagg. Temperaturene varierer fra rundt 0 °C oppe i høyden til opp mot 35 °C nede i det tropiske lavlandet.
Når man kommer opp i høyden anbefaler vi at man drikker mye vann, og i tillegg tar det med ro - inntil man er akklimatisert til den
høyden man befinner seg på.
Kultur/Språk
Den peruanske kultur er en blanding av de innfødte indianernes opprinnelige kultur og den europeiske innflytelse som startet ved
den spanske kolonialiseringen. Innfødte grupper tilhører ofte den fattige delen av samfunnet, og det oppstår av og til spenninger
som en følge av dette. Spansk er det offisielle språket, men også de opprinnelige språkene quechua & aymara er utbredt. I tillegg
til disse finnes mindre språk tilhørende ulike etniske grupper.
Mat
I Peru er det mange, meget varierte og ytterst interessante mattradisjoner. En av de mest berømte rettene er den såkalte Ceviche
– som er rå fisk marinert i sitronjuice. Mye av sjømaten i Amazonas området regnes som virkelige delikatesser.
Peru er potetens hjemland. I fjellområdene får man en utmerket potetbasert rett som heter “papa a la huancaina”- poteter i sterkt
krydret melk og ostesaus. Det finnes også mange forskjellige velsmakende supper, eller hva med en Alpakka-stek tilberedt på tradisjonell peruansk grillmaner - det tror jeg ikke du har smakt før. I de større stedene får du også et bredt utvalg av internasjonal mat!.
Helse/Sikkerhet foranstaltninger
Drikk ikke vann direkte fra springen. Rens det eller kjøp vann på flaske. Rådfør deg med din lege eller ditt legesenter om anbefalinger og eventuelle regionale eller lokale helserisikoer. Peru er for det meste et sikkert land å reise i, men vær oppmerksom på
risikoen for ran og tyveri. Spør din reiseleder for å få mer detaljert informasjon om dette.
For mer informasjon om Peru, www.peru.info

“We believe that love and understanding for nature comes through living amidst it”
www.machetetours.no
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Machete Tours kontaktinfo / nødnummer.
•
•
•
•
•
•

Norge kontoret: tlf. (+47) 469 13 553
Cusco kontoret: tlf. (+51) 84 224829
24 timers nødnummer:
Peru: +51 964150238 (Lima),
Sweden: +46 (0) 760461860
reise@machetetours.no			

www.machetetours.no
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