PERU
4–18 november 2013
Apotekets Konstförening

Inkaindianernas Machu Picchu, Uroindianerna på sina flytande vassöar i Titikakasjön, de
märkliga Nazcalinjerna, de varma källorna och kondorerna i Colcadalen är alla fantastiska
upplevelser på denna resa i Peru. Men också dagens Peru är väl värt ett besök för gästvänligare människor får man leta efter, och maten är fantastisk! Peru lär ligga bland de
främsta länderna i världen vad gäller gastronomi. En äkta svensktalande peruan, Enrique
Loayza är vår reseledare.
Måndag 4/11
Flygtider med KLM:
Stockholm – Amsterdam
06.20 – 08.35
Köpenhamn – Amsterdam
09.55 – 11.25
Amsterdam – Lima
12.25 – 19.10
Reseledare och buss möter på flygplatsen i
Lima för transfer till Hotel José Antonio i
stadsdelen Miraflores, ett av Limas
modernaste områden.
(måltider på flyget)
Tisdag 5/11 - Lima
Storstaden Lima har ungefär lika många
invånare som Sverige. Hit kom inkarikets
erövrare och staden Limas grundare, den
spanske conquistadoren Francisco Pizarro
1535 och härifrån styrde spanjorerna sina
sydamerikanska kolonier fram till början av
1800-talet.
Det var från Lima alla ädla metaller skeppades
till Spanien. Minnesmärken från denna tid
finns kvar i den gamla stadskärnan som
Katedralen, där Pizarro ligger begraven och
husens grandiosa träbalkonger runt Plaza
Mayor.
En historisk överblick av Inkariket och Perus
andra fornkulturer – Paracas, Nazca, Chavin

med flera får vi på det vackra och unika
Museo Larco Herrera.
(frukost, lunch)
Onsdag 6/11 - Paracas
Bussen går söderut och vi
följer Panamerikan Highway
längs kusten till Paracas. Vid
ruinerna av Pachacamas
soltempel gör vi en paus.
När spanjorerna kom var
Pachacamac
kustlandets
största och heligaste stad
med ett pyramidformat
tempel helgat åt solguden.
Inkvartering på Hotel Hilton i
Paracas. (frukost, lunch)
Torsdag 7/11 – Ballestaöarna, Nazcalinjerna
Tidigt på morgonen tar vi oss ner till Paracas
hamnpir för vidare båtfärd till Ballestaöarna,
med sitt rika djurliv och med rätta kallad ”lilla
Galapagos”. Båten cirklar runt öarna och vi
kan studera tusentals sjöfåglar som pelikaner
och Humboltpingviner. Höjdpunkten är stora
kolonier av lekande sjölejon. På eftermiddagen kan vi erbjuda överflygning av

Nazcalinjerna, vilket måste förbokas senast 7
juni för att garanteras plats. Priset är 1.800:sek/person. Alternativet är en skön
eftermiddag vid hotellpoolen.
Nazcalinjerna, dessa sällsamma linjer och
ofantliga fågel- och djuravbildningar i form av
skåror i den torra stenöknen har förbryllat
arkeologerna.
Enlig
moderna
teorier
representerar Nazca linjerna och figurerna en
enorm astronomisk kalender från 1000-talet
f.Kr. (frukost, middag)

Fredag 8/11 - Ollantaytambo
Från Lima eller från närbelägna staden Pisco
flyger vi till Cuzco, inkarikets forna huvudstad
och fortsätter med buss genom den vackra
Urubambadalen. Njuter av landskapet och
Andernas bergstoppar. Vi är på 2800 meters
höjd och kan under dagen acklimatisera oss till
den tunnare höglandsluften. Den charmiga
byn Ollantaytambo är målet för dagen och
Hotel Pakaritampu.
(frukost, lunch)

innan vi åker tillbaka till Ollantaytambo.
(frukost, lunch)
Söndag 10/11 – Pisac och Cuzco
Idag är det söndagsmarknad i byn Pisac. Hit
kommer folk från de närbelägna byarna för att
sälja och köpa allt från ponchos och mattor till
matvaror och levande djur. En färgsprakande
tillställning innan vi fortsätter till Cuzco.
Inkvartering på Hotel Portales. (frukost, lunch)
Måndag 11/11 - Cuzco
Charmiga staden Cuzco är Sydamerikas äldsta
stad som verkligen inbjuder till promenader i
eget tempo. Inkafolkets byggnadsverk är en
fundamental del av stadsbilden. Flera av
inkapalatsen står som grund till dagens
byggnader som hotell, museum och
restauranger.
Från den imponerande fästningen Sacsayhuaman kunde Inkas hålla ett vakande öga på
sin huvudstad. Vi besöker Katedralen vid Plaza
de Armas med utsökta religiösa målningar av
inhemska
konstnärer
och
Soltemplet
Corincancha, en av Inkafolkets allra heligaste
platser och vandrar runt i hantverksdistriktet
San Blas.
(frukost, lunch)

Lördag 9/11- Machu Picchu
Machu Picchu är den mest fantasieggande av
alla de stora inkalämningarna och räknas som
ett av underverken från den gamla världen,
inte bara för skickligheten hos dem som
byggde det utan också för sitt läge och
underbara landskap.
Vi tar morgontåget till Aguas Calientes. Järnvägen följer den virvlande Urubambafloden
djupt in i Inkadalen. Machu Picchu är den
hemliga Inkastaden som spanjorerna aldrig
fann och som upptäcktes under en expedition
först 1911 av amerikanen Hiram Bingham. Vi
får en guidad rundvandring och har sedan gott
om tid på egen hand vandra runt i området

Tisdag 12/11- Till Puno
Vi lämnar det gröna Cuzco och åker över
Andernas högplatå till Puno vid Titicacasjön.
Det är en lång och vacker färd på 3000 – 4000
m.ö.h. Bykyrkan ”Andernas Sixtinska Kapell” i
den lilla byn Andahuaylillas och inkatemplet
Raqchi är sevärda pausställen. I Puno bor vi på

Hotel Sonesta Posada med underbar utsikt
över sjön.
(frukost, lunch)
Onsdag 13/11 - Titicacasjön
Titicacasjön är jordens högst belägna, farbara
sjö (3812 m.ö.h.) Vi åker båt ut till
Urusindianerna på sina flytande vassöar. Allt
är gjort av vass, båtarna, hyddorna de bor i,
museum och affärer är av vass. Det finns till
och med ett litet hotell gjort av vass och tro
det eller ej, men man kan faktiskt äta del av
vasstrået.
Resten av dagen är ledig för egna promenader
i Puno. Höjden över havet känns i kroppen och
stillsamma rörelser är att rekommendera.
(frukost, lunch)
Torsdag 14/11- Colcadalen
Vi färdas idag vidare över högplatån längs en
nyligen asfalterad väg som kopplar ihop området runt Titicacasjön med Arequipa.
Landskapet är platt och kargt med flera
snöklädda toppar. Här lever stora hjordar av
lama- och alpackadjur. De är släktingar till
kamelen och trivs bra på dessa höjder.
Djurskötseln, som ger både kött och ull är den
viktigaste inkomstkällan för regionen.
Vi stannar för enkel ”fika” längs vägen och når
på eftermiddagen Colcadalen, ett isolerat
område. Länge okänt för omvärlden, där
naturen och människorna skiljer sig mycket
från det vi tidigare sett under resan.
Inkvartering på charmig och bekväma Colca
Lodge med varma källor och fint spa – en
härlig avkoppling efter dagens resa!
(frukost, enkel ”fika” längs vägen, middag)
Fredag 15/11 – Kondorerna i Colca Canyon
Efter tidig frukost beger vi oss av längre in i
dalen mot den djupa ravinen där kondorerna
håller till. Colca Canyon är ett av världens
bästa ställen för att på nära håll se dessa
magnifika fåglar som har ett vingspann på
över 3 meter.
Fåglarna har sina bon längs klippväggarna och
tar nytta av uppvindarna på morgonen för att
segla över ravinen i sin jakt på föda. Vi har

gott om tid att invänta kondorerna och i lugn
och ro njuta av den fantastiska utsikten. På
vägen tillbaka till lodgen gör vi några korta
stopp i de byar vi passerar. På eftermiddagen
kan man åter njuta av de varma källorna.
(frukost, middag)
Lördag 16/11 - Arequipa
I dag går färden genom nationalparken Salinas
y Aguada blanca till Arequipa. Vi har på
slätterna chans att se lamadjurets vilda
släkting, den vackra vicuñan. Eftermiddagen
ägnas åt den ”vita staden” Arequipa. Dess läge
är storslaget nedanför 3 vulkankäglor och
namnet har den fått på grund a sina
imponerande kyrkor och residens från
kolonialtiden, som är byggda av sillar, en ljus
vulkanisk bergart.

Vi gör ett besök i det säregna nunneklostret
Santa Catalina, som grundades av den rika
änkan Maria de Guzman 1580. Denna ”stad i
staden” hade sina dörrar stängda mot
omvärlden fram till 1970.
Vi besöker också Inkamuseet, där den
berömda isprinsessan Juanita ligger. Hon
hittades 1995 under en expedition högt uppe
på en bergstopp i regionen. Det är en
mumifierad kropp av en ung flicka från
inkatiden och tros – i likhet med ett flertal
liknande fynd – vara bevis för att inkafolket
sysslande med människooffer. (frukost, lunch)
Söndag 17/11
Förmiddagsflyg till Lima. Avskedslunch och
hemfärd eller 4 dagar till Galapagos.
Lima – Amsterdam
21.15 – 15.30 (+1)
Måndag 18/11
Amsterdam – Stockholm
17.00 – 19.00
Amsterdam – Köpenhamn 16.50 – 18.15

Pris: 33.500:- sek/person
Enkelrumstillägg: 4.850:- sek
Tillägg för flyg över Nazcalinjerna 1.800:- sek (måste förbeställas)
Avbeställningsskydd: 6% av resans pris hos ERV (f.d. Europeiska)
Priset inkluderar:
- Flyg i ekonomiklass från Stockholm alt. Köpenhamn med KLM enligt ovan.
- Flyg Pisco – Cuzco samt Arequipa – Lima.
- Alla transporter och inträden enligt programmet.
- Inkvartering på ovanstående 3- och 4-stjärniga hotell.
- Frukost varje dag samt 11 luncher (inkl. 1 enklare fika), 3 middagar.
- Svensktalande peruansk reseledare och engelsktalande lokalguider.
- Dricks till lokalguider, chaufförer och gemensamma måltider.
- Guidebok, karta och häfte med praktiska råd inför resan.
Priset inkluderar inte:
- Drycker till maten.

Anmälan görs till Kerstin Lindström, Tre K Travel AB Tel. 0413 – 555396 snarast dock senast 30/6
2013. Vi skickar faktura på anmälningsavgiften 5.000:- sek/person. Slutbetalning senast 25/9 2013.
Passkopia behöver jag för att underlätta flygbokningar m.m. Passet ska ha sista giltighetsdatum
minst 6 månader efter hemkomst.
Galapagos – om du är intresserad av att förlänga resan till Galapagos, hör av dig!
Ytterligare information om resan samt flygbiljetter skickas c:a 2 veckor före avresa.
Vid avbokning av resan gäller Tre K Travels särskilda resevillkor, d v s avbokning före 30/6 blir
kostnaden 3.500:- sek/person. Om avbokning sker mellan 30/6 – 25/9 blir kostnaden 5000:sek/person och om avbokning sker efter 25/9 blir kostnaden 100% av resans pris. Kontrollera ditt
avbeställningsskydd!
Reseförsäkring – Många har idag ”Resplus försäkring” eller liknande i sin hemförsäkring. Vi hjälper
gärna till med kompletterande reseförsäkring med ERV (f.d. Europeiska) www.erv.se
Vi reserverar oss för eventuella pris- och programändringar utanför vår kontroll, som ändring av
växelkurs, flygskatter m. m och hänvisar till gällande resevillkor.
Resan organiseras i samarbete med Peruspecialisten i Stockholm www.peruspecialisten.se
Har du ytterligare frågor angående resan så hör gärna av dig till Kerstin Lindström tel. 0413 – 555
396 Tre K Travel AB.

Kråkebovägen 1, 386 95 Färjestaden Tel. 0413-555396, 070-5917050
kerstin@treK-travel.se
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