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Dag 1.  

Avresa från Skandinavien till Lima 

Flyg till Lima med kort mellanlandning i 

Amsterdam. Ankomst på kvällen till Lima och 

transfer till hotellet, centralt beläget i den 

charmiga stadsdelen Miraflores. 

Dag 2.  
Världsarvstaden Lima och middag på piren vid 
Stilla havet 
Hela förmiddagen tillbringar vi med att 
upptäcka det koloniala Lima som grundades av 
Pizzaro 1535 och som blev den viktigaste staden i 
det spanska Sydamerika. Vi kommer besöka 
kyrkor, kloster och Plaza de Armas med den 
mäktiga katedralen som rymmer Pizzaros grav.  
Vi avslutar med ett besök på det magnifika Larco 
Herreramuseet som hyser en privat samling på 
smått osannolika 45000 föremål och 5000 års 
historia. Det lägger grunden till en större 
förståelse av landets historia och resans 
kommande dagar. Lunch på museet och 
eftermiddagen fri för egna strövtåg i staden. 
Gemensam välkomstmiddag vid Stilla havet.  

Dag 3.  
Arequipa och Santa Catalinaklostret 
Morgonflyg till Arequipa i södra Peru. Staden 
ligger på 2 300 m höjd och omges av de tre 
snöklädda vulkanerna El Misti, Chachanti och 
Pichu Pichu. Den kallas ofta för den vita staden 
eftersom husen är byggda av vit vulkansandsten. 
Vi vandrar längs de charmiga kullerstensgatorna 
och når slutligen det ståtliga Santa 
Catalinaklostret. Eftermiddagen fri för egna 
strövtåg.  

Dag 4.  
Genom Colcadalen till Chivay  
Dagens resa går genom den spektakulära 
Colcadalen, som omges av snöklädda vulkaner. 
Vägen slingrar sig genom naturreservatet Salinas 
och förbi en rad små byar. Här betar lamadjur och 
alpackor längs vägkanterna. Vi stannar för en 
uppfriskande kopp cocaté på resans högsta 
punkt, 4 800 m ö h, med utsikt över vulkanerna. 
På eftermiddagen anländer vi till den lilla staden 
Chivay där vi stannar för natten.  

 
 
 

Dag 5.  
Längs högplatån Altiplano till Puno vid 
Titicacasjön 
Dagen inleds med besök i byn Yanque där vi får 
uppleva regionens traditionella danser. Färden går 
igenom den vackra Colcadalen, där både odlings-
terrasser och byar klättrar längs sluttningarna. 
Här kan man få se den mäktiga kondoren stilla 
sväva förbi med sin imponerande vingbredd. Vi 
stannar för lunch vid sjön Lagunillas, med sina 
vadande flamingor. På eftermiddagen kommer vi 
fram till Puno vid Titicacasjöns strand.  

Dag 6.  
Båttur till vassöarna och Taquileön i Titicacasjön 
Heldagstur med båt på världens högst belägna, 
seglingsbara sjö, Titicacasjön 3 812 möh). Första 
stoppet görs vid de berömda flytande vassöarna Uros. 
De skapades som skydd mot angrepp från fastlandet. 
Det blir även ett besök på den kuperade ön Taquile, 
vars jordbrukssamhälle fortfarande präglas av 
inkarikets sociala och politiska struktur. Männen på ön 
har en tradition att sticka sina egna bröllopsmössor. 
Lunch i byn före återfärden till Puno.  

Dag 7.  
Över högplatån till inkarikets navel, Cusco 
En hisnande busstur genom Andernas högplatå, 
Altiplano, tar oss till La Raya, på drygt 4 300 
meters höjd, där vi gör ett stopp för vyerna över 
dalen, innan det är dags för lunch vid Sicuani. I 
Raqchi ligger monumentaltemplet från inkatiden 
och kyrkan San Pedro de Andahuylillas, som 
brukar kallas det andinska Sixtinska kapellet för 
dess magnifika fresker och förgyllda träsniderier. 
Ankomst till inkarikets navel Cusco på kvällen.  

Dag 8.  
Världsarvstaden Cusco 
Upptäcktsfärd i världsarvstaden Cusco på 
förmiddagen. Staden var centrum i inkariket och 
kallades av folket för Tahuantinsuyo – de fyra 
hörnen. Idag är det en kolonial stad, byggd på 
väldiga murar från inkatiden. Ruinerna Qénqo och 
Sacsayhuaman, samt katedralen och Santo 
Domingoklostret – som är byggd på de gamla 
murarna från soltemplet Koricancha – är några av 
hållpunkterna. Turen avslutas med ett besök på 
det intressanta inkamuseet. 
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Dag 9.  
Dag på egen hand i Cusco 
Ledig dag. Besök gärna den lokala marknaden 
som saluför textiler, broderier och ponchos eller 
vandra runt bland gränderna i Cusco. 

Dag 10.  
Den gömda staden Machu Picchu vid 
regnskogens kant 
Tidig morgon beger vi oss till tågstationen i 
Ollantaytambo för att ta det berömda tåget till ett 
av världens sju nya underverk: tempelstaden 
Machu Picchu. Järnvägen slingrar sig genom 
Urubambadalen för att slutligen nå byn Agua 
Calientes, vid foten av Anderna och med 
Amazonas inom räckhåll. Från byn är det en kort 
bussresa upp till Machu Picchu, där vi tillbringar 
dagen tillsammans med vår färdledare och 
kunniga guider. Vi får veta hur det gick till när 
Hiram Bingham upptäckte tempelstaden men 
också hur man tror att staden användes under 
inkatiden. Övernattning i Urubambadalen. 

Dag 11.  
Inkarikets kornbod, Urubambadalen 
Färden går genom den vackra och bördiga 
Urubambadalen som kallas Inkarikets kornbod. 
Höjdskillnaderna och de olika klimatzonerna gör 
den lämplig för många slags grödor. Vi besöker 
ett textilcenter och ser hur man färgar garner och 
väver tyger innan det är dags att besöka den 
livliga marknaden i Pisaq. Efter lunch i byn 
fortsätter vi längs dalen till det mäktiga fortet 
Ollantaytambos, som skulle skydda 
Urubambadalen från Amazonas inkräktare. 
Tillbaka till Cusco för avskedsmiddag.  

Dag 12 
Flyg till Lima 
Flyg till Lima. Här flyger vi antingen tillbaka till 
Skandinavien eller fortsätter vår resa med en 
naturkryssning till Galápagosöarna.  

Dag 13.  
Hemkomst Skandinavien 
Ankomst till Skandinavien efter en kort 
mellanlandning i Amsterdam. 

Med reservation för ändringar i programmet. 

 

 


