Familjeresa till Peru
med Peter Wik
21 juni – 2 juli, 2020
med möjlighet till förlängning med sol & bad i Paracas.
Följ med nästa sommar på vår fina familjeresa till underbara Peru!
Vi börjar vår resa med att ta oss upp till den vita staden Arequipa för att se Inka-indianflickan
Juanita som hittades nedfrusen på en vulkan. Vi ser majestätiska kondorer i Colcadalen, reser
fram över det Andinska Höglandet och åker båt på världens högsta navigerbara sjö –
Titicakasjön. Under resan genom landet ser vi de 4 kameldjuren och stannar till för att besöka
någon familj för att se hur livet ser ut här uppe i Anderna. När vi kommer ner mot Heliga
Dalen gör vi oss redo för att ta tåget ner mot regnskogen till Aguascalientes för att där ta oss
upp på självaste Machu Picchu. Vår resa avslutas med några dagar i Inkarikets huvudstad
Cuzco där vi både har tid att besöka fantastiska Korikancha och bara flanera omkring och
njuta av den vackra staden.
För den som vill finns möjlighet att stanna några dagar extra och besöka Paracas söder om
Lima för lite sol och bad samt att göra en båttur ut till Islas Ballestas som ibland kallas för ”Lilla
Galapagos”
Med på resan är vår ciceron Peter Wik som varit ett 20-tal gånger i Peru.

Program
Dag 1, söndag, 21 juni, 2020

Ankomst Lima

Under dagen landar vi i Lima. De flesta kommer nog att ankomma med KLM eller Air
France under sen eftermiddag. Efter att vi samlats på flygplatsen åker vi direkt till
hotellet som ligger i det finaste området i Lima som heter Miraflores. Lima grundades
1535 av Francisco Pizarro och har idag en befolkning på 8 miljoner och ligger på en
vacker klipphylla utmed Stilla Havet. Här kommer nästan ingen nederbörd alls och ofta
ligger dimman tät för att molnen inte orkar lyfta över bergen in mot Anderna. För att
göra miljön ljusare har man målat husen i klara färger och det är detta som har gett
Lima en plats på Unescos världsarvlista.
Efter incheckningen på hotel El Tambo II 3* är det dags att borsta av sig resdammet,
kasta sig i sängen och sova en god natts sömn inför den stora rundresan.

Dag 2, måndag, 22 juni, 2020

Arequipa

Under förmiddag flyger vi till Arequipa i Södra Peru som även även kallas den ”vita
staden”. Arequipa har fått sitt smeknamn av de många vita byggnader som finns och är
gjorda av vulkanisk sten från någon av de tre vulkanerna som ligger vid staden.
Vi checkar in på vårt hotell San Agustin Posada del Monasterio 3*.
Efter incheckning ska vi lära känna Arequipa. Arequipa är känt för det gamla
nunneklostret, Santa Catalina. Det färgglada klostret är enormt med en yta på 20.000
kvadratmeter, och beskrivs som en stad i en stad, men både torg och små gator
innanför klostrets murar. Här bodde nunnorna instängda från 10-årsåldern till sin död
och det var därför som de gjorde platsen så vacker. Den skulle även skapa minnen av
det forna hemlandet Spanien man aldrig skulle komma att besöka.
Vi besöker också Andean Sanctuaries Museum. Muséet är byggt efter att man fann
”Juanita”, som var en liten flicka som offrats på en bergstopp vid staden under

Inkatiden. Eftersom hon legat begravd i is i 500 år har hon blivit en mumie. När
vulkanen där hon offrats hade ett utbrott för ca 10 år sedan smälte isen och man fann
”Juanita” helt bevarad insvept i vackra tyger hårt hållandes en liten docka. Här finns inte
bara hennes kropp utan även alla vackra konsthantverk som man fann med henne.
Under eftermiddagens sightseeing kommer vi från en utkiksplats också att få se de tre
vulkanerna; Chachani, Misti and Pichu-Picchu, som bidragit till stadens namn. Vi stannar
även till vid stadens torg och beundrar den vackra katedralen med sitt Sixtinska kapell.
Lunch ingår under dagen och på kvällen äter vi en gemensam middag.

Dag 3, tisdag, 23 juni, 2020

Arequipa-Colcadalen

Frukost.
Vi tar vår buss från Arequipa till Colcadalen. Vi åker genom ett hisnande landskap. Vi
gör flera stopp för att se ut över vidderna och när vi ser de vilda vicunas så stannar vi så
klart vår buss och går av för att se dessa fantastiska smäckra kameldjur. Under sen
eftermiddag kommer vi till Chivay som ligger i utkanten av Colcadalen och checkar in på
vårt hotell Casa Andina Standard Colca 3*. Efter att vi har checkat in har man
eftermiddagen på egen hand att njuta av hotellets faciliteter eller upptäcka staden
Chivay. Vi är på hög höjd så man får gå lite sakta och äta lätt.
Lunch på dagen ingår och på kvällen äter vi en gemensam lättare middag på hotellet.

Dag 4, onsdag, 24 juni, 2020

Colcaldalen-Titicacasjön

Frukost.
Under tidig morgon tar oss upp till observationsplatsen Kondorkorset för att se den
enorma kondoren som Colcadalen är känd för. Fågeln är en asätare och mäter från
vingspets till vingspets hela tre meter! Medan vi åker upp mot observationsplatsen så
har vi en fantastisk utsikt från buss ut mot det spännande landskapet och
förhoppningsvis ser vi redan under bussresan en kondor. Vid observationsplatsen sitter
man på klipporna med vidunderlig utsikt över den djupa dalen och rätt som det är så
dyker dessa stora kondorer upp framför oss svävande på den varma luften när solen
värmer upp dalen.
Sen är det dags att resa ca 5 timmar upp mot Ticacasjön. Vi har med oss lunchlådor och
stannar för picnic när vi börjar nå det Andinska höglandet. Resan genom landskapet är
otroligt vackert och vi ser säkert ett flertal av Sydamerikas 4 kameldjur.
Innan vi kommer fram till Puno så besöker vi också gravarna Sillustani från Collakulturen
som fanns långt innan Inka. Gravarna ligger vackert på en kulle vid en sjö med
omgivande berg. Vi åker genom några små byar och besöker även en bondgård, vi får
se lamadjur och lära oss hur man lever på det andinska höglandet.
Under sen eftermiddagen kommer vi fram till staden Puno som ligger vid Titicacasjön.
Det sägs att det är världens högst belägna sjö, men det är inte riktigt sant. Den är dock
världens högst navigerbara sjö.
Incheckning på Hotel Xima Puno 3*
Middag på egen hand.

Dag 5, torsdag, 25 juni, 2020

Titicacasjön

Frukost.
Idag ska vi upptäcka Titicacasjön! Vi har en privat båt som väntar på oss och tar oss ut till
Urosöarna, de flytande öarna som Titicacasjön är känd för. Dessa öar är byggda av vass av
folket som bor här och omgivningen är hisnande vacker. Det kristallklara blåa vattnet, den

gula vassen, de gröna öarna och bergen runt, magiskt. Det är rätt turistiskt men de jobbar
efter ett system hur man ska bevara traditionerna så att man ska kunna fortsätta leva här
ute. Vi lär oss hur man bygger vassöar, fiskar och väver vackra tyger.
Efter det kortare stoppet på en Urosö åker vi vidare ut i sjön mot ön Taquile. Här bor
ättlingar till Inkaindianerna och ön är ett naturreservat. Vi är på 4100 meters höjd och i
horisonten ser vi de snöklädda bergstopparna i Anderna på över 6000 meters höjd. En
blandning av grekisk övärld och Himalaya. Här lär sig alla pojkar att sticka för annars kan
man inte gifta sig helt enkelt. Det är fantastiska saker som männen gör. Flickorna lär sig att
spinna de vackra trådarna.
Vi äter lokal lunch här på ön. Efter lunchen så besöker vi stadens torg där man kan handla
av lokalbefolkningen. Det som vill tar sedan en ca 1 timme lång promenad på ön genom
odlingar och byar.
Middag på egen hand.

Dag 6, fredag, 26 juni, 2020

Andinska höglandet-Cuzco

Frukost på hotellet innan vi tar vår buss till Cuzco.
Vi åker över stepplandskap fyllt med lamadjur, som vicuna och alpaca. Under vägen gör
vi små stopp i byar och besöker en lagerplats för krigare utmed Inkaleden. Den
stenlagda Inkaleden gick för 500 år sedan hela 600 mil från Colombia ner till Santiago
de Chile. Vi stannar även vid den vackra andinska kyrkan med takmålningar som fått
den att kallas för Sydamerikas Sixtinska Kapell. Vi äter lunch längs vägen till Cuzco och
resan tar nästan en hel dag men med många fina stopp på vägen.
Incheckning på Suenos del Inca 3*
Middag på egen hand i Cuzco.

Dag 7, lördag, 27 juni, 2020

Heliga Dalen

Frukost på hotellet.
Under förmiddagen åker vi vidare till Heliga dalen och gör ett stopp vid Pisac som är en
vacker plats där inka och den koloniala kulturen har nått en härlig balans. Vi får en
chans att utforska denna pittoreska stad, känd för sina hantverksmarknader där vi kan
hitta smycken och keramik- och textilhantverk.
Sedan åker vi vidare till Ollantaytambos ruiner och vandrar runt i den 500 år gamla
Inkastaden. Här äter vi även vår lunch. Från Ollantaytambo tar vi vår gemensamma buss
genom heliga dalen till Yucay, för att där checka in på vårt hotell La Casona de Yucay 3*.

Här finns lite tid att på egen hand promenera runt och se de vackra omgivningarna
innan vi äter en gemensam middag på hotellet och gör oss redo för morgondagens
besök på Machu Picchu.

Dag 8, söndag, 28 juni, 2020

Machu Picchu

Tidig morgon tar vi oss till tågstationen i Ollantaytambo för att gå på tåget som går till
byn Aguascalientes. Med oss har vi bara en övernattningsväska och den stora väskan
transporteras till Cuzco. Resan tar ca 1,5 timme och går utmed en vacker flod som är en
av alla bifloder till Amazonas. Längs vägen ser man också de snöklädda bergstopparna
som sträcker sig upp till 6000 meter upp över havsytan. Här odlar befolkningen majs på
terrassodlingar som byggdes av deras förfäder under Inkarikets tid för över 500 år
sedan. Magiskt!
Från Aguascalientes som ligger i dalgången nedanför Machu Picchu, tar vi mindre
bussar den sista biten upp till själva Machu Picchu. Här får vi privat guidad tur för oss i
ca 2 timmar.
Innan vi åker upp till Machu Picchu äter vi lunch. Machu Picchu ligger där regnskogen
börjar så här möts vi av ett helt annat klimat. Uppe i bergen har det varit lite kyligt men
här är det tropisk värme. Machu Picchu är en gammal inkastad som man tror byggdes

under 1400-talet, som mest kan det ha bott ca 750 personer i staden. Däremot så
övergavs Machu Picchu ca 100 år efter att staden byggts och föll länge i glömska. Men
1911 återupptäckes staden igen efter en skogsbrand! Machu Pichu är helt fantastiskt
och det är nu den tid på året med minst nederbörd så det är som bästa att vara här.
Efter vandringen checkar vi in på hotell Casa Andina Standard Machu Picchu 3.

Vi äter en gemensam middag på restaurangen Chullpi i byn.

Dag 9, måndag, 29 juni, 2020

Cuzco

Frukost på hotellet innan vi åker till inkastaden Cuzco.
Idag ska vi upptäcka den vackra Cuzco. Cuzco var huvudstaden för själva Inkariket och
man tror att staden grundades redan 1200 e.Kr. Under vår promenad genom Cuzco så
besöker vi Inkarikets viktigaste plats, soltemplet Koricancha. Vi ser den mäktiga
katedralen, med dess fantastiska målningar och rikedom av silver och guld. Kontrasten
mot det karga landskapet och rikedomen i kyrkan är enorm. Vi besöker också den lokala
marknaden och promenerar utmed stadens torg från 1500-talet.
Lunch på egen hand.
Eftermiddagen spenderas på egenhand, Cuzco har ju så mycket att erbjuda så man
behöver lite egen tid till att upptäcka staden på sitt eget sätt. Varför inte besöka den
gamla inkafästningen Sacsayhuaman, som visar vilken imponerande byggnadsteknik
inkafolket hade. Eller besöka soltemplet Coricancha och lär dig mer inka med dess
historia. Så passa på att upplev staden med det just du vill göra!

På kvällen får föräldrarna 3 timmar för att på egen hand gå ut och äta middag på tu man
hand. Peter tar med ungdomarna för att äta alpacaburgare.

Dag 10, tisdag, 30 juni, 2020

Cuzco

Dagen spenderas på egen hand.
Under kvällen äter vi en gemensam avskedsmiddag för att samla ihop våra minnen.

Dag 11, onsdag, 1 juli, 2020

Lima-Hemresa

Frukost på hotellet.
Under morgonen flyger vi tillbaka till kusten och huvudstaden Lima. Flyget tar ca 80
minuter. I Lima har vi några timmars gemensam sightseeing av denna spännande stad
så vi får se det vackra torget och katedralen där Pizarro som erövrade Peru ligger
begraven. Här säger vi adjö till de som under kvällen tar flyget hem till Sverige.

Förlängning
Dag 11, onsdag, 1 juli, 2020

Övernattning i Lima

Övernattning i Lima och kvällen på egen hand. De som vill följer med till
utomhusgallerian Larcomar för att äta tillsammans, ta en fika, titta i affärer och njuta av
den fina solnedgången över Stilla Havet.
Dag 12, torsdag, 2 juli, 2020

Paracas

Vi tar vår privata buss söderut och åker utefter kusten på världens längsta väg. Den går
från Kanada till Södra Chile och heter Pan American Highway. Vi åker ca 3 timmar ner
genom böljande sanddyner och ett annorlunda ökenlandskap. Stilla havets djupblå
vatten ligger på vår vänstra sida och ger en spännande kontrast mot detta landskap.
Framme i Paracas äter vi en gemensam lunch.
Vi har nu kommit ner till Stilla Havets kust nere i bukten Paracas. Här checkar vi in vårt
hotell och njuter av att bada i hotellets pool.
http://www.hotelessanagustin.com.pe/es/hoteles/paracas/
Paracas är känt för sitt fågelliv och för den som vill så finns det massor av spännande
saker att göra här. Paracas var även en egen indiancivilistation innan Inkariket. Här
levde människorna i öknen för 2000 år sedan och skapade några av de vackraste
textilier som människan har gjort och som finns bevarade sen dess. Man tror att
kulturen dog ut för att man formade barnens huvuden i sådana former att hjärnan
skadades för alltid.
Middag på egen hand, man kan äta på hotellet eller ta en promenad till den lokala
hamnen och äta skaldjur och fisk direkt från havet.

Dag 13, fredag, 3 juli, 2020

Paracas

Utanför Paracas ligger naturreservatet Islas Ballestas och som vi idag ska besöka. Dessa
öar räknas som ett mini Galapagos vad gäller fågelliv. Vi åker motorbåt ca 30 minuter ut
i Stilla havet. Här möter vi miljontals med fåglar, massor av sjölejon, pingviner, pelikaner
och Inkatärnor. Från båtarna kommer vi riktigt nära djurlivet och det är en fantastiskt
fin tur.
Åter på land äter vi en gemensam lunch.
Resten av dagen spenderas på egen hand vid poolen på hotellet eller varför inte ta en
promenad och upptäcka Paracas.

Dag 14, lördag, 4 juli, 2020

Lima

Idag är en härlig vilodag vid poolen och njuta av den sista dagen av resan.
De som vill kan idag även ta en flygtur för att upptäcka Nazcalinjerna.
Denna berömda samling med ”linjer” eller snarare figurer i öknen i former av djur,
spiraler, linjer och geometriska figurer är för forskarna fortfarande en gåta. Man vet
dock att de är gjorda av folket som bodde här mellan 630-900 efter Kristus. Bilderna är
stora som 2 fotbollsplaner och vissa linjer är upp till 6.4 mil långa.
De som vill kan göra en flygning från Paracas till Nazca som ligger 20 mil söder om
Paracas. Det görs i mindre flygplan som tar oss till området där alla dessa linjer finns.
Man flyger på låg höjd så man ser dem bra och man sitter i plan som har fönster för alla
så man ser bra ut. Denna utflykt förbokas men betalas kontant på plats och kostar 250
US dollar per person.
De som vill samlas för att äta en gemensam middag.

Dag 15, söndag, 5 juli, 2020

Ankomst Sverige

Idag tar vi vår buss tillbaka till Lima, för att på kvällen ta flyget hem till Sverige igen med
de flyg som alla var och en är inbokade på.

Dag 16, måndag 6 juli, 2020

Åter i Sverige fyllda med en massa härliga minnen!!

RESFAKTA
PRIS:
Pris för grundpaket per person i del i dubbelrum exklusive flyg till Lima: 24.980 sek
I resans pris ingår:
• Del i dubbelrum på hotell enligt ovan.
• Frukost alla dagar
• Alla måltider enligt program, 7 luncher & 5 middagar
• Inrikesflyg Lima – Arequipa samt Cuzco – Lima i ekonomiklass
• Alla besök och entréer enligt program
• Peter Wik som ciceron och guide
• Alla transfers enligt program i privata transporter
• All transport med buss enligt program

Sverige

Tillkommer:
Flyg till Lima: Vi väljer att lägga flyget utanför programmet då priser på flyg idag är en färskvara. När
resan är bekräftad så kan man välja att köpa biljetter själv eller så hjälper vi er med det. Beroende på
om man vill resa snabbast möjligt med tex KLM eller kan resa med lite sämre anknytning så kostar en
biljett i eknomiklass ca 9.500 kr -12.500 kr tor.
•
•
•
•
•
•

Flyg tor Lima.
Egna måltider
Måltidsdrycker
Egna privata kostnader
Reseförsäkring
Dricks till lokalguider & chaufförer ca 30 kr per person och dag.

Enkelrumstillägg: 4.200 sek

Pris för förlängning till 4 dygn Paracas: 7.600 kr per person vid ett minimum av 8 pers.
•
•
•
•
•
•
•

Del i dubbelrum på hotell enligt ovan 1 natt i Lima och 3 nätter i Paracas.
Frukost alla dagar
Alla måltider enligt program, 3 luncher, 1 middag
Båtutflykt till Paracasöarna
Peter Wik som ciceron och guide
Alla transfers enligt program i privata transporter
All transport med buss enligt program

Tillkommer:
• Egna måltider
• Måltidsdrycker
• Egna privata kostnader
• Reseförsäkring
• Dricks till lokalguider & chaufförer ca 30 kr per person och dag.

Betalningsvillkor:

Anmälningsavgift: 6,000: - per person som betalas mot faktura vid bokning.
Anmälningsavgiften dras från slutsumman som i sin tur betalas 60 dagar innan avresa.
Flygbiljetterna betalas när de bokas.
Anmälningsavgift återbetalas ej vid avbokning fram till slutbetalningen. Vi tar ej emot betalning med
kreditkort.
Avbeställningsskydd:
Det finns ju oftast med i hemförsäkringen idag men det kan vara bra att kolla vilket totalbelopp som
gäller. Annars rekommenderar jag att ni köper en försäkring innan ni betalar anmälningsavgiften via
ert försäkringsbolag.
Resans pris är beräknat på minst 20 gäster. Vi reserverar oss för prisändringar som vi ej kan råda
över.
OBS: Priset ovan är beräknat på̊ en växelkurs för US dollar på̊ 9,75. Vid förändring över 3% justeras
priset.

