
Peru med M-magasin 
 

29 oktober – 8 november 2020 
 

 
 
 
Vår resa börjar i inkastaden Cusco med en atmosfär som gör staden till den vackraste i Peru 
eller kanske i hela Sydamerika. Torgen och gränderna är upplysta på kvällen och souvenirer 
och hantverk säljs överallt. I Cusco ska vi se Inkarikets viktigaste plats; soltemplet 
Qoricancha och det spännande Sacsayhuamán templet med stenblock som bildar tre unika 
zick-zack murar.  
Vidare besöker vi en av resans absoluta höjdpunkter inkastaden Machu Picchu. Tågresan 
hit går i dalgången längs Urubambafloden omgiven av branta berg och inkaruiner. Tåget 
klättrar uppför bergen och genom ett underbart djungellandskap innan vi når byn Aguas 
Calientes strax nedanför Machu Picchu. Det fantastiska och mytomspunna byggnadsverket 
Machu Picchu lämnar ingen oberörd.   
På vägen över det andinska höglandet till Titicacasjön passerar vi La Raya Pass som är 
resans högsta punkt på 4.313 meter över havet. Titicacasjön sägs vara världens högst belägna 
sjö, men det är inte riktigt sant. Den är dock världens högst navigerbara sjö. Vi åker på en 
båttur till ön Isla Taquile och äter lunch hos en indianfamilj.  
Resan avslutas i huvudstaden Lima som grundades 1535 av conquistadoren Francisco 
Pizarro. Staden ligger högt på en klipphylla utmed Stilla Havet och har ca 8 miljoner invånare. 
Vi besöker katedralen och ser de gamla stadsdelarna samt hinner även med shopping och 
egna strövtåg i Lima innan vi reser hem. 
En resa till Peru är något utöver det vanliga med minnen för livet! 
Med oss under resan har vi vår mycket omtyckta reseledare och ciceron Peter Wik.  
Och som vanligt följer en representant från M-magasin med och skämmer bort oss. 

 
 

Program 
 

Dag 1, torsdag 29 oktober: 
Sverige – Amsterdam - Lima 
Incheckning och flyg via Amsterdam till Sydamerika och Perus huvudstad Lima. Ombord på 
planet serveras lunch och därefter en måltid till innan vi närmar oss Lima efter inflygningen över 
Stilla Havet. Vi landar i Lima samma kväll och åker direkt till vårt hotell för övernattning. Vi borstar 
av oss resdammet och njuter av en god natts sömn.  
Flygplansmåltider ingår. 



Dag 2, fredag 30 oktober:  
Lima - Cusco 
Frukost på hotellet innan vi lämnar Lima för 
att flyga till Cusco som ligger på 3.400 
möh. Cusco var huvudstad och kulturellt och 
religiöst centrum för Inkariket. Man beräknar 
att staden grundades omkring 1200 e.Kr. 
men det finns inga skriftliga källor att tillgå. 
Atmosfären i staden gör att den är den 
vackraste i Peru eller kanske i hela 
Sydamerika. Vi har en lugn eftermiddag 
medan kroppen acklimatiserar sig till den 
höga höjden vi nu befinner oss på. På 
kvällen äter vi välkomstmiddag tillsammans 
och därefter blir det en kvällspromenad i 
Cusco för att se de vackra torgen och 
gränderna upplysta. Affärerna har öppet sent 
och vackra souvenirer och hantverk säljs överallt. Frukost och middag ingår.  
 
Dag 3, lördag 31 oktober: 
Cusco 
Idag ska vi åka på en sightseeingtur i Cusco. Vi besöker befästningen och templet 
Sacsayhuamán med sina enorma stenblock som bildar tre unika zig-zag murar. Byggnadskonsten 
och arkitekturen är imponerande! Området där befästningen ligger motsvarar huvudet på det 
heliga djuret puman som är det djur som vaktar den världsliga delen. Inkaindianerna delade in 
världen i tre delar: himlen, jorden och underjorden. Härifrån har vi en fantastisk utsikt över Cusco. 
Vidare besöker vi den mäktiga Katedralen med sina fantastiska målningar och rikedomar av silver 
och guld. Vi ser också Inkafolkets heligaste plats Soltemplet Qoricancha med den vackraste av 
stenhuggarkonst. Från templet strålade avgränsningarna ut som delade riket i fyra delar. Ordet 
Cusco betyder navel på inkaspråket. Vi avslutar turen med en gemensam lunch.  
Eftermiddagen och kvällen spenderas på egen hand. Den som är intresserad av historia och 
arkeologi kan på eftermiddagen följa med Peter till Inkamuseet.    
Frukost och lunch ingår. 

 
 
Dag 4, söndag 1 november: 
Cusco 
Idag ska vi till fots besöka den fantastiska matmarknaden mitt i stan. Här kan man köpa råkakao, 
färggranna torkade majskolvar, frukt, grönsaker och vackra hantverk. Vi ser också indianernas 
potatis som de var tvungna att frystorka för att kunna transportera runt i landet. Vidare besöker vi 
ett textilcenter där man arbetar för att bevara hantverket som kvinnor och män sysslat med i 
århundranden i Peru. Vi ser kvinnorna i arbete och får tillfälle att handla med oss hem. 
Eftermiddagen på egen hand. Strosa runt och passa på att handla hantverk som alpacatröjor, 
lädervaror, keramik, mattor och kläder. Cusco är också känt för sina fina silversmycken med 



affärer i alla prisklasser runt torget. Det är också skönt att bara sitta på torget och titta på folklivet 
och kanske prova Perus nationaldryck Pisco Sour. 
På kvällen samlas vi igen för att äta middag är tillsammans.  
Frukost och middag ingår.  
 
 
Dag 5, måndag 2 november: 
Cusco – Sacred Valley 

Idag lämnar vi Cusco för att bege oss till Sacred Valley, Heliga dalen. På vägen gör vi 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 med smycken, 
keramik- och textilhantverk. Vidare till Ollantaytambos ruiner där vi vandrar runt i den 500 år 
gamla Inkastaden. Från Ollantaytambo åker vi genom den heliga dalen till Yucay där vi ska bo över 
natten. Kvällen på egen hand att promenera runt och se de vackra omgivningarna innan sängen 
väntar inför morgondagens besök på Machu Picchu. 
Frukost ingår. 
 
 
Dag 6, tisdag 3 november: 
Sacred Valley – Machu Picchu – Cusco 
Idag är det dags för det som kanske är huvudmålet för mångas resa till Peru; Machu Picchu.  
Vi åker tåg på morgonen från stationen i Ollantaytambo och resan går i dalgången längs 
Urubambafloden omgiven av branta berg och inkaruiner. Vi färdas genom ett vackert 
djungellandskap innan vi når byn Aguas Calientes som ligger i dalgången nedanför Machu 
Picchu. Vidare med buss ca 30 minuter upp mot Inkastaden Machu Picchu som man tror byggdes 
under 1400-talet. Som mest tror man det bodde ca 750 personer i Machu Picchu. Denna vackra 
mytomspunna plats lämnar ingen oberörd! På tre sidor stupar platåns klippväggar 350 meter ner i 
djupet. Här finns över 100 trappor som förenar stadens tempel, palats och boningshus, som 
byggdes av vita granitblock. Man byggde vattenreservoarer och sluttningarna var terrasserade så 
att man kunde odla majs och bönor. Vi får en 2-timmars guidad rundvandring på det stora 
området. Lunch tillsammans under dagen.  
På eftermiddagen åker till Cusco där vi tillbringar natten efter dagens mäktiga intryck!  
Frukost och lunch ingår. 
 

 
 



Dag 7, onsdag 4 november: 
Cusco - Puno 
Vi lämnar Cusco för att resa den vackra vägen upp mot Titicacasjön som tar hela dagen med 
små stopp på vägen. Vi färdas över det Andinska stepplandskapet och kommer att se ett flertal 
av Sydamerikas fyra kameldjur. Vi stannar och besöker en lagerplats för krigare utmed Inkaleden. 
Den stenlagda Inkaleden sträckte sig 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 passerar sedan resans högsta punkt La Raya Pass på 4.313 
meter över havet inna vi på 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 vårt hotell och kvällen på egen hand. 
Frukost och lunch ingår. 
 
Dag 8, torsdag 5 november 
Titicacasjön 
Idag ska vi upptäcka Titicacasjön. Med privat båt åker vi ut till Urosöarna, de flytande öarna 
som Titicacasjön är känd för. De är byggda av vass och omgivningen är fantastiskt vacker. Det 
kristallklara blåa vattnet, den gula vassen, de gröna öarna och bergen runtomkring! Det kan 
upplevas turistiskt men man jobbar hårt för att bevara traditionerna så att man kan fortsätta leva 
här ute. Vi lär oss hur man bygger vassöar, fiskar och väver vackra tyger. Efter besöket på en av 
Urosöarna åker vi vidare ut i sjön mot ön Taquile. Här bor ättlingar till Inkaindianerna och ön är 
ett naturreservat. Vi befinner oss 4100 meter över havet och i horisonten syns de snöklädda 
bergstopparna i Anderna på över 6000 meters höjd. En blandning av grekisk övärld och Himalaya. 
Här lär sig alla pojkar att sticka då man annars inte kan gifta sig. Det är ett otroligt vackert 
hantverk. Flickorna lär sig att spinna de fina trådarna.  
Gemensam lunch ute på Taquile ön. Efter lunch besöker vi stadens torg där man kan handla av 
lokalbefolkningen. De som vill kan sedan följa med på en fin promenad (ca en timme) på ön 
genom odlingar och byar. Åter till Puno och vårt hotell. Resten av kvällen på egen hand. 
Frukost och lunch ingår. 
 

 
 
Dag 9, fredag 6 november: 
Puno - Lima 
Idag lämnar vi Puno för att flyga tillbaka till Lima och avsluta vår rundresa med sista dygnet i 
Lima. Efter ankomst beger vi oss ut på en stadsrundtur i staden som grundades 1535 av 
conquistadoren Francisco Pizarro. Lima har idag har en befolkning på 8 miljoner och ligger på en 
klipphylla utmed Stilla Havet med väldigt lite nederbörd. Ofta ligger dimman tät för att molnen inte 
orkar lyfta över bergen in mot Anderna. För att göra staden ljusare har man målat husen i klara 
färger och just detta har gett Lima en plats på Unescos världsarvlista. Vi besöker den gamla 
stadskärnan med bla Katedralen där Pizarro är begravd. Vi ser Stortorget och de unika 
träbalkongerna liksom det moderna Lima med stadsdelar som San Isidro och Monterrico.  
Efter rundturen checkar vi in på vårt hotell och samlas sedan igen för att äta avskedsmiddag 
tillsammans denna sista kväll i Peru. 
Frukost och middag ingår. 



Dag 10, lördag 7 november: 
Lima – Amsterdam - Sverige 
Frukost på hotellet och dagen på egen hand för att utforska Lima. De som vill följer med till 
utomhusgallerian Larcomar som ”hänger” 100 meter över havet med en lång sandstrand 
nedanför. Här finns restauranger från världens alla kök och med en fantastisk utsikt över Stilla 
Havet. Tid att shoppa, fika och njuta av den vackra utsikten. 
På eftermiddagen är det dags att ta farväl av Peru då vi beger oss med buss från hotellet till 
flygplatsen för incheckning och flyg till Sverige på kvällen. Frukost och flygplansmåltider ingår. 
 
Dag 11, söndag 8 november: 
Ankomst till Sverige med underbara minnen i bagaget! 

 
Pris per person i delat dubbelrum, prenumerant    SEK 39.995 
Pris per person i delat dubbelrum, icke prenumerant   SEK 41.995 
 

Du som inte har resesällskap kan dela med annan person av samma kön som reser ensam. Ange detta vid 
inbokning av resan. Fördelningen sker av Relasian. Om rumssällskap ej finns, tillkommer enkelrumstillägget.  
 

I priset ingår: 
• Klimatkompenserat flyg i ekonomiklass Stockholm – Lima t/r. För andra avreseorter 

vänligen kontakta Relasian. 
• Klimatkompenserat flyg i ekonomiklass Lima – Cusco och Puno - Lima 
• Tåg- och bussresa till Machu Picchu t/r 

• Flygplansmåltider och flygplatstransfers t/r 

• 8 nätter i delat dubbelrum på mellanklasshotell inkl frukost 
• Alla i programmet nämnda utflykter, aktiviteter, besök och entréer 

• 8 frukostar, 4 luncher och 3 middagar exkl dryck 
• Engelsktalande lokalguider i Peru 
• Peter Wik som svensktalande reseledare i Peru 

  

Ingår ej: 

• Enkelrumstillägg        SEK 4.495 
• Dryck till måltiderna 
• Avbeställningsskydd och försäkring 
• Dricks till lokalguider och chaufförer, ca USD 4 per person/dag 

 
Resevillkor och övrig information 
Programmet är räknat på minimum 26 deltagare med dagens valutakurser (9/1-20).  
Vi reserverar oss för valutakurs- och programförändringar.  
Bokningen är bekräftad och bindande när anmälningsavgiften om SEK 6.000 per person erlagts 
senast 10 dagar från bokningstillfället. Slutbetalning ska vara oss tillhanda 40 dagar innan 
avresedatum. All betalning sker mot faktura.   
Vid avbokning efter erlagd anmälningsavgift och fram till 40 dagar innan avresa gäller SEK 6.000 i 
avbokningskostnad. Vid avbokning mindre än 40 dagar före avresa gäller 100% 
avbokningskostnad, dvs full betalning av slutsumman måste erläggas.  
Avbeställningsskydd och reseförsäkring kan tecknas hos exempelvis Europeiska ERV för att skydda 
sig mot höga avbokningskostnader vid sjukdom eller olycksfall mot uppvisande av läkarintyg. 
Se över ditt försäkringsskydd och komplettera eventuellt med det du behöver via önskat 
försäkringsbolag.  
 
Relasian har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.  
 
Bokning av resan sker via www.relasian.com eller på telefon 0720-44 15 53 
Relasian Travel & Event AB, Hälsingegatan 14-16, 113 23 Stockholm 
Internet: www.relasian.com E-post: info@relasian.com          

http://www.relasian.com/
http://www.relasian.com/
mailto:info@relasian.com

