Peru

Följ med på vår resa till Peru – ett paradis för både natur-, kultur- och matälskare. Äventyret börjar i metropolen Lima och
tar oss vidare österut till det forna inkariket. Rundresan i detta färgstarka, mytomspunna land kommer lämna oss med intryck vi sent kommer att glömma. Njut av färska skaldjur vid Stilla havets strand, fynda keramik och färggranna textilier vid
foten av Anderna, och sup in den förtrollande utsikten över inkaruinerna i Machu Picchu – ett av världens sju nya underverk.

Dag 1 Ankomst till Lima			
Vi anländer till Perus vackra, levande huvudstad Lima, känd för sin rika historia, sitt trendiga nattliv och kanske framför allt som Sydamerikas gastronomiska
metropol. Vi blir upphämtade på flygplatsen för transfer till vårt hotell. På kvällen
har vi tid att upptäcka staden i vår egna takt. Strosa runt i mysiga Miraflores folkvimmel och ladda upp inför de stundande äventyren med en äkta ceviche; färsk
limemarinerad fisk på peruanskt vis och ett glas av Perus läskande, sötsyrliga nationaldrink pisco sour.
Hotell: Arawi Express
Måltider: Dag 2 Lima		
Efter en härlig hotellfrukost är det dags för en heldag av sightseeing tillsammans
med vår kunniga lokalguide. Vi utforskar både de moderna och de koloniala delarna av ”Kungarnas stad”, ett smeknamn som först myntades på 1500-talet av
den spanske conquistadoren Francisco Pizarro. Från den frodiga Kärleksparken
beundrar vi utsikten över de lodräta klipporna som störtar ner i Stilla havet. Vi
besöker Limas historiska center, presidentpalatset och den pampiga katedralen
innan vi har ännu en kväll att njuta av Limas folkliv.
Hotell: Arawi Express
Måltider: Frukost
Dag 3 Inkariket
Efter frukost åker vi till flygplatsen för att gå ombord vårt flyg till Cusco, det gamla inkarikets huvudstad samt kulturella och religiösa centrum. Vi landar mitt i Anderna på 3 400 meters höjd över havet, men för att acklimatisera oss tar vi oss först
till Urubambadalen, inkafolkets heliga dal. Här färdas vi på kurviga vägar bland
gröna, rullande kullar, små, isolerade byar och färggranna samhällen. Vi njuter
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RESFAKTA
Avresa:
Varje vecka
Antal dagar:
7
Höjdpunkter:
Lima, Cusco, Urubambadalen,
Machu Picchu, Inkariket
Tilläggsresor:
Amazonas, Paracas,
Titicacasjön

av en lugn eftermiddag för att vänja oss vid höjden och den tunna, friska luften.
Hotel Hacienda del Valle
Måltider: Frukost
Dag 4 Urubambadalen		
Vi beundrar färggranna, traditionella textilier, den anrika kyrkan och de gamla inkaruinerna i byn Chinchero med dess terrasser och akvedukter. Vi äter lunch på en traditionell liten restaurang där vi har chans att prova lokala delikatesser – varför inte
cuy; marsvin, som är en vanlig syn på det peruanska matbordet vid lite festligare
tillfällen. Utsikten när vi färdas genom den heliga dalen är makalös med Andernas
snötäckta toppar som ständig kuliss. Vi tar oss vidare till byn Ollantaytambo, en
viktig arkeologisk plats från inkatiden som hyser det enda välbevarade exemplet
på förculumbiansk stadsplanering. Byn är den enda staden från inkatiden som fortfarande är bebodd och platsen där inkahärskaren Manco Inka besegrade de spanska styrkorna år 1538. Här besöker vi den fascinerande befästningen som inkafolket
byggde för att kunna försvara sig från attacker från djungeln. Efter en promenad
genom den myllrande lokala marknaden går vi ombord tåget som skall ta oss till en
av resans absoluta höjdpunkter – det mytomspunna Machu Picchu.
Hotell: Hotel Hacienda del Valle
Måltider: Frukost, lunch
Dag 5 Machu Picchu			
Från vårt bekväma hotell i Aguas Calientes färdas vi uppför bergssluttningarna till
inkastaden Machu Picchu, vackert beläget bland molnen på den andinska högplatån.
Ett besök här lämnar ingen oberörd. Machu Picchu är en av de mest välbevarade förhistoriska platserna i världen och här kastas vi tillbaka i tiden i ett vingslag. Platsen
omgärdas av en gåtfull atmosfär, och tack vare vår kunniga lokalguide får vi lära oss
allt om det forna inkaimperiet och stenstadens många trappor, tempel, palats och boningshus. Det är en gåta hur inkafolket lyckades transportera de enorma stenblocken
ända hit och bygga det som i dag räknas som ett av världens sju nya underverk. För
den som vågar sig på den timslånga klättringen uppför det spetsiga berget Huayna
Picchu väntar en spektakulär utsikt över Machu Picchu – men det är minst lika magiskt att i maklig takt strosa runt bland de imponerande ruinerna.
Hotell: El Mapi by Inkaterra
Måltider: Frukost, lunch
Dag 6 Cusco			
I dag har vi chansen att ta igen oss och låta de senaste dagarnas upplevelser sjunka
in. Vi har en ledig heldag i Cusco, det forna inkarikets huvudstad som i dag är en livlig
bas för turister på väg till och från inkaleden och Machu Picchu. Mysiga kaféer och
restauranger kantar de smala kullerstensgatorna och på det stora torget Plaza de Armas kan ni slå er ner på en parkbänk och njuta av solskenet och den friska luften på 3
400 meters höjd. I den lugna stadsdelen San Blas, känd för sina många konstgallerier
och små butiker, kan ni köpa souvenirer, konstverk och peruanska instrument och
njuta av en kopp kaffe på ett trevligt kafé.
Hotell: Royal Inka II Hotel
Måltider: Frukost
Dag 7 Hemresa				
Efter en sista delikat frukost har det blivit dags att ta farväl av Cusco och återvända
till Lima. Väl tillbaka i Perus huvudstad är vi redo för hemfärd till Sverige efter en
vecka fylld av intryck, nya vänskaper och oförglömliga upplevelser.
Måltider: Frukost
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Prisuppgifter
Avresa

Antal dagar

Del i dubbelrum

Enkelrum

Varje vecka

7

8 550 kr

11 700 kr

Avresa från Lima varje lördag. Det finns alltså fler avresor än de som angivits i prislistan. Vänligen kontakta Thabela
Travel för mer information.
I priset ingår:
•
Transporter, inträden, måltider och utflykter enligt resebeskrivningen
•
6 nätter på 3-5* hotell
•
Engelsktalande guide
I priset ingår ej:
•
Flyg, flygskatter och eventuella visumavgifter
•
Dryck
•
Dricks
•
Uflykter bokade på plats
Klimatkompensera din resa. De flesta väljer 150 kr eller 250 kr. Det går även att välja ett högre belopp. Läs mer www.thabelatravel.com/klimatkompensation
Avbeställningsskydd måste tecknas vid bokningstillfället. Vi erbjuder ERV avbeställningsskydd som kostar 6 procent av
försäkrat belopp.
Reseförsäkring kan tecknas samtidigt som resan. Vi erbjuder ERV Reseförsäkring PLUS med tillval Bagageskydd som är ett
komplement till reseskyddet i hemförsäkringen. Pris för 7 dagar är 353 kr per person.
Priset är baserat på minst två betalande resenärer med en engelsktalande guide och kan komma att samköras med andra
internationella resenärer
Vi reserverar oss för eventuella hotellbyten, till hotell med lika standard.
Thabela Travel betalar en statlig resegaranti till kammarkollegiet, vilket innebär att våra resenärer aldrig kan bli strandsatta.
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