
          Titicacasjöns hemligheter
Titicaca – bara namnet i sig rymmer romantik och mysticism. Här färdas vi tillbaka 
i tiden till öar byggda av vass, betande alpackor längs gröna sluttningar och ruiner 
från inkatiden. Under fyra dagar får vi se det bästa Sydamerikas största sjö har att 
erbjuda på den peruanska sidan. Tack vare den generösa befolkningen bjuds vi in för 
att ta del av de lokala traditionerna. Vi upplever Titicacasjön, solens födelseplats, 
från inkaindianernas egna historia.

Dag 1 Cusco - Puno 
Tidig morgon blir vi upphämtade på hotellet i Cusco för att ta tåget till Puno på Titi-
cacasjöns västra strand. På vägen njuter vi av det hänförande landskapet utanför tåg-
fönstret, vi reser genom den bördiga Cuscodalens rullande kullar. Vi stannar till för 
att beundra den imponerande San Pedro-kyrkan i Andahuaylillas samt inkaruinerna i 
Raqchi, en av de mest betydelsefulla platserna i inkariket. där vi även bjuds på en lunch-
buffé på en lokal restaurang. Därefter rullar vi vidare för en kort bensträckare vid La 
Raya, en utsiktsplats belägen på över 4 000 meters höjd mitt bland de mäktiga Ander-
na. Här fotograferar vi de snötäckta topparna, andas frisk bergsluft och köper kanske 
en souvenir eller två innan vi sen eftermiddag når Puno och den mäktiga Titicacasjön.
Hotell: José Antonio Puno Hotel
Måltider: Lunch

Dag 2 Lokala upplevelser till sjöss  
I dag har det blivit dags att utforska Titicacasjön, Sydamerikas största sjö och världens 
högst belägna sjö med reguljär båttrafik – runt 3 800 meter över havet. Vi startar da-
gen med en svalkande båttur till den lilla ön Taquile, världskänd för sin produktion av 
vackra textilier och klädnader som till och med skyddas under Unescos världsarvslis-
ta. Här är det kvinnorna som väver och männen som stickar. Lokalbefolkningen visar 
oss runt byn Huayllano innan vi serveras en typisk lunch och beundrar Taquiles torg 
och kyrka. Vi njuter av en magisk solnedgång över Titicacasjön, för att därefter göra 
oss hemmastadda hos våra värdfamiljer för en traditionell kväll i sann Taquile-anda.
Hotell: Boende hos värdfamilj
Måltider: Frukost, lunch, middag

Dag 3 Urosöarna, Amantí 
Vi inleder dagen med frukost hemma hos våra värdfamiljer för att därefter följa med 
dem till stranden och lära oss mer om öns stolta jordbrukstraditioner. Vi tuffar sedan 
vidare med båt till Urosöarna, flytande öar byggda helt av vass med egna, fungerande 
samhällen. Här får vi en unik inblick i livet på vattnet på gränsen mellan Peru och Bo-
livia tack vare urufolket som generöst delar med sig av sina hem. Vi fortsätter därefter 
till ön Amantaní, känd för sina uråldriga terrassodlingar som fortfarande försörjer en 
cirka 800 personers öbefolkningen med vete, quinoa och potatis. Ön kallas även ”Inka-
gullsön” efter Perus ståtliga röda nationalblomma som täcker de gröna sluttningarna 
ner mot Titicacasjön. Här betar alpackorna i lugn och ro. Sen eftermiddag återvänder vi 
med båt till Puno på det peruanska fastlandet.
Hotell: José Antonio Puno Hotel
Måltider: Frukost, lunch

Dag 4 Puno - Lima 
Vi färdas mot Juliaca längs den panamerikanska landsvägen, ett vägnät som 
sträcker sig 48 000 kilometer ända från Alaska i norr till Patagonien i söder. Vid 
den vackert belägna sjön Umayo stannar vi till för att utforska den imponerande 
arkeologiska platsen Sillustani känd för sina höga begravningstorn i sten, vissa av 
dem hela tolv meter höga. Här begravde qullafolket sina bortgångna innan inkafol-
ket tog över på 1400-talet. Vårt besök här blir ett oförglömligt sista minne innan vi 
tar oss vidare till flygplatsen i Juliaca och vårt flyg tillbaka till Lima.
Måltider: Frukost
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Avresa varje vecka. 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
• 3 nätter på 3-4* boende
• Engelsktalande guide

I priset ingår ej:
• Flyg, flygskatter och eventuella visumavgifter
• Dryck
• Dricks

Klimatkompensera din resa. De flesta väljer 150 kr eller 250 kr. Det går även att välja ett högre belopp. Läs mer www.thabela-
travel.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.

Priset är baserat på minst två betalande resenärer med en engelsktalande guide och kan komma att samköras med andra in-
ternationella 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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Prisuppgift
Avresa Antal dagar Del i dubbelrum Enkelrum

Varje vecka 4 7 100 kr 8 500 kr


