
På denna oförglömliga resa får du chansen att upptäcka tidigare Inkarikets centrum Peru och det 
färgstarka Bolivia. Man får besöka spektakulära naturområden och heliga platser utöver det vanliga. 
I denna del av världen har turistnäringen ännu inte satt sina spår och du möts av mycket unika, vackert 
orörda platser med en häpnandsväckande atmosfär. Resor till Andernas rike är något ut över det vanliga!  

Våra resor i Sydamerika är utformade för att ge den bästa tänkbara komfort och personliga service 
för att ni bekymmersfritt ska kunna uppleva det bästa kontinenten har att erbjuda. Gruppresorna 
sker i sällskap av en Skandinavisk reseledare med god kännedom om resemålen för extra trygghet. 
Alla paket är balanserade för att ni ska kunna få ta del av så mycket som möjligt i ett behagligt tempo. 

Sierra Tours ger alltid utrymme för skräddarsydda önskemål så som att anlända tidigare i La Paz 
eller senare avresa från Lima. Kontakta oss gärna ifall ni har några funderingar kring eventuella 
ändringar. Våran önskan är att ni kommer att skaffa underbara minnen som varar hela livet.

Andernas rike
24 dagars gruppresa i Bolivia & Peru

www.sierratours.se

”Hjärtligt välkomna” 

http://www.sierratours.se


Dag 1:
Avresa till Bolivia

Efter en första inblick av vad Sucre har att erbjuda 
kommer vi att ta oss en närmare titt på denna 
unika Stad. I det Bolivianska samhället läggs 
det stor vikt vid att de kulturella traditionerna, 
folksånger och solksägner lever vidare. 

Samtidigt som Bolivia är multikulturellt 
med kosmopolitiska städer återspeglas 
kontrasterna mellan den spanska eliten och 
den indianska majoriteten inom kulturlivet.  
Man kommer alltså att kunna ta del av båda 
världarna i denna fantastiska blandning av kulturer. 
De är väldigt måna om deras byggnader 
vilket gör dem otroligt välbevarade. Vi 
kommer att ta en rundtur genom staden och 
betrakta dessa samt besöka en vacker kyrka. 

Därefter får man njuta av en ledig eftermiddag. 
Sucre är fyllt av mysiga restauranger, trevliga 
torg och ställen där man kan koppla av. 

Eller varför inte besöka Espacio Cultural Origenes 
vilket är en restaurang där de nästan varje kväll håller 
en färspäckad show med olika traditionella danser.     

Under förmiddagen anländer vi i den historiska huvudstaden Sucre även kallad för Den Vita 
Staden. Sucre är Bolivias andra huvudstad och ligger på 2700 meters höjd över havet. Staden 
har tidigare varit en del av vicekungadömet Río de la Plata som upphörde i början av 1800-talet. 

Staden är en typiskt Spansk kolonialstat och dess arkitektur genomsyras utav andalusiskt kultur med 
smala planerade gator. Trots det starka spanska inflytandet har staden alltid varit färgad av de lokala 
urinvånarnas traditioner. Kombinationen utgör en unik kultur som gör Sucre till en av de vackraste 
städerna i Sydamerika. Dagen mjukstartar vi med en guidad tur i Sucre för att lära känna staden. 
Vi kommer att besöka ett textilmuseum, frihetshuset, en vacker park samt utsiktsplats över staden. 
Hotell: Tukos la Casa Real
Måltider: Frukost, lunch och middag
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Hotell: Tukos la Casa Real
Måltider: Frukost, lunch och middag

Dag 2:  
Sucre

Dag 3:  
Sucre stadstur
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Vi tar bussen till Tarabuco där vi möts utav den 
bolivianska indiankulturen. Vad som gör denna 
stad fascinerande är att de boende fortfarande 
bär sina traditionella kläder. Vi kommer att bli 
guidade runt på den lokala marknaden där 
det säljs magnifika hantverk, fina vävnader 
och mycket mer. Man kommer att ha chansen 
att ta del utav lokalbefolkningens vardag och 
få ta sig en närmare titt på deras levnadssätt. 
Turisterna har inte kommit dit i så stor 
utsträckning vilket gör marknaden idyllisk. 
Besöket i Tarabuco kommer definitivt att vara en 
spännande upplevelse fylld utav liv och kultur.  

Eftermiddagen spenderas på egen hand för 
den som vill eller så har man chansen att följa 
med på en säregen tur i dinosauriernas spår. 
Här kan man se fotspår från en stor mängd olika 
förhistoriska djur som sägs vara den största 
samlingen av dinosariefotspår i hela världen. 
Efter noggranna studier har man kunnat datera 
visa spår från 65 upp till 70 miljoner år sedan. 
Dessa hittar vi i en park där man både får se spåren 
men även fullstora modeller av dinosauerier.    

Under bussresan till Potosí njuter vi av naturens 
skönhet samtidigt som vår guide berättar om 
Bolivia. Potosí är en av de högst belägna städerna 
i världen med sina 4090 meter över havet. Ni 
kommer att ha chansen att besöka silvergruvan 
Potosí, denna mytomspunna plats består av 
en fantastisk men samtidigt grym historia.   

Under 1600-talet sägs silvergruvan ha varit en av 
världens största industrikomplex. Bolivia är på 
många sätt overkligt för oss Skandinavien som 
har mycket bra levnadsförhållanden i jämförelse 
med människorna här. Detta är ett surrealistiskt 
fattigt samhälle med enorma orättvisor. 

Det är däremot något som vi inte bör rygga 
tillbaka för utan omfamna via ett besök och 
uppsluka genom att uppleva. Det är inte ofta man 
får ta del utav en helt annan värld än våran egna. 
Potosí ligger under berget Cerro Rico (det rika 
berget) – ett berg som länge har använts för 
att gräva silvermalm vilket är anledningen till 

Potosís historiska betydelse. Gruvarbetarna 
tvingades arbeta under omänskliga förhållanden 
i de dödsbringande gruvorna utan något som 
helst skydd mot alla de faror arbetet innebar.  

Ni har chansen att boka en tur för att ta er under 
jord och själva få uppleva gruvornas starka atmosfär.   
Vi kommer även att besöka Santa Theresa 
klostret, som har gjorts om till ett museum. 
Klostret är en otroligt vacker byggnad med 
intressant historia. Det kommer att finnas gott 
om tid att på egen hand utforska staden, då man 
exempelvis kan göra ett besök på Casa de la 
Moneda, som beskriver en del av Bolivias Historia.  
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Dag 4:  
Tarabuco

Hotell: Tukos la Casa Real
Måltider: Frukost, lunch och middag

Dag 5:  
Sucre - Potosi

Hotell: La Petite Porte
Måltider: Frukost, lunch och middag
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Förmiddagen är fri för egna upptäckter, kanske besöker ni Ojo del Inca? Där finner ni en fantastisk 
miljö runtomkring en lagun som är 30 grader varm året om. Det är även värt att besöka Chaqui 
Baño där det finns 4 olika pooler och bastun. I närheten hittar du även ställen där det säljs 
traditionell Boliviansk mat samt affärer som säljer drinkar och badkläder om man skulle glömma det.   

Efter den lediga förmiddagen fortsätter vi vår fyra timmars långa bussresa söderut mot Uyuni. Naturen 
är fortsatt vacker och vi passerar små samhällen utspridda likt kaktusarna i det torra landskapet. Man 
kommer även att ha chansen att för första gången under resan se lamadjur. Vi kommer att stanna till 
och ta bilder av en stor gräsplatå med tusentals lamadjur. Under resans gång kommer våran guide mera 
ingående berätta vad vi ser och berätta ytterligare fakta om de unika platser vi kommer att besöka. 
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Dag 6:  
Potosi - Uyuni

Hotell: Boende i Uyuni
Måltider: Frukost, lunch och middag

Nu följer några dagars jeeptur ut i vildmarken! Här är det väldigt glesbebott med få 
boenden, restauranger och människor. En underbart avslappnande men samtidigt 
spännande omgivning. Det väntar nu fantastiska och varierade upplevelser med massor utav 
sevärdheter på hoppiga vägar som är olikt något annat vi tidigare har gjort under resan.  

Vi börjar med att uppleva Salar de Uyuni, världens största saltöken. Likt ett fantasilandskap breder högplatån 
ut sig på ca 3600 meters höjd och ser ut som en isbeklädd vintersjö. Vi utforskar det enorma vita saltlandskapet 
genom en jeeptur. I det vidsträckta saltområdet finns flera vackra öar. Växtligheten består till stor del av höga 
kaktusar, som trotsar den ogästvänliga jordmånen. Saltlandskapet, som är 10 580 km2 stort är beviset för att 
området en gång varit platsen för ett inlandshav. Vi kommer att avnjuta våran lunch på en av “öarna” mitt i öknen.  

Om orken och tiden räcker till kommer vi även att ha möjlighet att besöka porten av saltöknen 
den lilla byn Colchani, med en befolkning på mindre än 600 personer där 25 % av dem är 
under 5 år. Här kämpar de lokala invånarna med utvinning av salt. Enligt en uppskattning ska 
området innehålla 10 miljarder ton salt som täcker otroliga 10 000 kvm så långt ögat kan se. 

I Colchani finns även ett litet saltmuseum där vi kan se hur processen och hantverket går till innan 
vi sedan fortsätter till öknets hjärta, Salthotellet. Vilket är ett otroligt konstverkt som vi har chansen 
at att  att betrakta. The Salt hotel är helt byggt av salt, allt från borden stolarna och sängarna wow!   

Dag 7:
Salar de Uyuni

Hotell: Boende i saltöken
Måltider: Frukost, lunch och middag
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Idag är sista dagen vi åker på en Jeeptur och dagens höjdpunkt är Laguna Negra, den 
svarta sjön. Enligt många är Laguna Negra en utav de vackraste ställen de någonsin skådat. 

Vi kommer att besöka ett fascinerande områden där vi kommer att få se vackra stenformationer 
som linar raukar omringat utav ett hisnande landskap.  Vi avslutar med att köra tillbaka till Uyuni. 
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Hotell:Boende i Uyuni
Måltider: Frukost, lunch och middag

Dag 8:
Laguna Colorada

När vi är mätta på salt styr vi Jeepfärden vidare söderut genom ett sagolikt landskap. Vi åker till Laguna Colorada i 
det sydvästra hörnet av Bolivia. Turen tar oss med till enastående platser, som höjdpunkt besöker vi den vackra röda 
sjön Laguna Colorada där tusentals flamingos sträcker ut sina vingar. Namnet betyder översatt ”den färgade sjön”. 

Sjöns häpnadsväckande färg uppstår av en blandning av mineraler och alger som ger Lagunen en rosa-röd 
ton. Området rymmer flera andra sevärdheter, bland annat ett antal sjöar med grönt och turkost vatten.    
Färden fortsätter 5000 meter över havet till en plats med vulkanisk aktivitet. Där vi ser hur det bubblar ur marken i 
stora lergrytor mitt i ett ökenliknande landskap. Även detta område var en gång en del av det stora inlandshavet.  

Dag 9:
Jeeptur

Hotell:Boende i Uyuni
Måltider: Frukost, lunch och middag
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 Dagen börjar med att vi tar oss mot nästa boende med en båttur där vi får en ytterligare chans att 
spana efter parkens djurliv. Ett av de bästa sätten att uppleva djurlivet på är nämligen genom att 
åka längst floden. Många djur tar sig ur den tätbevuxna djunglen för att dricka och inta föda där. 
Vilket gör det till den perfekta platsen för att upptäcka djur såsom uttrar, sköldpaddor, papegojor, kapybaras 
och apor. Vi kommer att ta ett besök på “Papegojklippan” där olika slags papegojor har sin hemvist.   
Ett annat sätt att upptäcka djurliv på är att ta en natt promenad genom djunglen, vilket vi 
kommer att göra. Vi kommer alltså att ta en nattvandring vilket ger oss möjligheten att få en glimt av de 
nattaktiva djuren.  
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Hotell: Boende i rengskogen
Måltider: Frukost, lunch och middag

Hotell: Boende i Rengskogen
Måltider: Frukost, lunch och middag

Dag 11:  
Båttur i Madidi

Flyget vi tar på morgonen går norrut mot Rurrenabaque och Madidi nationalpark som är en del av 
Amazonas stora regnskogsområde. Kontrasten är total när man stiger av planet i den lilla orten, från det 
mycket karga Uyuni till Amazonas gröna landskap. Madidi är hem till ett rekord antal djurarter och växter. 
Parken är inte bara ett av de mest skiftande ekologiska hot spots på planeten men även ett 
av de störst skyddade områden i Bolivia. Parken är en dröm destination för botanister och 
djurälskare. Madidi nationalpark är ett ekologiskt mästerverk där tusentals arter av fåglar, 
insekter, däggdjur, fiskar, reptilier och amfibier såväl som 20,000 växtarter går att hitta.   

Turen ut i Amazonas startar med en längre båttur på floden Rio Beni som slingrar sig genom regnskogen. 
Båten kommer att ta oss till vårt boende. Ofta reser sig skogen upp på bergssluttningarna, ha kameran redo 
för fenomenala motiv. Genom en vandring genom regnskogen har vi chansen att komma djuren närmare. 
Med så många unika arter som upptäcks år efter år är det ingen överraskning att Madidi nationalpark är ett 
populärt ställe för världens ledande entomologer, forskare samt biologer. När dagen börjar nå sitt slut har 
vi möjlighet att besöka en indianby. Invånarna där lever fortfarande som de gjort under en väldigt lång tid. 
Deras levnadssätt skiljer sig enormt från vårat och det är något alldelses särskilt att få uppleva på nära håll.   

I gryningen åker vi ut på båttur för att få se de 
morgonpigga djuren, framförallt de många vackra 
fåglarna. Vi tar en sista vandring i den majestätiska 
regnskogen.  Avslutningsvis tar vi chansen att fiska 
i floden. Man kan fiska fiskar såsom pirajor, havskatt 
och golden dorado. 

Dag 10:
Madidi Nationalparken

Hotell: Boende i rengskogen
Måltider: Frukost, lunch och middag

Dag 12:  
Djungel vandring
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Hotell: Rendezvous Hotel
Måltider: Frukost, Lunch och Middag

Vi lämnar detta vackra och fascinerande djungelområde för att flyga till kontrasternas stad, La Paz. 
Här möter du en härlig mix av gammalt och nytt. Där traditionellt klädda indianer samsas med 
kostymklädda affärsmän. Staden är vackert belägen i en gryta omgiven av Andernas höga bergstoppar.   

Nästan överallt i staden ser man Bolivias högsta berg, den vackert snöbeklädda vulkanen Illimani, 6 490 meter 
hög. La Paz är världens högst belägna huvudstad på 3600 meter över havet och är fylld med små gränder, 
kullerstensbelagda torg, restauranger och mysiga caféer. Vi lär känna staden och den bolivianska befolkningen 
på närmare håll genom en guidad tur i staden. Stadsturen tar er till de viktigaste kulturella, historiska och 
arkitektoniskt intressanta platserna i La Paz. På Murillotorget finner du en mängd utav arkitektoniska mästerverk, 
fantastiska byggnader och man kan även se Presidentpalatsen med ett klocktorn där tiden går baklänges

Idag upptäcker vi La Paz genom att åka linbana för 
att få en slående utsikt över La Paz. La Paz ligger 
mellan 3 600 och 4 000 meter över havet vilket 
innebär många djupa dalar och höga berg vilket 
resulterar i att det blir omöjligt att bygga tunnelbana. 

Lösningen var att bygga linbanor istället vilket 
har underlättat resorna för passagerarna enormt.   
Detta är världens längsta linbana för kollektivtrafik 
och utgör världens högst belägna linbana. 
Det är svårt att undvika lite svindel!  
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Dag 14:  
La Paz stadstur

Hotell: Rendezvous Hotel
Måltider: Frukost, Lunch och Middag

Dag 13:
La Paz
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Dag 15:  
Tiahuanaco
Idag åker vi till Tiahuanaco som är en pre-Inka 
stad i Bolivia. Platsen finns med på Unescos 
världsarvslista och har varit med sedan år 2000. 
Tiahuanaco anses av de flesta arkeologer som en 
av de viktigaste platser fram till Inka imperiet och 
är en vacker samt spännande plats för besökare. 

Här finns lämningar från en civilization som är äldre 
än Inkafolket och när dess rike var som störst täckte 
det ett område lika stort som hela Skandinavien. 
Området i sig själv utgör den största attraktionen 
här, men det finns även två muséer som innehåller 
keramik och stenartefakter som hittats här. 

Vi ser bland annat Akapanapyramiden, det nedsänkta 
templet och Kalasaya, de stående pelarnas plats. 
Dessa har alla byggts efter stjärnorna och påvisar en 
tidig snillrikedom för att bland annat kunna 
transportera stenblock som väger uppemot 
150 ton styck. Platsen har även en mängd 
stenmonoliter i form av figurer från mytologin. 
Efter att vi har betraktat dessa åker vi 
sedan vidare till vårt boende i Huatajata.   

Hotell: Boende i Huatajata
Måltider: Frukost, lunch och middag

Idag följer vi äventyraren Thor Heyerdahls spår genom att bland annat besöka Andean Roots 
Eco Village. Byn är traditionellt byggd, där hantverkare utöver sina nedärvda yrken enligt gamla 
traditioner. Man kan träffa Urus Chipayakulturen och deras lerhyddor och tegeltorn.  De tre 
brödrarna Limachi som hjälpte Heyerdahl att bygga bland annat båten Kon-Tiki kom härifrån. 
Med Kon -Tiki seglade besättningen från Callao i Peru år 1947 till Polynesien. Förutom den norska 
besättningen fanns svensken Bengt Danielsson som var kock, sociolog och tolk när det behövdes. 
På eftermiddagen åker vi till hamnstaden Copacabana, ett förcolombianskt religiöst och 
astronomiskt observationscenter vid stranden av den mytomspunna Titicacasjön. Namnet tros 
komma från den androgyna fruktbarhetsguden Kotakawana. Denna täta lilla stad på 3840 meters 
höjd firas världen över på grund av den mörka jungfrun i stadens kyrka, en religös ikon som 
knutit samman kotolicismen och urbefolkningen, Quechua och Aymara, i en gemensam tro. 
Hotell: Boende i Copacabana
Måltider: Frukost, lunch och middag

Dag 16:  
Huatajata - Copacabana
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Dag 18:  
Copacabana - Puno

Hotell:Boende i Copacabana
Måltider: Frukost, lunch och middag

Vi gör en heldagsutflykt till den vackra Solön i 
Bolivia som imponerar med terrassodlingar och 
enorma vyer. Himlen känns väldigt nära och man 
ser hur de olika öarna sticker upp lite här och där. 
Solön ligger i Titicacasjön som har 41 öar. Lago 
de Tinaca är världens högst navigerbara sjö på 
3800 meter över havet. Sjön gränsar Bolivia och 
Peru. Man har även en fantastiskt utsikt mot de 
snöbeklädda Anderna på en höjd över 6 500 meter. 

Denna plats var helig för Ayamarafolket och 
senare även för inkafolket som ansåg att de heliga 
krafterna koncentrerades härifrån. Solön och 
Månön var två av de heligaste öarna för inkafolket 
som befinner sig på Tinacacasjön. Enligt en 
legend ska inkaindianerna ha begravt den verkliga 
guldskatten i sjöns djup som spanjorerna försökte 
hitta men aldrig gjorde. Vi tar en privat båt ut till 
ön där vi besöker solbordet och andra viktiga 
Inkaplatser. Ni får även chansen att vandra över ön.  

En tre timmars bussfärd tar oss till Puno. Efter lunch är det dags att ta båten ut till sjöss till 
Urosöarna som är flytande öar byggda av vass och jord. Där vi kommer att bli välkomnade 
utav Urosindianerna, iklädda sina vackra och färgranna kläder. Lokalbefolkningen har bott här i 
århundraden och bygger öarna helt av totora-vassen, när man går på dessa fjädrar dem och står 
man stilla sipprar vattnet igenom! Invånarna  kommer att berätta om deras levnadssätt och deras 
fascinerande historia. Vi kommer även att ha den sällsynta chansen att få prova deras vackra kläder. 

Dag 19:  
Puno - Cusco

Hotell: Casa Andina 
Måltider: Frukost, lunch och middag

Genom ett fantastiskt berglandskap åker vi på en 6,5 timmars bussfärd till Cusco. Denna huvudstad 
var ett kulturellt och religiöst centrum för Inkariket. Den gamla inkahuvudstaden ligger på 3 400 
meters höjd och har med sina charmiga gränder fått epitetet att vara en utav Sydamerikas vackraste 
städer. Vi kommer ta en guidad tur i Cusco och ta ett besök på deras mest betydande byggnad 
Solens tempel, Inti Wasi. Från detta tempel strålade avgränsningarna ut för de fyra delarna i riket 
Tawantinsuyu eller de fyra rikernas land, som var namnet på inkafolkets rike och dagens Peru. 

Vi kommer även att ta ett besök i katedralen där vår guide kommer att berätta om katedralens 
historia, arkitektur och även om den angränsade men mindre katedralen Iglesia del Triunfo 
som var den kristna kyrkan i Cusco byggd i mitten av 1500-talet.Kvällen är fri för egna 
aktiviteter där vi på egen hand kan utforska Cuscos livliga nattliv och utmärkta restauranger.

Hotell: Qelqatani
Måltider: Frukost, lunch och middag

Dag 17:  
Solön
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Dag 21:  
Machu Picchu

Urubambadalen var inkafolkets heliga dal och här 
gör vi ett heldagsbesök för att se på inkaruinerna. 
Dalen innehåller ett stort antal arkeologiska 
minnesmärken och byar med infödda bergsindianer. 
Vi besöker fästningen Sacsayhuaman som byggdes 
för att försvara sig mot invaderande stammar som 
hotade inkafolket.  Vi besöker en alpacka- och 
lamafarm, samt en stiftelse som tar hand om djur 
som skadat sig. Eventuellt kommer vi se en puma 
och en kondor.  Nästa stopp är Pisaq som är är känd 
för sin färgstarka och livliga marknad.  

Vi besöker en inkaruin som ligger på bergskanten 
till ett stup med en otroligt vacker utsikt. Vi tar oss 
vidare till byn Ollantaytambo. Denna charmiga 
lilla by i Inkadalen har verkligen en rik historia och 
är den enda by i Peru där inkas stadsplanering 
finns kvar i original. Dessutom stätar den med 
en fantastisk tempelkonstruktion, strategiskt 
belägen på bergssidan ovan staden. Efter en 
historierik dag tar vi tåget till Aguas Calientes 
som är samhället närmst Machu Picchu.Aguas 
Calientes ligger inne bland skog och berg och är 
knytpunkten för de som ska besöka Machu Picchu. 

Tåget är specialdesignat med glastak för att ge en 
större uppskattning för landskapet vi passerar under 
färden. Vid ankomsten till  Aguas Calientes får vi en 
transfer till vårt hotell, därefter  får vi lite praktisk 
information om Machu Picchu och här besvaras 
eventuella frågor om rundturen. På eftermiddagen 
är ni fria att utforska denna täta stad och ta del av 
de aktiviteter som finns i området, som till exempel 
bada i varmvattenkällorna eller umgås med någon 
utav de andra turisterna.

På morgonen tar vi bussen till den legendariska Inkaleden där en av världens mest historiska platser den 
storslagna ruinstaden Machu Picchu befinner sig. Vilket är en av de sju underverken byggd i mitten av 
1400-talet. Detta är Inkarikets och kanske världens mest ikoniska plats.En stad så avlägsen och svårtillgänglig 
att om det inte hade varit för en svår skogsbrand i början av 1900-talet hade vi kanske fortfarande varit 
ovetandes om denna kulturskatt. Väl där kommer vi att njuta av dimmorna som lättar över Machu Picchu med 
en extraordinär utsikt. Detta är inkafolkets heliga tempelstad, denna plats har en unik atmosfär som andra 
platser har svårt att mäta sig med och som är ett drömresmål för många! Machu Picchu ligger på sidan av en 
bergstopp 2380 meter över havet och omges av en tropiskt bergsskog, snötäckta bergstoppar och otroliga vyer 
åt alla håll. Många har försökt att tolka syftet och placeringen av denna stad men det förblir ett mysterium dolt 
i historiens vingslag.Under dagen kommer vi att få en guidad tur genom Machu Picchus fascinerande värld. 
Om ni har intresse att bestiga Wyana Picchu finns det även möjlighet för er att göra det. Detta är en välbevarad 
förcolumbiansk bergstad. Avslutningsvis tar vi tåget tillbaka till Cusco. 
Hotell: Casa Andina Måltider: Frukost,Lunch och middag

Dag 20:  
Heliga dalen

Hotell: Inka Town
Måltider: Frukost,Lunch och middag
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Hotell: Casa Andina
Måltider: Frukost, lunch och middag

En dag för er själva I Cusco, hur ska man bäst tillbringa den? Med en turistbiljett har ni 
möjlighet att besöka flera av Cuscos sevärdheter. Det finns en hel del man kan hitta på 
så som att ta sig ett besök i dess historiska centrum Plaza de Armas, hjärtat av Cusco. 

Här finner du kyrkor, museer, restauranger, butiker och inte minst det dagliga livet på 
torget med människor klädda i typiska Andiska kläder. I Centro Qosqo de Arte Nativo 
hittar du vackra dansare i färglada dräkter och traditionell musik. Detta är ett underbart 
sätt att få lära känna gamla Peru på och dess historia, kultur, dans, musik och traditioner.  

Dag 22:  
Cusco

Vi tar flyget till Perus spretande huvudstad Lima 
som är en mosaik av många mindre städer. 
På eftermiddagen njuter vi av en guidad tur till 
de mest attraktiva och viktiga platserna i Lima 
”Kungarnas Stad”. På turen får ni se Limas 
historiska centrum, Stadshuset, katedralen och 
dess religiösa konstmuseum. Vi passerar genom 
Huaca Pucllana som är ett av Lima kulturens 
ceremoniella och administrativa centrum, 
byggd 400 e. Kr. Vi besöker också El Olivar 
Park som är den centrala parken i Miraflores. 

Med olivträd som på 1400-talet kom från 
Spanien. Lunchen intar vi i Larcomar där vi 
har utsikt över stilla havet medan vi äter.

Transfer till flygplatsen 3-2 timmar innan 
avresa, i god tid till ert internationella flyg 
vilket avslutar vår rundresa i Peru. På grund av 
tidskillnaderna mellan Sydamerika och Norden 
så anländer planet i Sverige dagen efter.
Hotell: Classic Nasca 
Måltider: Frukost, lunch och middag

Dag 23:  
Lima/Hemresa

Dag 24:  
Ankomst i Skandinavien
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Dagens utflykt tar oss till Ballestaörarna som ligger 
i provinsen Pisco nära staden Paracas. Öarna består 
av vackra klippformationer. Dessa öarna är en viktig 
fristad för marina livet och känt för sitt rika djurliv. 
Här kan man hitta sjölejon, sälar, pelikaner, tusentals 
fåglar och med tur även delfiner och kaskelottvalar. 

Genom en båttur har vi chansen att få se de 
vilda djuren.  Dessa djur trivs här då vattnet 
håller en relativt låg temperature tack vare 
den kraftfulla Humboldt strömmen som för 
med sig kallvatten från Antarktis.Nästa stopp 
är en plats som normalt sett inte förknippas 
med Peru och Sydamerika – Huacachina. 
Här upptäcker du enorma sanddyner och öken med 
oaser av palmer precis som i Saharaöknen i Afrika! 

Här kan man slappna av vid poolen eller varför 
inte prova på sandsurfing? På eftermiddagen 
finns det möjlighet att göra ett besök vid 
de storartade Nazcalinjerna mitt i den 
torra stenöknen för en extra kostnad. 

Dessa linjer tog hundratals år att skapa och 
sysselsatte ett stort antal människor. Det har 
spekulerats kring deras uppkomst, på grund utav 
deras enorma storlek och syftet att vissa anser att 
konstruktionen är skapad av besökare från rymden. 
De avbildade ödlor, apor, spindlar, hundar, kolibris, 
olika kors och zig-zag mönster. Vi ser linjerna 
genom att flyga då det är så man ser linjerna bäst.

Dag 25:  
Huacachina- Lima
Vi startar dagens resa med att ta bussen till Lima. Lima är en av de mest intressanta och utmanande 
städer i Sydamerika med en enorm arkeologisk historia och kulturellt förflutet. De flesta av 
Limas skatter kan vara väl dolda men är värda att bli upptäckta. Denna stad är ett oundvikligt 
måste; en spretig, kaotisk, smutsig och ful metropol. Detta antagandet gör inte Lima rättvisa. 

Om man missar denna stad kan man även gå miste om vad Peru är idag. Denna stad är otroligt intressant 
med mycket att upptäcka. Du kommer säkerligen bli glatt överraskad. Vi kommer att ta er på en guidad 
tur genom staden och efter en underbart spännande samt innehållsrik resa påbörjar vi hemresa. 

Transfer till flygplatsen 3-2 timmar innan avresa, i god tid till ert internationella flyg vilket avslutar vår rundresa 
i Peru. På grund av tidskillnaderna mellan Sydamerika och Norden så anländer planet i Sverige dagen efter.

Dag 24:  
Ballestaöarna

Hotell: Casa de la Sirena
Måltider: Frukost, lunch och middag

Måltider: Frukost och lunch 

Dag 26:  
Ankomst i Skandinavien

Dag 23:  
Lima-Paracas
Direkt när vi ankommer till Lima tar vi bussen 
ner till Paracas. Vår guidade tur i Lima har vi 
när vi kommer tillbaka till Lima efter tillvalet. 

Hotell: Casa de la Sirena
Måltider: Frukost, lunch och middag
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FÖLJANDE INGÅR:

PERSONAL
Engelsktalande guider vid alla utflyktsmål. Lokala professionella bussförare. Gruppresan görs tillsammans 
med en svensk reseledare.

BOENDE

Alla hotell är 3* och 4* Om något av nedan hotell ej är tillgängliga vid restillfället bokar vi ett annat hotell i 
likvärdig standard.
Tourist Class hotell:

INTERNATIONEL OCH LOKAL TRANSPORT

TRANSFERS TILL OCH FRÅN FLYGPLATSER

Vid ankomst till olika flygplatser i Peru hämtas du av vår personal eller vår representant, som kommer att stå i 
ankomsthallen med en skylt med era namn på. Vid avresa skjutsas du återigen till flygplatsen. Ni kommer att 
få reda på när ni ska hämtas, när ni kommer till resedestinationen.

MÅLTIDER

Fasta avgångar året runt!

Pris per person från : 44 700 SEK         
Enkelrumstillägg från: 3 790 SEK

Inkl. Internationellt flyg tur och retur från Stockholm, Göteborg, 
Köpenhamn eller Oslo till Lima med KLM, Air France och American 
Airlines.
Observera: Resan går självklart att förlänga med Ballesta öarna, kryss-
ning på Galapagosöarna, Rio de Janeiro mm.
Du kan även endast boka rundturen om du ordnat flyg till Sydamerika 
själv. Kontakta oss för mer information och priser.

*

PRISINFORMATION

- Alla Internationella flyg 
- Alla flygskatter.
- Transfer till och från flygplatsen
- Alla Inrikesflyg 

- Alla rundturer nämnda i programmet
- Bussresor mellan varje destination
- Inträde till ev. parker som ingår i rundturerna
- Tåg från Aguas Calientes mm.

Notes: Om du är vegetarian, har någon allergi eller 
andra speciella önskemål, vänligen meddela oss 
detta vid bokningstillfället.

- Alla måltider enligt programmet (Helpension)
- ej dryck

- Reseförsäkring. En bra policy som täcker alla 
aktiviteter samt vid eventuella medicinska nödfall 
rekommenderas starkt och borde anses som en 
prioritet!
- Måltider som inte nämns i programmet
- Alkoholhaltiga drycker
- Dricks

DETTA INGÅR INTE

3 nätter på Tukos la Casa Real - Sucre
1 natt på La Petite Porte - Potosi
1 natt på Saltöknen
3 nätter i Uyuni
3 nätter i Rengskogen
2 nätter på Rendezvous Hotell

1 natt i Huatajata
2 nätter i Copacabana
1 natt på Qelqatani
3 nätter på Casa Andina hotell
1 natt på Inka Town hotell
1 natt på Antara Hotel, Lima 
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