
Upplev Sydamerikas varierande landskap från Argentinas slätter, genom Bolivia saltöken till Perus 
subtropiska berg. Se de ständiga regnbågarna vid vattenfallen i Iguazú, ta en ridtur på en Estancia i Pampas, 
förstummas av dinosauriernas fotspår utanför Sucre, besök det gåtfulla Machu Picchu samt lär känna några 

av Sydamerikas viktigaste städer med upplevelse och tar dig till Buenos Aires, La Paz, Cusco och Lima. Denna 
gruppresa är fylld med upplevelser som leder mellan många av de mest populär resmålen på kontinenten.

Våra resor i Sydamerika är utformade för att ge den bästa tänkbara komfort och personlig 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 utformade 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 såsom att anlända tidigare i 
Buenos Aires eller senare avresa från Lima. Kontakta oss gärna ifall ni har några funderingar 
kring eventuella ändringar. Vårt mål är att ni ska få med er många minnen som varar hela livet.

Argentinas slätter till Anderna
23 dagars gruppresa med skandinavisk reseledare 
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Dag 1:
Skandinavien  till Argentina

Vi har transfer till Buenos Aires flygplats, varifrån 
vi flyger till Foz do Iguaçu. Vid ankomsten 
har vi en kort transfer till vårt hotell . Efter in-
checkning  kan vi ta det lugnt inför morgondagens 

stora höjdpunkt – de gigantiska vattenfallen i 
Iguaçú som är en mäktig skönhetsupplevelse.  

Efter frukost åker vi till Iguaçu-fallens  
argentinska sida, som utgör 80% av fallen. 
På Guariniindianernas språk betyder 
Iguaçu stort vatten och det imponerande 
dånet från fallen hörs på flera mils avstånd. 

Vi ska gå Circuito Inferior (Inre banan). Det är 
en samling stigar och gångbroar strategiskt 
placerade för att få en stor variation av 
utsikter och nära upplevelser av vattenfallen . 

Vi ska också gå Circuito Superior (Övre banan). 
Här får vi de mest magnifika panoramavyerna 
över katarakter och Iguazúflodens delta 
som formats av samlingar av växtlighet. 

Vi rekommenderar lämplig klädsel och 
bekväma skor. Ta med insektsmedel. Om 
man vill komma nära inpå fallen finns häftiga 
gummiflotteturer, vilka inte ingår i inträdespriset.
Hotell: San Martin Resort & Spa – Iguaçu****
Måltider: Frukost

Hotell:San Martin Resort & Spa – Iguaçu****
Måltider: Frukost
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Dag 3:
Cataratas do Iguaçu
Idag väntar oss en oförglömlig heldag på 
Iguaçufallen, som sedan 1986 ingår i UNESCO:s 
världsarv. Fallen blev 2011 dessutom valda till 
ett av världens naturunderverk. Iguaçu består 
av ca 300 vattenfall på en bredd av 2700 meter. 

De ständiga  regnbågarna gör vattenfallen än 
vackrare och det stora antalet färgglada fjärilar 

kompletterar skönheten. Den stora nationalparken 
på 175 000 hektar har en riklig fauna och flora. 
Att komma nära det högsta fallet som är 80 meter 
högt, kallat Djävulsgapet, är en hisnande upplevelse. 

Om man vill se fallen från ovan finns helikopterturer. 
Dessa ingår inte i inträdespriset.
Hotell: San Martin Resort & Spa – Iguaçu****
Måltider: Frukost och lunch

Dag 4:
Iguazúfallen

Hotell: Patios de San Telmo

Er resa genom Sydamerika börjar i Argentina och 
när ni anländer till Buenos Aires internationella 
flygplats möts ni av en av våra representanter som 
hjälper er med ert bagage och kör er till hotellet.  

På eftermiddagen/kvällen är ni fria att utforska 
staden innan er intensiva resa påbörjas. Passa gärna 
på att fråga guiden om möjliga kvällsaktiviteter eller 
om resan i sin helhet.

Dag 2:
Flyg till Iguaçu
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Dag 6:
Buenos Aires City Tour
Rundtur i Latinamerikas mest europeiska 
centret. Turen börjar i det historiska centrumet 
vid Majtorgets omgivningar. Här stöter vi bland 
annat på presidentpalatset vars olika delar 
ritats av två svenska arkitekter på sent 1800-tal. 

Sedan tar färden oss till Buenos Aires södra 
stadsdel, La Boca (Munnen), där tangon föddes och 
där hemmalaget Boca Juniors är kända för att ha 
valt färgerna efter den svenska flaggan, som bars 
av det första skeppet de såg komma in i hamnen.

Vidare i den bohemiska stadsdelen San Telmo, 
det äldsta området i östra Buenos Aires. 

Detta konstnärliga centrum har många 
antikhandlare och kommer man hit en söndag 
förvandlas toget till en jättelik marknad. I 
stadens mer exklusiva del Recoleta ser man 
mycket historisk arkitektur, men stadsdelens 
mest berömda attraktion är kyrkogården. 
Här besöker vi de äldsta, nyaste, 
konstigaste, dyraste och spökligaste gravar. 

Den mest berömda och mest besökta 
tillhör Evita Perón.Vi besöker Barrio Parque, 
ambassadernas och de rikas stadsdel. 
Hotell: Patios de San Telmo
Måltider: Frukost, lunch och middag

Dag 5:

flyg till Buenos Aires
Vi har transfer till flygplats, varifrån vi flyger till 
Buenos Aires. Vid ankomsten har vi en kort transfer 
till vårt hotell . Efter in-checkning  kan vi ta det lugnt 
och under kvällen är fri för egna aktiviteter där vi 
på egen hand utforska Argentinas livliga nattliv och 

utmärkta restauranger. Här kan ni passa på att få en 
gratis tango/salsalektion men håll koll på tiden för 
Buenos Aires kan förföra er att dansa in i gryningen.
Hotell: Patios de San Telmo
Måltider: Frukost



Dag 7:
Las Pampas
Vi beger oss söderut mot de möktiga Pampas 
där vi välkomnas med drink och får ta del 
av en vinprovning innan det blir dags för en 
asado (en traditionell grillning) till lunch. Här 
serveras även mate, Argentinas nationaldryck.

På eftermiddagen kommer ni få en kort historik 
om gauchon (den argentinska ryttaren) och 
hans utrustning. Här får ni möjlighet att rida 
och kvällen är utmärkt för ta en promenad för 
att beundra den lokala naturen och dess djurliv.

Hotell: Estancia Villa Maria
Måltider: Frukost, lunch och middag

Förmiddagen i Sucre, Den Vita Staden, börjar 
med en stadstur i dess konloniala centrum. Staden 
var en gång en del av vicekungadömet Río de 
la Plata som upphörde i början av 1800-talet. 
Trots det starka spanska inflytandet, som fortfarande 
kan kännas i atmosfären, har staden alltid varit färgad 
av de lokala urinvånarnas traditioner och folkdräkter. 

Kombinationen utgör en unik kultur som gör Sucre 
till en av de vackraste städerna i Sydamerika.
Vi äter en lunch innan turen tar oss cirka 6 
kilometer bort från Sucre till Cal Orck’o (Calkullen). 

Här kan man se fotspår från en stor mängd 
olika förhistoriska djur och sägs vara den största 
samlingen av dinosariefotspår i hela världen.
Efter noggranna studier har man kunnat 
datera vissa spår till 65 till 70 miljoner år sedan. 
Man har räknat fotspår från upp till 293 
olika arter och där det största är 70 cm 
långt gjort av den gigantiska Titanosaurien. 

Här finns även ett audiovisuellt museum där man lätt 
kan föreställa sig en annan tidsålder i jordens historia.

Efter att vi lämnat förhistorien bakom oss blir det 
dags att ta bussen till Potosí, en gång rik gruvstad på 
4 000 meters höjd, varifrån Spanien fick mestadelen av 
sitt silver, idag utvinns endast tenn då silvret tog slut.

Ni anländer i den historiska huvudstaden Sucre 
efter att ha mellanlandat i La Paz och fortsätter 
direkt till hotellet i centrala Sucre, under kvällen 
finns tid att utforska staden. Denna intima stad 
har en befolkning motsvarande den i Malmö 
och den koloniala stilen påminner mycket om 
Spanien. Ni bjuds på middag när ni kommer 
fram beroende på när ni anländer i Sucre.

Dag 9:  
70 miljoner år i Sucre

Dag 8:  
Buenos Aires till Sucre

Hotell: Boutique Mi Pueblo Samary
Måltider: Frukost och middag

Hotell: Hostal Tukos la Casa Real 
Måltider: Frukost och lunch
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Vi startar dagen med en stadig frukost så att vi alla är laddade för den 5 timmar långa bussturen 
till Uyuni. På vägen passar vi små samhällen lika utspridda som kaktusarna i det torra landskapet. 
I Uyuni får ni sedan eftermiddagen och kvällen fri att beundra den pittoreska staden. Vid Plaza Acre finns 
restauranger och souveniraffärer som brukar locka mycket folk. Tänk på att det blir kallt om nätterna så se till 
att vara förberedda.

Dag 10:  
Potosí – Uyuni

Hotell: La Petite Porte
Måltider: Frukost

Vid 11-tiden är det dags att bege sig ut i världens största saltöken, så efter frukosten är ni fria att förbereda 
er som ni själva önskar. På vägen ut passar vi på att stanna vid tågkyrkogården som ligger i utkanten 
av Uyuni. Här står mängder av tåg som en gång använts till att transportera mineraler från området, 
även om urinvånarna ofta försökte sabotera trafiken som störde dem. Sedan utvninningen minskat 
dog även tågtrafiken helt och nu står de fallfärdiga tågen och väntar på en avgång som aldrig kommer.

Färden fortsätter till porten av saltöknen, den lilla byn Colchani, med en befolkning på mindre än 
600 personer och där 25% av dem är under 5 år. Här kämpar de lokala invånarna med att utvinning av 
salt och här finns även ett litet saltmuseum. Vi kan se hur processen och hantverket går till innan 
vi sedan fortsätter till öknens hjärta, Salthotellet, och beundrar detta konstverk. Alla detaljer i 
hotellet, byggnaden och möblemanget, är helt och hållet gjort av salt, likt ishotellet här i Sverige.
Den sista utflyktsplatsen här blir vid Incahuasiön som ligger i mitten av öknen. Incahuasi eller Fiskön har en 
mängd jättekaktusar som blir upp till tio meter höga för att kunna fånga den ringa fuktigheten i vinden. På 
toppen av ön kan man se långt åt alla håll och riktigt insupa det stillsamma, men så främmande landskap. 
Vi bjuds på lunch innan det sedan bär iväg till San Juan där vi äter och övernattar hos en lokal familj.

Dag 11:  
Saltöknen

Hotell: Familjeboende
Måltider: Frukost, lunch och middag

www.sierratours.se

Denna dagen fortsätter vi vidare mot den chilenska 
gränsen och den Röda Lagunen. Vi kör förbi vulkanen 
Ollagüe och flera mindre laguner, så som Cañapa-, 
Hedionda-, Chiarota- och Hondalagunerna där 
vi kan få syn på olika arter av flamingo. Vi passar 
på att äta lunch innan det blir dags att korsa 
Siloliöknen där vi bland annat stöter på Stenträdet 
innan vi kommer till Eduardo Avaroa Andisk Fauna 
Nationalpark där den Röda Lagunen ligger. Här får 
vi mat och husrum hos en lokal familj för natten.
Hotell: Familjeboende
Måltider: Frukost, lunch och middag

Dag 12:  
Laguna Colorada

http://www.sierratours.se


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.

Dag 13:  
Jeeptur

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

På morgonen anländer ni i La Paz, huvudstaden med 
Bolivias andra största befolkningsmängd. Denna 
vackra stad häpnar alla besökare med den varierande 
omgivningen. Staden är utspridd på de färggranna 
kullarna runt centrat och har tre distinkta geografiska 
zoner. Ni blir körda till ert hotell för att kunna fräscha 
upp er, äta frukost och njuta av lite fri tid innan det 
blir dags för en stadstur i och kring staden som även 
kallas Nuestra Señora de la Paz (Vår fredens dam). 

Om ni väljer en liten promenad stöter ni säkert på 
Cholitas, kvinnor i traditionella kulörta kläder som 
är typiska här. I bakgrunden sticker det majestätiska 
Illimaniberget upp med sina 6 400 meter. Stadsturen 
tar er runt de viktigaste kulturella, historiska och 
arkitektoniskt intressanta platserna i La Paz. På 
Murillotoget ses Presidentpalatsen med ett klocktorn 
där tiden går baklänges. Med sina 8 kvinnostatyer 
som representerar de fyra årstiderna. 

Vi besöker katedralen, kyrkor och ger oss upp på 
utkikspunkten Quilli Quilli.Vi klämmer även in besök 
på häxmarknaden innan vi tar bussen ut till Måndalen 
där tusentals år av erosion har format landskapet 
till monoliter vilket får platsen att verka närmast 
utomjordisk.

Dag 14:
La Paz
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Dag 17:
Copacabana - Puno

Hotell: Qelqatani
Måltider: Frukost, lunch och middag

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.
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Hotell: Boende i Copacabana
Måltider: Frukost

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.

Vi lämnar detta vackra och fascinerande stad för att ta en bussfärd till Copacabana. 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 15:
Copacabana

Dag 16:
Copacabana



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. Ett verkligt exempel på den inhemska kukturen och väl värd att beskåda. Kvällen 
är fri för egna aktiviteter där vi på egen hand kan utforska Cuscos livliga nattliv och utmärkta restauranger.

Dag 18:
Cusco City Tour

Hotell: Casa Andina Classic Plaza
Måltider: Frukost och lunch

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  tar vi lite 
praktisk information om Machu Picchu och 
här besvaras eventuella frågor om rundturen.
Hotell: Inka Town   Måltider: Frukost och lunch 
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Dag 19:
Heliga dalen



Dag 20:
Machu Picchu

En av de sju nya underverken byggd i mitten av 1400-talet. Inkarikets och kanske världens mest 
ikoniska plats. En stad så avlägsen och svårtillgänglig att spanjorerna inte gav någon större notis om 
denna magiska plats. Hade det inte varit för en svår skogsbrand i början av 1900-talet hade vi kanske 
fortfarande varit ovetandes om denna kulturskatt och något av den heliga graalen för många turister. 

Machu Picchu ligger på sidan av en bergstopp 2380 meter över havet och omges av en tropiskt dimmig 
bergsskog, snötäckta bergstoppar och otroliga vyer åt alla håll. Ända sedan professor Hiram Bingham, vid 
Yale universitet, hittade Machu Picchu under en arkeologisk expedition 1911 har många försökt att tolka syftet 
och placeringen av denna stad men det förbliver ett mysterium dolt i historiens vingslag.  Efter en guidad 
tur har du möjlighet att utforska ruinerna på egen hand. Väl färdiga med rundturen väntar tåget på att ta oss 
tillbaka till Cusco.
Hotell: Casa Andina Classic Plaza
Måltider: Frukost och lunch

Dag 21 : 
Lima City Tour 

Måltider: Frukost

Vi tar flyget till Perus spretande huvudstad Lima som är en mosaik av många mindre städer. På förmiddagen 
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. På eftermiddagen 
beger vi oss några kilometer österut från Miraflores till Guldmuseet för att se några av de många 
artefakter från Inkariket. Där finns även en stor samling fascinerande tyger från dessa forna tider.
Kvällen är fri för egna aktiviteter där vi på egen hand kan utforska Limas livliga nattliv och utmärkta restauranger.
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Dag 22 - 23
Hemresa 
Beroende på när ert internationella flyg avgår kan det ges möjlighet att utforska Lima. Transfer till flygplatsen 
2-3 timmar innan avresa, i god tid till ert internationella flyg vilket avslutar vår rundresa i Sydamerika. 
På grund av tidskillnaderna mellan Sydamerika och Norden så anländer planet i Sverige dagen efter.



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* med undantag för boendet i San Juan vilket är med en lokal familj. Om något av 
nedan hotell ej är tillgängliga vid restillfället bokar vi ett annat hotell i likvärdig standard.Tourist Class hotell:

INTERNATIONELL OCH LOKAL TRANSPORT

TRANSFERS TILL OCH FRÅN FLYGPLATSER

Vid ankomst till olika flygplatser i Sydamerika 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 (SE DAGSPRESENTATIONEN FÖR DETALJER)

Fasta avgångar året runt!

Pris per person från : 59 970 SEK         
Enkelrumstillägg från: 6 870 SEK 
Inkl. Internationellt flyg tur och retur från Stockholm, Göte-
borg, Köpenhamn eller Oslo med KLM, Air France och Ame-
rican Airlines.

Observera: Resan går utmärkt att förlänga med Madidi, Nazca
Mancora, Galapagos  m.m. Kontakta oss för mer information och 
priser.

*

PRISINFORMATION

- Internationella flyg mellan Buenos Aires - La Paz
- Alla flygskatter.
- Transfer till och från flygplatsen
- Inrikesflyg från Cusco till Lima
- Alla rundturer nämnda i programmet
- Bussresor mellan varje destination

- Inträde till ev. parker som ingår i rundturerna
- Tåg från Aguas Calientes
-Obs! Inträdet till Iguazú måste betalas på plats 
och de tar inte kort i biljettkassan (men dock inne 
i parken): Pris: c.a 400/pers tillsammans

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

- 19 Frukost
- 15 Luncher
- 10 Middagar

- 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 Patios de San Telmo, Buenos Aires ***
3 nätter på San Martin Resort & Spa – Iguaçu****
1 natt på Estancia La San Antonio, B. Aires ****
1 natt på Boutique Mi Pueblo Samary, Sucre ***
1 natt på Hostal Tukos la Casa Real, Potosí
1 natt på La Petite Porte, Uyuni ***
2 nätter boende hos privatfamiljer i Saltöknen

1 natt på Rendezvous Hotel, La Paz ***
2 natt i Copacabana
1 natt  på Qelqatani
3 nätter på Casa Andina Classic Plaza, Cusco ***
1 natt på El Mapi, Aguas Calientes ***
1 natt på Antara Hotel, Lima ***

www.sierratours.se

http://www.sierratours.se

