Reiseledere:
Per og Astrid Byrknes har jobbet for
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)
i Peru i flere år. Per er i dag regionleder
for NLM region vest, mens Astrid er
ordfører i Lindås kommune.
NB! Denne rundreisen er mange dager i høyder opp mot 4.000
meter over havet. Det er ikke alle som klarer opphold i så tynn
luft. Om du er usikker, så sjekk med legen din.

Pris pr.person:

34 200,-*

(Endring i flyskattene kan forekomme.)
Enkeltromstillegg: 6 200,-

PRISEN INKLUDERER:
•

Flyreise: Bergen – Lima t/r inkludert flyskatter.

•

Flyreisene: Lima – Cusco og Arequipa – Lima.

•

Overnatting i dobbeltrom inkl. frokost.

•

6 lunsjer, 2 lunsjbokser og 3 middager.

•

Felles lokal transport i Peru.

•

Inngangsbilletter til attraksjoner ifølge programmet.

•

Engelsktalende guide i Machu Picchu.

•

2 norske reiseledere.

IKKE INKLUDERT:
•

Reiseforsikring.

•

Vaksiner.

•

Visum.

•

Tips.

•

3 lunsjer og 8 middager.

•

Drikke.

•

Aktiviteter som ikke står som nevnt som inkludert.

10. - 22. april 2019
Reiseledere: Astrid og Per Byrknes

*Vi tar forbehold om endringer i program og pris.
Ved påmelding, vennligst benytt elektronisk påmeldings-skjema som finnes
på vår nettside www.plussreiser.no eller ring oss på tlf. 70 17 90 00.

Velkommen med på en uforglemmelig tur!
Plussreiser er tidligere Si-reiser, Ravinala reiser og Sabra Fokusreiser.
Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund

Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

Du vil komme til å huske turen til den gamle inkabyen Machu Picchu, bussturen over Andesfjellene i mer enn 4000 meters høyde og besøket på de flytende sivøyene i Titicacasjøen.
Gastronomisk vil Peru garantert setter spor. Påskefeiringen er viktig for peruanerne. Det er
mange religiøse tradisjoner forbundet med feiringen, og du vil få innblikk i noen av dem i løpet
av turen.

Turen dag for dag
(med forbehold om endringer i programmet)
1. dag: Onsdag 10.april
Vi flyr fra Bergen via Amsterdam til Lima. Ankomst Lima i
løpet av kvelden. Overnatting ved flyplassen i Lima.
2. dag: Torsdag 11. april
Etter frokost returnerer vi til flyplassen og flyr til inkahovedstaden Cuzco. Byen var politisk og religiøst senter for Inkariket som på sitt største strakk seg fra Colombia i nord til
Argentina og Chile i sør. Byen har en rekke bygninger og
minnesmerker fra denne tiden, Sentrum er selvsagt
UNESCO beskyttet. Inkafolkets byggekunst i stein er helt
utrolig! Enda er det ingen som kan gi fullgodt svar på hvordan enorme steinblokker ble tilpasset hverandre med millimetermål i innfløkte vinkler! Vi bruker dagen her i Cuzco
sentrum for å bli kjent og få et første møte med byen som
inkaene kalte «verdens navle». Middag på egenhånd. Overnatting i Cuzco.

Vil du oppleve eventyrlige Peru er denne innholdsrike rundturen noe for deg.
Vi tar deg med til majestetiske Machu Picchu, den gamle Inkahovedstaden Cuzco på 3400 moh., vakre daler,
spektakulære kløfter og Titicacasjøen, verdens høyest liggende navigerbare innsjø! Til slutt får du bli med på
påskefeiringen i "den hvite by", Arequipa, der Norsk Luthersk Misjonssamband har arbeid.
Høydepunktene kommer tett på denne turen. Reiselederne, Per og Astrid Byrknes, har bodd i Peru i mange
år og gleder seg til å vise fram landet og folket de setter så stor pris på. Sammen med dem og lokale guider er
du i de beste hender når du får oppleve dette varierte landet.
Etter en natt i hovedstaden Lima reiser vi rett opp i fjellene og har en hviledag for å bli vant til å være i høyden.
De neste dagene er vi i Cuzco mens vi opplever inkafolkets hellige by Machu Picchu og den flotte Urubambadalen. Vi har valgt å kjøre over høyslettene når vi skal til Puno, som ligger ved Titicacasjøen, for å vise fram det
flotte landskapet langs veien. Vi gjøre et stopp ved Cristo Blanco, den store kristusstatuen i Juliaca, en av byene
Per og Astrid har bodd og arbeidet i. Etter en god natt ved Titicacasjøens bredder kjører vi til havnen og drar
ut på sjøen med båt. Underveis på båtturen går vi i land og spiser lunsj/middag i hjemmet til en av familiene som
bor der før vi vender tilbake til Puno.
Neste post på programmet er Colcadalen, som er verdens dypeste dalføre. Før vi kommer ned i dalen gjør vi
et kort stopp på det høyeste punktet langs veien, 4950 moh. I Colcadalen kan vi se condorfuglene fly over oss
mens vi ser ut over det spektakulære dalføret eller vandrer i de spanske koloniherrenes fotspor. Disse dagene
bor vi på flotte Colca Lodge der vi kan bade i varme kilder og hente krefter etter mange dager i høyden.
Før vi reiser tilbake til hovedstaden Lima er vi et par dager i Arequipa. Her besøker vi Santa Catalina klosteret
og deltar på den fargerike påskefeiringen. Turen avsluttes med halvannet døgn i Lima før vi flyr hjem igjen, fulle
av inntrykk.

3. dag: Fredag 12. april
Tidlig avreise til den lille landsbyen Aquas Calientes. Landsbyen ligger ved foten av fjellet til legendariske Machu Picchu
– den glemte inkabyen langt inne i Andesfjellene. Landsbyen
ville sannsynligvis fortsatt bare vært en togstasjon, om ikke
det hadde vært for at den amerikanske historikeren Hiram
Bingham gjenoppdaget Machu Picchu i 1911. Du får ettermiddagen er fri til å oppleve byens mange gater og markeder
på egenhånd. Overnatting i Aquas Calientes.
4. dag: Lørdag 13. april
I dag besøker vi Machu Picchu, Som et eventyrslott troner
Machu Picchu på et høydedrag mellom dype daler og høye
fjell, der regnskogen møter fjellkjeden. De spanske conquistadorene fant aldri Machu Picchu. Derfor ligger byen som et
urørt monument fra inkatiden. Vi får en følelse av å være
satt flere hundre år tilbake i tiden. Machu Picchu er en natur
- og kulturopplevelse i særklasse. Deretter drar vi tilbake til
Cuzco hvor vi ankommer om kvelden. Overnatting i Cuzco.
5. dag: Søndag 14. april
Vi skal utforske Urubamba-dalen som var selve hjerteslaget i
Inkariket. I den fruktbare dalen på 2900 moh. dyrket inkaene
sine aller beste jordbruksprodukter. Og her renner elven
Vilcanota på sin ferd mot Amazonas og Atlanterhavet, tusenvis av kilometer mot øst. Turen går blant annet til Pisaq, en
fascinerende indianerlandsby øverst i dalføret. På grunn av
godt klima og bakende sol mellom bratte dalsider, var matproduksjonen i Urubamba-dalen av vital betydning for hele
Inkariket. Ennå i dag eksporteres det mais bl.a. til USA og
Japan. Urubamba-maisen regnes for verdens beste. På torget
i Pisaq handler vi lokalt kunsthåndverk og nyter atmosfæren i
landsbyen. I fjellsiden over Pisaq besøker vi storslagne inkaruiner og vandrer på ekte inkastier. Vi skal også besøke
Ollantaytambo, et enormt kompleks fra Inkatiden. Det er
bygget av kjempemessige steinblokker på opptil 30 tonn og
er et av de få stedene hvor spanjolene tapte et militært slag
mot Inkariket. Overnatting i Cuzco.

6. dag: Mandag 15. april
Reisedag til Puno og Titicacasjøen. Vi kjører med buss
gjennom et vakkert fjellandskap over høyslettene i
Andesfjellene. Vi spiser lunsj på veien og stopper ved
Cristo Blanco (kristusfiguren) som står på et fjell ved
byen Juliaca. I Puno sjekker vi inn og gjør oss bedre kjent
i byen.
7. dag: Tirsdag 16. april
Denne dagen skal vi tilbringe på Titicacasjøen. Beliggenheten på 3812 moh. gjør den til en av de høyest liggende
innsjøer på jorden. Vi reiser ut med båt, gjør strandhogg
og spiser middag hjemme hos en lokal familie. Om ettermiddagen returnerer vi til Puno. Overnatting i Puno.
8. dag: Onsdag 17. april
Vi kjører til Chivay i Colcadalen. Underveis stopper vi
kort et par steder for å nyte utsikten, naturen og dyrelivet. Vi spiser lunsj sammen når vi kommer fram og
overnatter på flotte Colca Lodge Spa & Hote springs. Vi
anbefaler en tur innom hotellets alpakkafarm og en tur i
de varme kildene om kvelden med den andinske himmelen som tak.
9. dag: Torsdag 18. april
Vi er i Colcadalen og reiser tidlig ned til ”Cruz del
Condor” for å nyte den mektige utsikten over dalen og
for å oppleve kondorene som flyr over oss, om været er
slik at fuglene er ute og flyr. Reisen går videre til Arequipa hvor vi spiser lunsj. Vi besøker så Santa Catalina
klosteret som regnes som en av de viktigste og mest
originale arkitektoniske byggverkene i Peru og LatinAmerika, med over 400 års historie.
10. dag: Fredag 19. april
Påskefeiring i Arequipa! Reiselederne tar oss med til
gudstjeneste og lar oss få oppleve hvordan påsken feires
på andre breddegrader. Overnatting i Arequipa.
11. dag: Lørdag 20. april
Vi returnerer til Lima med fly. Lunsj på hotellet. Dagen i
Lima. Overnatting i Lima.
12. dag: Søndag 21. april
Så er vi kommet til siste dagen i Peru. Det blir sightseeing i Lima hvor landets fremste katedral, regjeringskvartalet og rådhuset ligger. Vi prøver å danne oss et inntrykk
av denne byen som var sete for den spanske visekongen
fram til frigjøringen i 1824 og som i dag er en verdensby
med over 9 millioner innbyggere. Felles lunsj. Sent på
ettermiddagen reiser flyr vi til Amsterdam.
13. dag: Mandag 22. april
Ankomst Amsterdam, videre til Bergen om kvelden.

