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Rundresa i Peru, 26 okt- 10 nov 2016 

 

Under denna specialresa i Peru upplever vi välkända turistmål och 
höjdpunkter som Machu Picchu och Titicacasjön, men får 
samtidigt en inblick i samhället och livet bortom turiststråken. 
Med på första delen av resan följer grundaren för stiftelsen Perus 
Vänner, eldsjälen Håkan Meyer. Han kommer under några dagar i 
staden Calca att förevisa och berätta om flera av projekten i 
området såsom biodlingar, hantverkstillverkning, 
souvenirförsäljning och stöd till familjer och skolbarn. Under 
övriga rundresan följer svensktalande färdledare med gruppen.   

Efter en hel dags flygresa över Atlanten anländer vi till Lima på 

kvällen. Inkvartering på vårt hotell i stadsdelen Miraflores. 

 

Lima är en av Sydamerikas äldsta städer, grundad redan 1535 av 

conquistadoren Francisco Pizarro. Under en stor del av kolonial-

tiden var Lima ”Sydamerikas huvudstad” och det var härifrån alla 

ädla metaller skeppades mot Spanien. Minnesmärken från denna 

tid finns kvar i den gamla stadskärnan och vi besöker bl. a 

Katedralen, där erövraren Pizarros rester vilar. Inte minst beser vi 

de unika träbalkonger som återfinns nära Stortorget. Naturligtvis 

hinner vi också med en rundtur genom det ”nya” moderna Lima 

med besök i stadsdelarna Miraflores och San Isidro. Vi avslutar 

dagen med ett besök på det berömda Guldmuseet, en fantastis 

privatsamling med de vackraste guldföremål från Perus 

indiankulturer. Lunch 
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Vi tar det tidiga morgonflyget till Inkaimperiets forna huvudstad – 

Cuzco på 3400 meters höjd över havet. Vi fortsätter direkt från 

flygplatsen mot nya mål – den natursköna Inkadalen.- Här njuter  

vi av Andernas bergstoppar och landskap. Dalgången vi färdas 

genom ligger på en höjd av endast 2800 meter och under dagen 

kan vi på ett lugnt och behagligt sätt acklimatisera oss till den 

tunnare höglandsluften. Vårt mål är samhället Calca där 

verksamheten för Perus Vänner i huvudsak bedrivs. Vi bor här på 

ett trevligt men något enklare hostal (givetvis med dusch och 

toalett på rummet) På eftermiddagen görs en första presentation 

av Stiftelsens arbete och våra samarbetspartners från trakten. 

Lunch.  

Dagarna i Calca ger oss en ingående bild hur det är att leva i 
Inkas heliga dal. Vi får lära oss om politik, sociala förmåner, 
skolsystem, sjukvård, religion, det dagliga livet och mycket 
mer. Vi kommer att studera stiftelsens olika hjälpprojekt och 

besöka borgmästaren, skolor, marknader, bergsbyar, 
biodlare, familjer, levnadsförhållanden, vävstugor och 
mycket annat. Vi ska dela ut barnkläder till de fattiga barnen.   

Vi kommer att få uppleva sevärdheter som inkalämningarna 
i Urco, saltutvinningen i Salineras de Maras och Moray där 
inkas förädlade majs, potatis och quinua. Vi kommer att 
färdas i en underbart vacker natur. Vi kommer att få nya 
vänner och komma dem mycket nära. Vi kommer att besöka 
miljöer som nästan ingen turist kommer i närheten av. Calca 
ligger på 2 900 m höjd och vi besöker bergsbyar upp till 
4 000 m 

Det definitiva programmet kommer vi fastställa bara någon 
vecka före vårt besök. Dels vill vi kunna visa de projekt 
stiftelsen startar under 2016 och dels vill vi även anpassa 
programmet efter deltagarnas personliga önskemål. 

Aktiviteter och utflykter koordineras på plats av Håkan Meyer  

Lunch 

Aktiviteter och utflykter koordineras på plats av Håkan Meyer  

Lunch 

 

Aktiviteter och utflykter koordineras på plats av Håkan Meyer  

Middag 
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Vi börjar dagen med ett besök i den charmiga byn 
Ollantaytambo där vi även vandrar upp mot den berömda 
inkalämningen på bergssidan. Mitt på dagen bordar vi så det 
tåg som ska föra oss till Inkafolkets försvunna stad, platsen 
som spanjorerna aldrig fann och som amerikanen Hiram 
Bingham återupptäckte under en expedition först 1911. 
Tåget för oss vidare genom Inkadalen och längs den 
virvlande Urubambafloden. Tåget tar oss med bortom alla 
vägar och vi tränger in genom nästan djungelliknande 
områden tills vi slutligen når vårt mål – Machu Picchu. Vi  

övernattar i den lilla byn Aguas Calientes för att följande 
morgon bli bland de första att upptäcka ruinstaden. Middag 

För de flesta är dagens utfärd en av resans absoluta 

höjdpunkter och vi vaknar förstås tidigt för att bli bland de 

första som besöker staden! Att uppleva Machu Picchu i 

gryning är verkligen en stor fördel, även om det alltid är 

mycket folk på denna plats är det fortfarande ett lugn i 

atmosfären mellan 6-8 på morgonen som verkligen höjer 

upplevelsen. Denna mytomspunna plats lämnar ingen 

oberörd och vi har flera timmar på oss i ruinerna. Efter en 

guidad rundvandring ges tillfälle att på egen hand utforska 

detta stora område utan brådska. Vi rekommenderar en lätt 

vandring upp mot Solporten Inti Punku vilket de flesta klarar 

på c:a 2 timmar. På eftermiddagen tåg- och bussresa till 

Cuzco, restid sammanlagt c:a 4 timmar. Lunch 

Dagens utflykt går till några av de berömda inkaruiner som ligger 

nära staden Cuzco. De är förnäma exempel på Inkas storslagna 

byggnadskonst och fantastiska arkitektur. Vi besöker den 

överväldigande befästningen och templet Sacsayhuamán. Här 

bildar enorma stenblock, som vart och ett väger upp till 120 ton, 
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tre perfekta zig-zag murar. Härifrån kan även vi beskåda hela 

staden Cuzco från ovan. Vi hinner också med en gemensam 

stadspromenad med besök i Katedralen och framförallt  

Inkafolkets allra heligaste plats – Soltemplet Coricancha mitt i 

Cuzco. Här upplever vi Inkas stenhuggarkonst när den är som 

vackrast och mest perfekt. Under promenaden upptäcker vi också  

många av Cuzco mindre gator, vi beser forna Inkapalats, den 

berömda tolvkantiga stenen och vi hinner gå in i små 

hantverksbutiker. E m fri för egna strövtåg. Lunch 

Vi lämnar idag Cuzco för en spännande bussresa över Andernas 

högplatå, mot Titicacasjön i närheten av den bolivianska gränsen. 

Färden är lång men vi har möjlighet att stanna där vi själva önskar 

och sträcka på benen, ta bilder eller bara beundra och njuta av 

landskapen och vyerna. Under dagen hinner vi också besöka 

många platser, blå insjöar, små fornlämningar och inte minst de 

typiska byar längs vägen som mycket sällan får besök av turister. 

Naturligtvis stannar vi i Andahuaylillas där ett besök i byns unika 

kyrka är ett måste. Denna plats är kallad ”Andernas Sixtinska 

Kapell” och liknar ingen annan kyrka i Peru. Vi beundrar bl. a 

originalmålningar från 1600-talet inspirerade av den s.k. 

Cuzcoskolan. Vi anländer staden Puno vid Titicacasjöns strand 

under kvällen. Restid c:a 8 timmar. Lunch  

På 3812 meters höjd över havet ligger världens högst belägna 

farbara sjö och den är andlöst vacker! Vi ska idag göra en  
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ordentlig båttur på sjön med besök på de berömda vassöarna 

men också på den isolerade ön Taquile där tiden nästan stannat.  

På Uros indianernas vassöar är allt gjort av vass: marken de går 

på är av vass, hyddorna de bor i är av vass, museum och affärer är  

av vass, det finns till och med ett litet hotell gjort av vass och tro 

det eller ej, man kan faktiskt äta en del av vasstrået. Vi provar 

även på att åka i Urofolkets egenhändigt gjorda vass-båtar, deras 

traditionella transportmedel. Färden fortsätter över sjön – räkna 

med härliga vyer! Vi kommer så småningom till ön Taquile mitt 

ute i Titicacasjön. Här lever byborna ungefär på samma vis som 

de alltid gjort med ett mycket enkelt jordbruk som främsta 

utkomst. De är särskilt kända för sina fantastiska hantverk, 

bonader, mössor, band och andra kläder som de själva använder. 

Här hålls hårt på traditionerna och männen bär t ex olika typer av 

mössor om de är gifta eller ogifta. Lunch 

 

Vi färdas idag vidare över högplatån längs en nyligen asfalterad 
väg som kopplar ihop området runt Titicacasjön med Arequipa. Vi 
färdas över ett platt och kargt område med flera snöklädda 
fjälltoppar i sikte. Vi kommer att se stora hjordar lama- och 
alpackadjur då dessa släktingar till kamelen (!) trivs bra här på 
höjderna och djurskötseln är det människor i första hand lever av.  

Vi stannar för enkel fika längs vägen och når på eftermiddagen 
slutmålet i Colcadalen. Ett isolerat område, länge okänt för 
omvärlden, där naturen och människorna skiljer sig mycket från 
det vi tidigare sett under resan. Middag 

Vi går upp tidigt för avfärd mot den djupa ravinen där vi på 

morgonen ska speja efter kondorer.Denna enorma fågel, med ett 

vingspann på lite drygt tre meter, är mycket svår att få syn på. 

Men eftersom den har sina bon på klippväggarna är detta en av 

världens bästa platser att skåda dessa fåglar. På morgonen drar 

kondorerna nytta av de varma uppvindarna från klyftan för att 

kunna segla ut över ravinens kant i jakten på föda. Vi har gott om 

tid att invänta kondorerna och bese denna plats. Vi hinner även 

med en del stopp för att beundra vyerna och för korta besök i de 

små byarna längs vägen. Idag bjuds goda möjligheter till härliga 

bad i varma källor. Middag 
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Vi kör under förmiddagen mot staden Arequipa 2235 m ö h, 

Perus andra största stad, med en dryg miljon invånare. Under 

färden upplever vi återigen det karga landskapet dominerat av 

vulkaner. Vi har på slätterna chans att se lamadjurets vilda 

släkting, den vackra vikunjan. Efter lunch ger vi oss ut och 

utforskar staden. Vi besöker Santa Catalinaklostret, grundat 1580 

och stängt för omvärlden ända tills 1970. Det är som en ”stad i 

staden” där nunnor lever och verkar än idag. Vi hinner också göra 

ett besök på det fina Inkamuseet där vi beser Juanita, den 

berömda frysta inkaflickan som upptäcktes 1995 högt uppe på en 

bergstopp i regionen. Lunch 

 

Vi har sovmorgon och ledig förmiddag. Transfer till flygplatsen 

och flyg till Lima mitt på dagen. Efter ett par timmars väntetid 

öppnar incheckningen till planet mot Europa. Avresa från Peru på 

kvällen. Måltider på flyget. 

 

Vi ankommer Europa för vidare färd mot vår slutdestination. 

 

Resan inleds i Inkadalen för en bättre acklimatisering till de höga 
höjderna i Peru och avslutning sker i lugnare tempo på kusten 
med varmt och soligt klimat. Inkvartering sker på bra och trevliga 
medelklasshotell motsvarande 3-4**** enligt lokal gradering. 
Tänk på att Peru är ett enormt stort land och resan kräver långa 
transporter, främst i buss för att få en bra bild över geografi, 
natur och kultur. Mer information om klimat, klädsel och andra 
praktiska råd skickas vid anmälan till resan. Största gruppstorlek 
är 20 deltagare och vi reser med minst 10 personer.   
 
Pris:         39500 kr 
Pris utan flyg:                    32500 kr 
 
Enkelrumstillägg:         6000:-  
Avbeställningsskydd        6% av resans pris 
 
I priset ingår: 
  Flyg Stockholm/Göteborg till Lima ToR inkl alla flygskatter 
  Svensktalande färdledning av Alex Bendezu 
  Inkvartering i dubbelrum på medelklasshotell  
  Halvpension med frukost alla dagar, lunch eller middag  
  Alla utflykter, inträden och transporter enligt program 
 
I Priset ingår ej: 
  Övriga måltider, måltidsdryck, eventuell dricks 

 

 

Läs mer om stiftelsen på hemsidan, www.perusvanner.se

Där kan du också köpa boken; Peru, i våra hjärtan – en liten 
skrift om givande givande av Håkan Meyer.  
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