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AR   PERU 
Peru är Inkafolkets land. Vi landar i Lima, som är en modern huvudstad men 
trots det ger en historiks bild av förgången tid. UNESCO skyddar den histo-
riska delen av staden och dess vackra Torre Tagle Palace. De många kyrkorna i 
Lima ger också en bild av folkets hängivenhet och tro. Cusco hör till det mest 
välkända turistmålet. Ligger 3.400 m.ö.h och ger en upplevelse av inkakulturens 
historiska vingslag. Här kan man känna den tunna luften som sätter styrkan på 
prov. Arequipa känd som ”den vita staden” och de många templens stad. Puno 
vid Titicacasjöns strand - här möter vi de färggranna folkdräkterna hos Ayma-
rafoket. Amazonas djungelområden i Peru som t.ex. Puerto Maldonado, kan
kombineras under resan i dessa länder.

Peru startpaket - Lima 3 dagar

Dag 1 - Lima
Ankomst Lima med transfer till valt 
hotell.

Dag 2 - Lima
Efter frukost en heldagstur i staden. Du 
får du en bra inblick i det gamla inkari-
kets Peru. Här möts du av tre historiska 
perioder, förhistoriska, kolonialtiden 
och nutid. Vid Huaca Pucllana möts du 
av de arkeologiska fyndigheterna från 
år 200 f. kr och Inkatidens heliga by 
Paseo de la Republica (Promenade of  
the Republic), Plaza San Martin (San 
Martin Square) and the Plaza Mayor 
(Main Square). Vi besöker också Perus 
skattkammare vid Museum of  the 
Banco Central de Reserva. Här finns 
alla värdefulla fynd från gången tid. 
Efter en lärorik dag i Lima återvänder 
du till valt hotell.

Dag 3 - Lima
Frukost och ytterliggare fler turer i Peru 
eller du kanske reser vidare och då vän-
tar en transfer till flyget.

                        

 Pris från: 1.465:–  

Kategori: Hotell ***
Transport: Buss
Start: Lima
Slut: Lima
Dagar: 3

Dag 1 - Cuzco
Ankomst till Cuzco, oftast med flyg 
från Lima (tillägg). Du möts av vår 
guide för transfer till hotell. Beroende 
på ankomsttid ges här möjlighet till 
en rundtur i Lima City. På eftermid-
dagen besöker du den historiska delen 
av staden och Plaza de Armas, stadens 
torg, katedralen, regeringsbyggnaden, 
San Francisco Monastery, San Martin 
Square, Miraflores och San Isidro.

Dag 2 - Cuzco - Urubamba 
- Cuzco
Efter frukost en heldagstur till Pisca 
med tillfälle att köpa de färgsprakande 
handarbeten från Cusco. Vi äter lunch i 
Urubamba Valley och fortsätter till
fästningen i Ollantaytambo. Åker däref-
ter tillbaka till Cusco och vårt hotell.

Dag 3 - Cuzco - Machu Pic-
chu - Cuzco
Transfer till tåget som skall ta oss till 
Aguas Calientes. Vi tar sedan bussen till 
Machu Picchu. Nu följer en 2 timmars 
guidad tur och du har sedan tid att 
på egen hand smälta alla intryck i de 

historiska området innan vi tar bussen 
tillbaka till Aguas Callientes. Vi tar 
därefter tåget till Ollanta eller Cusco. 
Övernattning. Lunch ingår.

Dag 4 - Cuzco
Transfer till flygplatsen eller för vidare
planerade turer till Amazonas djungel 
eller Titikakasjön.

Pris från: 5.260:–

Peru startpaket - Cusco 4 dagar

Kategori: Hotell ***
Transport: Buss
Start: Lima
Slut: Lima
Dagar: 4
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Amazonas Djungeläventyr -  4  alt 5 dagar ( ST)

Dag 1 - Lima eller Cusco (lunch, mid-
dag)
Ankomst Lima med transfer till Peurto Maldondos 
högkvarter där vi njuter av den vackra trädgården och 
ni packar om till mindre bagage för att kommande 
dagar via båt skall bli enklare. Transfer till Tambopata 
River där vi äter lunch innan båtturen startar som tar 
oss till Posada Amazonas. Efter ca. 45 minuter är vi 
framme vid reservatet där vi skall övernatta. 
Ecotursim är ett välkänt begrepp vilket du nu får 
uppleva. Vi äter middag tillsammans.

Dag 2 - Posada Amazonas (helpen-
sion)
Efter frukost väntar en heldag i Amazonas djugel-
område. En båttur på ca 30 minuter tar oss till Tres 
Chimbadas Oxbox Lake. Vi gör sedan en paddeltur 
runt sjön för att söka efter de gigantiska uttrarna 
och övriga djur. Övrigt är det en vandringstur till 
papegojornas område. Efter lunch förstätter vi ner 
längs floden till Centro nape. Detta är en kommunal 
organisation som tillverkar medicin utav växterna i 
djungeln. Här finns en stig med information om de 
olika medicinalväxterna och deras använding. 
Middagen serveras vid återkomst till posadan och där-
efter en natt vandring då du får ta dela av djungelns 
alla ljud och natt djur.

Dag 3 - Posada Amazonas (helpen-
sion) 
Idag går vi till Parrot Clay Lick, en promenad genom 
djungeln på ca 20 minuter. Här  ser vi de olika pape-
gojarterna. Vi gör därefter en 2 timmars tur, Ceiba 
Trail Hike, där vi får se de enorma träden i djungeln. 
Många kan bli 40 meter höga med enormt rotparti.
Efter lunch gör vi en 30 minuters båttur och besöker 
en farm. Ägaren guidar oss runt.

Dag 4 - Brazilien  
(5 dagars tur, helpension) 
Denna dag utgår om du gör 4 dagars turen. Vandring 
till Barzil Nut Trail & camp. Här har man under lång 
tid tillbaka tillbringat några månader för att skörda de 
vilda nötterna och sedan torkat dem för att andvändas 
till mat under regnperioden. Lunch och en vandring 
på ca 2 km ner till Tampopata floden. En lugn vand-
ring där det finns bänkar utsatt för att kunna njuta av 
djungels alla ljud och närhet.

Dag 5 - Tambopata River Port (fru-
kost)
Transfer tillbaka med båt from Posadan i Amazonas 
djungel till hamnen vid Tambopata och vidare med 
buss till Maldondo. För ditt flyg retur eller ytterligare 
upplevelser.  

Pris 4 dagar från: 5.600:–
Pris 5 dagar från: 7.055:– 

Kategori: Hotell ***
Transport: Buss
Start: Lima alt. Cusco
Slut: Lima alt. Cusco
Dagar: 3

Kategori: Hotell ***
Transport: Buss
Start: Lima alt. Cusco
Slut: Lima alt. Cusco
Dagar: 4 alt. 5

Amazonas Djungeläventyr -  3 dagar ( ST)

Dag 1 - Lima eller Cusco (lunch och 
middag)
Ankomst Lima med transfer till Peurto Maldondos 
högkvarter där vi njuter av den vackra trädgården och 
ni packar om till mindre bagage för att kommande 
dagar via båt skall bli enklare. Transfer till Tambopata 
River där vi äter lunch innan båtturen som tar oss till 
Posada Amazonas. Efter ca. 45 minuter är vi framme 
vid reservatet där vi skall övernatta. 
Ecotursim är ett välkänt begrepp vilket du nu får 
uppleva. Vi äter middag tillsammans.

Dag 2 - Posada Amazonas (helpen-
sion)
Efter frukost väntar en heldag i Amazonas djugelom-
råde. En båttur på ca 30 minuter tar oss till Tres Chim-
badas Oxbox Lake. Vi gör sedan en paddeltur runt 
sjön för att söka efter de gigantiska uttrarna och övriga 
djur. Övrigt är det en vandringstur till papegojornas 
område. Efter lunch förstätter vi ner längs floden till 
Centro nape. Detta är en kommunal organisation som 
tillverkar medicin utav växterna i djungeln. Här finns 
en stig med information om de olika medicinalväx-
terna och deras använding. Middagen serveras vid 
återkomst till posadan och därefter en nattvandring då 
du får ta del av djungelns alla ljud och natt djur.

Dag 3 - Tambopata River Port (fru-
kost)
Transfer tillbaka med båt from Posadan i Amazonas 
djungel till hamnen vid Tambopata och vidare med 
buss till Maldondo. För ditt flyg retur eller ytterligare 
upplevelser.  

Pris från: 3.815:–


