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Cusco - Machu Picchu !
Historiens vingslag vid Världens Navel!

!

Ett reseförslag för dig som vill kombinera Cusco och Machu Picchu med Ecuador och
Galapagos.!

!

Peru är mer än dubbelt så stort som Sverige med gruvindustri, turism och fiske som viktigaste inkomstkällor. Landet har drygt 30 miljoner invånare, vara ca 10 % kineser. Valutan
är sol, ca 2,6 soles (pluralis) = 1 USD. Som litteratur kan Nobelpristagaren Mario Vargas
Llosa rekommenderas.!

!

Dag 1 - Från Skandinavien till Lima - Avresa tidig morgon till Amsterdam för direktflyg till
Lima, dit vi kommer en bit in på småtimmarna svensk tid och vi föreslår en lugn kväll.
Övernattning på flygplatshotellet, som nås till fots genom att man korsar en gata, inför fortsättning med morgonflyg till Cusco. !
Ett tips: Vissa resenärer väljer att åka till Amsterdam kvällen innan och sova på flygplatshotellet, för att få en lugnare start på resan.!

!

Dag 2 - Cusco - Efter frukost går resan med flyg till Cusco, som av inkafolket betraktades
som världens navel. Efter incheckning på hotellet ägnas dagen åt en stadsvandring samt
besök vid de kända ruinerna vid Sacsayhuaman under ledning av en kunnig guide, som
ger en inblick i Inkarikets historia, tradition och legender. Med en utsträckning på ca 400
mil kontrollerade Inkan Sydamerikas västkust från 1200-talet till spanjorernas ankomst i
början av 1500-talet. Läs mer om denna fascinerande kultur på wikipedia.org/wiki/Inkariket!

!

Dag 3 - Inkafolkets Heliga Dal - Spanjorerna förvånades vid sin ankomst över inkafolkets
goda hälsa, baserad på de grödor, bl.a. quinoa, som odlades på terrasser i bergen. Det
blir en guidad heldagstur i Den Heliga Dalen, Inkarikets ”kornbod” med dess odlingsterrasser, saltutvinning och den berömda marknadsplatsen i Pisac innan vi checkar in på hotellet
i Ollantaytambo, utgångspunkt för morgontåget till Aguas Calientes, vid foten av Machu
Picchu..!
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Dag 4 - Machu Picchu - Efter frukost tar vi tåget till Aguas Calientes och fortsätter med
buss upp till Machu Picchu. Machu Picchu upptäcktes aldrig av spanjorerna och anses
tack vare detta befinna sig i ”ursprungligt” skick. Efter en guidad vandring på 2,5 timme
finns det egen tid för fotografering innan det är dags att återvända med buss för en lunchbuffé i Aguas Calientes. På eftermiddagen går tåg till Ollantaytambo och därifrån med privat transport till hotellet i Cusco. !

!
Dag 5: - Transfer till flygplatsen i Cusco för morgonflyg till Lima. !
!

För dig som vill kombinera denna resa med Ecuador fortsätter resan antingen till Quito för
Rundresa eller besök i Amazonas - eller till Guayaquil för Galapagos eller Futuro Valdivias
värld vid Stillahavskusten.!

!
!
Sist men inte minst: !
!

Tack för att du reser med Futuro Valdivia. Överskottet från din resa går oavkortat till
vårt sociala arbete bland barn, ungdomar och utsatta familjer / grupper i Valdiviaregionen i Ecuador. www.futurovaldivia.org!
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We Travel with/med/con Futuro Valdivia!!
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www.futurovaldivia.org

!

jsmedmyr@futurovaldivia.org

+593-991893867

