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Cusco badet i gyldent aftenlys. Katedralen i midten er til dels bygget med de samme sten, som inkaerne brugte til deres paladser.   

På denne rejse med dansk rejseleder skal vi opleve nogle 
af Sydamerikas allerstørste højdepunkter: Machu 
Picchu, et af verdens syv vidundere, Cusco, inka-
ernes hovedsted og Titicacasøen med indianernes 
sivøer i Peru, Ecuadors skønne hovedstad Quito 
og de fantastiske Galapagos-øer, som med deres 
isolerede beliggenhed tjente som Charles Darwins 
levende laboratorium, da han udviklede sine teorier 
om arternes oprindelse.

Vi begynder i Lima, Perus hovedsted, hvor vi oplever den største pyramide fra en af 
de tidlige kulturer før inkaerne, inden vi flyver til Den Hellige Dal og besøger Machu 
Picchu – den sagnomspundne by højt oppe i bjergene som spanierne aldrig fandt.  
En solopgang over Machu Picchus velbevarede ruiner er uforglemmelig! I Cusco, kontinen-
tets ældste by, ser vi, hvordan spanske koloniherrer byggede direkte oven på inkaernes 
bygningsværker, som har modstået jordskælv til alle tider. Sidste stop i Peru er ved Puno og 
Titicacasøen, hvor vi besøger uros-indianerne, der lever på sivøer i den store sø.

Vi rejser videre til historiske Quito, Ecuadors hovedstad og også en hovedby for inkaerne.  
Her oplever vi bl.a. byens historiske centrum, som er udnævnt til UNESCO-verdensarv, og kører med 
kabelbanen op for at nyde udsigten over knejsende vulkaner. Herefter flyver vi ud i Stillehavet til 
Galapagos-øerne, hvor det dejlige skib M/V Galapagos Legend venter på os.

Vi sejler på krydstogt rundt mellem øerne og hilser på de berømte galapagosskildpadder, som kan blive flere hun-
drede år gamle, blåfodede suler, søløver og mange andre dyr. Vi går i land på nogle af øerne, og der bliver naturligvis 
også mulighed for at hoppe i vandet og snorkle mellem arterne.

Alt i alt en helt fantastisk rejse for os, der elsker historie, natur og eventyr. Glæd jer også til at møde vores rejseleder, 
som er særdeles erfaren og har en enorm viden om fortid og nutid i hele Sydamerika.

Vi ønsker jer en god rejse.

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser

Peru, Ecuador og Galapagos
Inkariget og Galapagos - Rundrejse med dansk rejseleder - 17 dage
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Danmark - Lima. Ankomst til Lima først på aftenen og måske en  
 gåtur i byen for at få flyrejsen ud af kroppen.

Dag 2. Lima - Den Hellige Dal. En gåtur ved Stillehavet inden vi kører mod  
 lufthavnen og kig til Limas største pyramide på vejen. Fremme i Den  
 Hellige Dal tager vi os god tid, så vi kan vænne os til højden.

Dag 3. Den Hellige Dal - Ollantaytambo - Aguas Calientes. Gåtur i  
 Ollantaytambo med besøg ved soltemplet, der ligger højt over byen,  
 og herefter med toget til Aguas Calientes, en smuk køretur langs  
 Den Hellige Flod. Første kig til Machu Picchu giver et sug i maven.

Dag 4. Machu Picchu - Cusco. Vi skal opleve Machu Picchu - et af ver- 
 dens syv vidundere - med kejserens bolig, soltemplet og mange  
 andre templer. Med toget tilbage til Ollantaytambo og videre til  
 unikke Cusco.

Dag 5. Cusco, til fods rundt i inkaernes hovedstad. Vi oplever det ene- 
 stående mix af inkaernes byggestil og spansk kolonistil. Coricancha,  
 inkaernes vigtigste tempel, Plaza de Armas med katedralen og det  
 hyggelige omkringliggende område.

Dag 6. Cusco, vandretur til tempelfortet og fritid. Vi går sammen op til  
 tempelfortet Sacsayhuaman, hvor inkaerne holdt solhvervsfester. Tid  
 på egen hånd til fx at besøge nogle af byens fantastiske museer.

Dag 7. Cusco - Puno ved Titicacasøen. Køretur gennem smukt land- 
 skab til højsletterne ved Puno med indlagt prisbelønnet kaffestop.  
 Ankomst til Puno, der ligger smukt ned til Titcacasøen.

Dag 8. Puno - Titicacasøen - Lima. Skøn sejltur på den kæmpe Titicaca- 
 sø mellem urosindianernes sivøer. Vi går i land på Taquile som  
 er UNESCO-verdensarv, og oplever, hvordan indianerne lever, og  
 hvor dygtige mændene er til at strikke! Sidst på eftermiddagen  
 flyver vi til Lima.

Dag 9. Lima - Quito i Ecuador. Ankomst til Quito, hvor vi prøver at stå  
 med det ene ben på den nordlige halvkugle og det andet på den  
 sydlige. På opdagelse i kvarteret rundt om vores hotel.

Dag 10. Quitos højdepunkter. Med kabelbanen op på vulkanen for at  
 nyde udsigten over Quito. Herefter spændende moderne kunst og  
 en gåtur i byens centrum, som er UNESCO-verdensarv.

Dag 11. Quito - Puerto Ayora, Galapagos. Vi flyver ud over havet og  
 lander på Isla Baltra. Indlogering på hotel i Puerto Ayora og tid til 
  at gå rundt i den usædvanlige by, hvor søløver og pelikaner hæn- 
 ger ud ved havnefronten.

Dag 12. Ombord på M/V Legend og sejlads til Turtle Cove. Vi bliver kørt  
 til Baltra for at gå ombord på det gode skib M/V Legend. Sejlads til  
 Turtle Cove - et paradis med skildpadder, rokker og (ufarlige) hajer.

Dag 13. Sulivan Bay på Isla Santiago og Isla Rábida. Ved Sulivan Bay  
 tager vi på let vandring ved vulkanen og svømmer/snorkler en tur i 
 det lune havvand. Efter frokost besøg ved den røde strand ved  
 Rábida med et interessant fugleliv.

Dag 14. Urbina Bay og Tagus Cove, Isla Isabela. Sort vulkanstrand med  
 leguaner og kæmpestore skildpadder. Snorkling blandt havskild- 
 padder og om eftermiddagen vandring ind til Darwins kratersø. Sejl- 
 tur langs kysten for at studere havfugle som den blåfodede sule og  
 skarven, der ikke kan flyve.

Dag 15. Espinosa Point, Isla Fernandina, og Vicente Roca Point, Isla  
 Isabela. Førsteparket til havleguaner, søløver og den sjove Sally  
 Lightfoot-krabbe. Mulighed for at snorkle på dybt vand på Bolívar  
 Channel, et af verdens mest fiskerige havområder.

Dag 16. Galapagos - Guayaquil på fastlandet og hjemrejse. Vi afmøn- 
 strer skibet og kører op i højlandet for at besøge nogle af de kæm- 
 pe skildpadder, som Galapagos er så berømt for. Herefter flyver vi  
 til Guayaquil på Ecuadors fastland for at påbegynde hjemrejsen.

Dag 17. Ankomst til Danmark. 

Lima - Pisac - Aguas Calientes - Cusco - 

Puno - Quito - Puerto Ayora, Santa Cruz - 

Galapagos krydstogt 

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
• En fantastisk tre-i-en-oplevelse til Peru, Ecuador  
 og Galapagos
• Inkarigets skatte ved Machu Picchu og i Cusco og  
 nutidens indianere på sivøer i Titicacasøen
• Quitos højdepunkter med smuk kolonistil omkranset  
 af majestætiske, sneklædte vulkaner
• 5 dages drømmekrydstogt ved Galapagos på skibet  
 M/V Galapagos Legend, inkl. udflugter mellem sø- 
 løver, skildpadder og blåfodede suler

!
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MACHU PICCHU, ET MUST-SEE!

En af denne verdens helt store seværdig-
heder er Machu Picchu, inkaernes impone-
rende bygningsværk midt i naturen på toppen 
af et bjerg. Det fungerede som residens for 
inkaherskerne og består af ca. 150 bygninger 
fordelt i forskellige grupper. 

Her oplever bl.a. vi solobservationssteder og 
offersteder, og vi imponeres over deres vand-
forsyning og afløbssystemer, som var meget 
avancerede for den tid. Området er naturligvis 
på UNESCOs liste over verdensarv.
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Herefter skal vi med tog til byen Aguas 

Calientes, som ligger for foden af Machu  

Picchu. Togturen tager ca. halvanden time, 

hvor vi nyder udsigten til Den Hellige Flod 

og de omkringliggende 

bjerge. Vi er nu på vej 

ud i højlandsjunglen, og 

ser hvordan vegetationen 

undervejs bliver mere og 

mere frodig.

Sidst på eftermiddagen 

går vi en tur langs floden 

til en bro, hvorfra vi 500 

meter oppe kan se Machu 

Picchu, som vi skal besøge 

dagen efter. Om aftenen 

er det oplagt at spise sammen på en af de 

mange gode restauranter i byen.

Dag 4. Machu Picchu og retur til Cusco
Dagen er nu kommet, hvor vi skal besøge 

Machu Picchu, et af verdens nye syv vidun-

dere. Vi starter tidligt og tager en af de første 

busser fra Aguas Calientes, så vi står klar ved 

indgangen til Machu Picchu kl. 06.00, hvor 

dørene åbner. 

Vi starter med at gå op til det gamle vagt-

hus, hvorfra vi har en fantastisk udsigt over 

hele Machu Picchu. Her bliver vi, indtil solen 

er stået op over byen. Den oplevelse glemmer 

vi nok ikke så nemt igen.

Dag 1. Danmark – Lima 
Vi ankommer til Limas lufthavn først på afte-

nen. Fra lufthavnen er der ca. 45 minutters 

buskørsel til vores hotel i bydelen Miraflores i 

centrum af Lima. Undervejs i bussen vil rejsele-

deren introducere os til rundrejsen og give os 

en række praktiske oplysninger, så vi er godt 

forberedt til de næste ugers eventyr.

Aftenen er til fri disposition. Nogle er måske 

allerede på vej i seng efter en lang rejsedag. 

Andre er til hyggesnak og en øl i hotellets hyg-

gelige bar inden sengetid. Endeligt er der også 

mulighed for at få strakt benene på en lille 

gåtur til Kennedyparken, som har mange hyg-

gelige barer, restauranter og storbystemning. 

Vi har ikke så lang tid i Lima, så det sidste var 

måske en rigtig god ide.

Dag 2. Gåtur til Stillehavet og 
videre til Cusco og Den Hellige Dal
Inden afgang til lufthavnen, hvorfra vi skal 

flyve til Cusco midt på formiddagen, spadse-

rer vi de ti minutter ned til Kærlighedsparken, 

hvor vi nyder udsigten til Stillehavet, verdens 

største ocean. Herefter kører vi mod lufthav-

nen, og på vejen passerer vi den impone-

rende pyramide Huaca Pucllana, som er den 

største af de tilbageblevne pyramider i Lima.

Det tager kun en time at flyve til Cusco fra 

Lima, men da Cusco ligger højt, kører vi 

direkte ned i Den Hellige Dal, og kommer så 

først tilbage til byen et par dage efter, hvor vi 

er bedre rustet til at gå rundt i 3400 meters 

højde.

I den frodige dal i 2.900 meters 

meter højde med stejle bjergskrå-

ninger på begge sider gror ver-

dens bedste majs. Markerne over-

risles med vand fra floden Vilca-

nota, som også løber forbi Machu 

Picchu og videre ud i Amazonas. 

Vi er nu på den østlige side af 

Andesbjergkæden på vej ned i høj-

landsjunglen. I disse fantastiske 

omgivelser skal vi nyde en luksus- 

frokostbuffet på en hacienda med 

udsigt til en smuk have, lamaer og alpakaer. 

Herfra er der ikke langt til vores hotel, som også 

ligger i særdeles bjergtagende omgivelser. 

Dag 3. På opdagelse i Den Hellige Dal,
besøg i Soltemplet og videre med 
tog til Aguas Calientes
Vi kører nu videre til Ollantaytambo, som er 

den næste imponerende Inkaby i Den Hellige 

Dal. Vi går en tur i byen, hvor der den dag i 

dag bor mennesker i de oprindelige inkahuse. 

Det er som en rejse tilbage i tiden, hvor vi 

også skal besøge nogle af husene. Vi går op 

og ser det store Soltempel og inkaernes for-

rådskamre, som ligger højt over byen.

Vi kører med tog fra Ollantaytambo til Aguas Calientes ved foden af Machu Picchu – en legendarisk strækning langs brusende floder og forbi høje 
bjergtinder. I Aguas Calientes går togskinnerne midt igennem byens hovedgade.

Peru, Ecuador og Galapagos
Inkariget og Galapagos - 17 dage

Vi går en tur i Ollan-
tay-tambo, hvor 
der den dag i dag 
bor mennesker i de 
oprindelige inkahuse. 
Det er som en rejse 
tilbage i tiden
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Vi får en rundvisning i den imponerende kate-

dral, som i virkeligheden består af tre kirker 

i en. Spanierne kristnede inkaerne og lærte 

dem at male motiver fra Bibelen. Et af høj-

depunkterne på rundvisningen i katedralen 

er et maleri af den sidste nadver, hvor Jesus 

og disciplene i Jerusalem fejlagtigt spiser mar-

svin, som også i dag er nationalspise i Peru.

Fra katedralen spadserer vi op til fødevare-

markedet San Pedro, det største i Peru, hvor 

der også bliver smagsprøver på nogle af 

egnens specialiteter. Resten af dagen er til fri 

disposition.

Dag 6. Udflugt til Sacsayhuaman 
og fridag i Cusco
Vi har nu helt vænnet os til højderne og skal 

om formiddagen på en vandretur op til tem-

pelfortet Sacsayhuaman, som ligger på en af 

skråningerne over Cusco. Her fejrede inka-

erne også de store solhvervsfester. Spanierne 

ødelagde de fleste inkabygninger på stedet 

for at genbruge stenene til kirker nede i byen, 

men de mange 100-tons tunge, fint udhug-

gede sten fra zigzag-murerne kunne de ikke 

rokke ved. Murerne er så smukke, at ord ikke 

slår til. Det skal bare opleves.

Efterfølgende er det store fridag i Cusco, hvor 

det er oplagt på egen hånd at besøge nogle 

af byens bedste museer, f.eks. Inkamuseet 

eller det Præcolombianske Museum.

Efterfølgende er der rundvisning i hele Machu 

Picchu med en lokalguide og rejselederen, 

hvor vi både besøger de kejserlige og reli-

giøse afdelinger, herunder kejserens bolig, 

soltemplet og de andre templer.

Efter rundvisningen, som tager ca. halvanden 

time, er der mulighed for 

at gå rundt på egen hånd 

eller ”bare” sætte sig et 

sted med udsigt og suge 

det hele til sig. 

Hvis man er glad for at 

vandre, er det oplagt at 

gå ud til solporten, som 

var den oprindelige ind-

gang til byen. Her kom 

kejseren også ind i sin 

bærestol, når han var på besøg fra Cusco.

Der er tid til frokost på en af de mange 

restauranter i Aguas Calientes, inden vi 

midt på eftermiddagen tager toget tilbage 

til Ollantaytambo. Her venter bussen på os, 

og vi har så et par timers kørsel gennem et 

smukt landskab til Cusco, hvor vi tjekker ind 

på et hyggeligt hotel i det historiske centrum. 

Efter en lang dag med overvældene indtryk 

vælger mange nok en stille aften på en af de 

særdeles gode restauranter, der ligger tæt på 

vores hotel.

Dag 5. Sightseeing på gåben i Cusco 
Vi skal i dag på opdagelse i inkaernes hoved-

stad, som er det nutidige Perus kulturelle 

hovedstad. Det er en sand fornøjelse at spad-

sere rundt i de smalle brostensbelagte gader 

med udsigt til de flotte bygninger, et skønt og 

enestående mix af inkaernes kejserlige byg-

gestil og den spanske kolonistil. 

Det finder man ingen andre steder, 

og Cusco er af samme grund en af 

de smukkeste byer i Sydamerika.

Vi starter i Coricancha, som var 

inkaernes vigtigste tempel. I 

århundreder troede man, at spa-

nierne havde jævnet templet med 

jorden, men efter et stort jordskælv 

i Cusco i 1950 kom store dele af 

templet til syne under Dominikanerklostret 

og kirken, som begge styrtede sammen. 

Inkaerne er kendt for deres uovertrufne sten-

arbejde, og selv ikke på Machu Picchu finder 

man så fine mure som i Coricancha.

Herfra spadserer vi op til katedralen på Plaza 

de Armas, som også var den centrale plads 

under inkaerne. Tidligere lå der store inkapa-

ladser rundt om pladsen. I dag prydes den af 

katolske kirker, et hav af gode restauranter og 

fine butikker med sølvsmykker og strikvarer af 

babyalpaka.

Peruvianerne er stærkt forankret i deres kultur og klæder sig smukt i 
traditionelle dragter.

Ollantaytambo er bygget i oprindelig inkastil, og der bor stadig mennesker i de 
huse, som inkaerne byggede. 

Peru, Ecuador og Galapagos
Inkariget og Galapagos - 17 dage

Det er en sand for-
nøjelse at spadsere 
rundt i de smalle 
brostensbelagte 
gader med udsigt til 
de flotte bygninger
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CUSCO, INKAERNS HOVEDSTAD

Inkaernes politiske og religiøse centrum var 
Cusco, som blev anset for at være ”verdens 
navle”. Både de regerende og de afdøde her-
skere hørte hjemme i Cusco, og der er mange 
monumenter at besøge i byen. Inkaernes 
paladser og templer blev bygget af kolossale 
sten, der blev formet, så de passede nøjagtigt 
sammen. Bygningerne er så solidt byggede, 
at de danner fundament for mange bygninger 
i Peru den dag i dag. Vi besøger bl.a. Solens 
Tempel, som i dag danner fundamentet for 
Santo Domingo-kirken.  
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Dag 7. Flot køretur fra Cusco 
til Puno ved Titicacasøen
Vi skal i dag have rundrejsens længste køretur, 

men heldigvis kører vi hele dagen gennem de 

mest fantastiske landskaber, som skifter fra 

frodige dale omkring Cusco til de uendelige 

højsletter i Puno. 

Undervejs bliver der flere fotostop ved de 

mest imponerende naturscenerier, og der bli-

ver også tid til et besøg på en lille farverig kir-

kegård med sneklædte bjerge i baggrunden. I 

byen Pucara kan vi få gourmet-kaffe, som et 

år vandt prisen som verdens bedste økologi-

ske kaffe. 

Sidst på eftermiddagen ankommer vi til Puno 

i 3800 meters højde, som ligger smukt på 

bjergskråningerne ned til Titicacasøen. Vi 

tjekker ind på et hotel i gåafstand til mange 

restauranter og barer. Lige hvad vi har brug 

for efter en lang dag i bussen.

Dag 8. Dagsudflugt i båd på 
Titicacasøen og retur til Lima
Vi står tidligt op og skal have en hel dag på 

Titicacasøen. I Punos havn går vi om bord i 

vores egen båd og starter sejladsen til øen 

Taquile. Allerede kort efter start kan vi skimte 

de første af urosindianernes sivøer, som vi 

skal besøge om eftermiddagen.

Titicacasøen er næsten 170 kilometer lang og 

deles af Peru og Bolivia. Den regnes for den 

højest beliggende navigerbare sø i verden og 

er den næststørste i Syd-

amerika.

Øen Taquile er fem kilome-

ter på længste led. Her bor 

der inddelt i seks små kom-

muner tæt ved 2.000 men-

nesker, som holder gamle 

tiders dyder i hævd. 

Alle indbyggerne på øen 

går i farvestrålende folke-

dragter, som bl.a. fortæller 

om deres civile stand og embeder. Øen er på 

UNESCOs kulturelle verdensarvliste, da ind-

byggere har en særlig evne til at strikke uldtøj. 

Helt præcist er det mændene på øen, der er 

mestre i at strikke, mens kvinderne karter og 

spinder. 

Vi går i land og spadserer en times tid på 

øen med fantastisk udsigt til søen og de 

sneklædte bjerge i Bolivia. Vores mål er den 

centrale plads midt på øen. Her vil der være 

lidt fritid, hvor I bl.a. kan besøge uldcente-

ret og se prøver på mændenes strikkeev-

ner. Efterfølgende spiser vi frokost hos en 

af familierne med en bjergtagende udsigt til 

søen og Bolivia.

Fra Taquile tager det halvanden 

time at sejle til ”vores” uros-

sivø. Vi har valgt en lille ø, der 

ligger næsten helt for sig selv. 

Mange af de større øer er des-

værre blevet lidt for kommer-

cielle, men indbyggerne på den 

ø, vi besøger, har bevaret den 

traditionelle livsstil. 

Høvdingen fortæller om livets 

gang på øerne, og vi får også illustreret, hvor-

dan øerne er lavet. Der bliver desuden tid til 

at gå rundt på øen på egen hånd og lade sig 

fascinere af de spændende indbyggere og 

den anderledes livsstil.

Tilbage på hotellet tjekker vi ud og kører i 

bussen en times tid til byen Juliaca, hvorfra vi 

flyver til Lima og tjekker ind på det gode hotel 

i lufthavnen.

På køreturen melem Cusco og Puno oplever vi betagende naturscenerier fra frodige dale til 
golde højsletter.

Peru, Ecuador og Galapagos
Inkariget og Galapagos - 17 dage

Alle indbyggere på 
øen går i farvestrå-
lende folkedragter, 
som bl.a. fortæller om 
deres civile stand og 
embeder
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Ved Titicacasøen er det mændene, der strikker. En ung mand skal strikke en uldhue, som svigerfaderen 
skal godkende, inden han giver sin datter fra sig.

OPLEVELSER PÅ TITICACASØEN

På Titicacasøen, verdens højst beliggende navi-
gerbare sø, møder vi urosindianerne, som bor 
på sivøer. De har levet på denne måde i århund-
reder, men i dag er der kun omkring 300 familier 
tilbage, og antallet falder år for år. Oprindeligt 
levede de meget isoleret og blandede sig ikke 
engang med naboøen. I dag lever de fortrinsvis 
af turisme. Den norske etnolog Thor Heyerdahl 
brugte urosindianernes byggemetoder, da han 
skulle bygge en sivbåd og krydse Atlanten i den.
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QUITO

Ecuadors hovedstad ligger i Andesbjergene 
i næsten 3.000 meters højde ved foden af 
Pichincha-vulkanen. Det er Sydamerikas æld-
ste hovedstad med rødder fra før inkatiden, 
men byen brændte i 1534 i forbindelse med 
spaniernes erobring. Den by, som spanierne 
herefter opbyggede i smuk kolonistil, er i dag 
UNESCO-verdensarv. Byen var centrum i kon-
gedømmet Quito, indtil inkaerne overtog den 
i 1487. Frem til spaniernes erobring var byen 
en af inkarigets vigtigste i skarp konkurrence 
som Cusco. 
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Dag 9. Farvel til Peru og 
videre til Quito i Ecuador 
Vi flyver om morgenen til hovedstaden Quito 

i Ecuador. På vej til vores hotel i den store by 

gør vi holdt ved et museum, der markerer 

”Verdens Midte”. 

Vi oplever bl.a. at stå med det ene ben på 

den nordlige halvkugle og det andet på den 

sydlige. Sidst på eftermiddagen kan vi gå på 

opdagelse i kvarteret omkring hotellet, og om 

aftenen er det oplagt at gå ud at spise sam-

men, hvis vi da ikke bare vælger en god mid-

dag på hotellet.

Dag 10. Quito med Guayasamin-museum, 
kabelbane, jesuitterkirke m.m.
Der venter også en spændende og indholds-

rig dag i Quito. Vi skal bl.a. i kabelbane op 

i 4.000 meters højde til vulkanen Pichincha, 

hvorfra vi har en fantastisk udsigt over hele 

Quito og i horisonten en perlerække af Ecua-

dors sneklædte vulkaner, bl.a. den sneklædte 

Cotopaxi som har en perfekt konisk form. 

Derudover skal vi besøge museet El Capillo 

del Hombre skabt af Sydamerikas Picasso, 

Oswaldo Guayasamin, som døde i 1999. Han 

var gennem hele sit kunstnerliv de undertryk-

tes fortaler både på og uden for lærredet. Vi 

skal også gå en tur i det historiske centrum 

i Quito, som er på UNESCOs verdensarvliste, 

hvor vi ser præsidentpaladset og skal besøge 

den fuldstændigt guldbelagte jesuitterkirke La 

Compania. 

Fra højen Panecillo troner en stor statue af 

Jomfru Maria udført i bly, 

hvorfra vi har vi den mest 

fantastiske udsigt over det 

historiske centrum. Froko-

sten kan vi passende ind-

tage i det berømte forly-

stelseskvarter Mariscal. 

Rækkefølgen af dagens 

program afhænger af vej-

ret. Vi skal jo helst op i 

kabelbanen, mens der 

er solskin og blå himmel, 

men under alle omstændigheder bliver det en 

meget intens og indholdsrig dag i Ecuadors 

hovedstad.

Dag 11. Quito – Puerto Ayora, Galapagos
I dag begynder vores Galapagos-eventyr. Vi 

flyver ud over havet, og den første overnat-

ning på Galapagos bliver på land, nærmere 

betegnet i byen Puerto Ayora på Isla Santa 

Cruz. 

Vi har lagt lidt tid på egen hånd ind i program-

met, så vi kan fordøje de mange indtryk, vi 

har fået i Peru og de sidste par dage i Quito, 

og ikke mindst lade op til krydstogtet, der 

begynder i morgen.

Galapagos består af 15 større øer og en lang 

række mindre øer, som ligger ca. 1.000 km 

vest for Ecuadors kyst ude i Stil-

lehavet. Øerne fungerede som 

Charles Darwins levende labo-

ratorium, mens han udviklede 

sin berømte teori om arternes 

oprindelse.  

Længe før Darwin kom hertil, var 

øerne kendt blandt søfarerne 

som hjemsted for det underlig-

ste og mest vidunderlige dyreliv, 

man kunne forestille sig, med 

fugle, der kan svømme men 

ikke flyve, leguaner, der lever i vand, drage-

lignende firben, der ligner fortidslevn og ikke 

mindst de kæmpestore galapagosskildpadder, 

som har givet øerne deres navn.

Galapagosøerne er i dag en nationalpark, og 

den berømte Charles Darwin Research Station 

har siden 1964 hjulpet med at drive national-

parken og overvåget, at naturen forbliver så 

uberørt som muligt. 

Stationen er jævnlig vært for internationale 

forskere og uddanner også de naturguider, 

som følger med rundt på øerne.

Quitos historiske centrum blev genopbygget i smuk kolonistil efter en omfattende brand i 1534. Vi besøger Quitos fascinerende og guldbelagte jesuitter-
kirke, La Compañia. Det tog 160 år at bygge den, og den 
er en af Ecuadors smukkeste.

Peru, Ecuador og Galapagos
Inkariget og Galapagos - 17 dage

Fra højen Panecillo 
troner en stor statue 
af Jomfru Maria udført 
i bly, hvorfra vi har 
den mest fantastiske 
udsigt over det histo-
riske centrum
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Dag 12. Ombord på M/V Galapagos 
Legend og sejlads til Turtle Cove
Vi kører ud til Isla Baltra, hvor det dejlige skib 

M/V Galapagos Legend ligger klar ved kajen. 

Når vi er installeret i vores kahytter, mødes vi i 

restauranten for at spise frokost, mens skibet 

stævner ud i det blå hav.

For at beskytte miljøet betemmer myndighe-

derne  suverænt, hvilke ruter der må sejles, 

så vi kan ikke sige med sikkerhed, hvor vores 

krydstogt begynder, men uanset hvilken vej, 

vi sejler, er oplevelserne 

nogenlunde de samme. 

Vores første stop er for-

mentlig ved Mosquera 

Islet, der har en stor koloni 

af søløver. Vi sejler ind til 

land i skibets gode gum-

mibåd (dinghy), og på 

turen ser vi måske de ufar-

lige, hvidtippede revhajer i 

det klare vand, og i himlen 

over os ser vi forskellige arter af hejrer. Også 

de forpjuskede og klodsede pelikaner holder 

til her - de plasker med stor fart ned i vandet 

med deres karakteristiske hårde landing.

Vi sejler tilbage til Galapagos Legend og har 

tid til at nyde en drink på dækket i solnedgan-

gen og måske få en sludder med nogle af de 

andre gæster på skibet. 

Aftensmaden serveres herefter i restauran-

ten, og om aftenen holder skibets dygtige 

naturguider forskellige oplæg i auditoriet – de 

annonceres i forvejen, så vi kan nå at plan-

lægge vores tid.

Dag 13. Sulivan Bay på 
Isla Santiago og Isla Rábida
Måske har man lyst til at stå tidligt op og 

opleve solopgangen over havet 

inden morgenmaden. 

Når vi har spist, tager vi plads i 

dinghy’en og skal opleve vores 

første såkaldte wet landing, 

hvor vi må være forberedt på at 

blive lidt våde, idet vi selv skal 

gå nogle få skridt i vandet for at 

komme helt på land.

Vi skal besøge Sulivan Bay på den 

sydøstlige del af Isla Santiago, et sted med en 

meget interessant geologi med lavastrømme, 

som blev dannet i den sidste del af 1800-tal-

let. Vi går en tur på ca. 1½ time ad flade stier 

og har også tid til at svømme og snorkle i 

bugten, inden dinghy’en sejler os tilbage til 

frokost på skibet.

Skibet sejler, mens vi indtager frokosten, og 

herefter har vi endnu en wet landing, denne 

gang på Rábida, hvor vi skal gå tur i et unikt 

vulkansk landskab med karakteristisk mørke-

rødt sand. Pelikaner og masser af de berømte 

Darwins-finker ses her – sidstnævnte spillede 

en væsentlig rolle i udviklingen af Darwins 

evolutionsteorier.

Efter gåturen sejler vi med dinghy’en langs 

kysten for at se, hvor havfuglene yngler. 

Der vil også være mulighed for at snorkle fra 

kysten, hvor marinelivet er særligt aktiv. Vi er 

tilbage på skibet sidst på eftermiddagen, og 

igen kan vi skåle på dagens oplevelser, mens 

solen glider ned i havet.

Dag 14. Urbina Bay og 
Tagus Cove, Isla Isabela
Dagen første udflugt er en wet landing i 

Urbina Bay på Isla Isabela. Her er stranden 

helt sort og inde på land venter et udvalg af 

Galapagos’ fantastiske dyreliv - måske møder 

vi de kæmpestore galapagosskildpadder, 

leguaner, der ser ud til at høre fortiden til, og 

sælsomme skarver, der ikke kan flyve.

Vi går ind i landet for at se det koralrev, som 

blev løftet op ad havet ved et vulkanudbrud i 

1954, og får en spektakulær udsigt til Alcedo-

vulkanen. 

Peru, Ecuador og Galapagos
Inkariget og Galapagos - 17 dage

Inden Galapagoskrydstogtet begynder, har vi en nat i Puerto Ayora. Her står søløverne i kø hos fiskehandleren og optager byens bænke, når de skal have en 
eftermiddagslur i solen.

Vi sejler tilbage til 
Galapagos Legend og 
har tid til at nyde en 
drink på dækket i sol-
nedgangen
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M/V GALAPAGOS LEGEND

Galapagos Legend er et dejligt, 300-fod 
stort krydstogtskib med plads til 110 
gæster - stort nok til at tilbyde alle de 
faciliteter, man kan ønske sig på et togt 
rundt mellem Galapagosøerne, og lille 
nok til, at man bevarer en intim atmo-
sfære og et meget højt serviceniveau.  

Skibet har god plads i fællesområderne, 
både indendørs og udendørs. Vi kan 
nyde udsigten fra Moon Deck og Sky 
Deck, som også byder på en mindre 
pool, solterrasse med liggestole, en 
udendørs restaurant og en hyggelig bar. 
På Earth Deck finder vi spa, sauna, en 
butik og en bemandet reception.

Vi har to daglige udflugter i land. Øerne 
er strengt reguleret, og der må kun være 
16 personer i land ad gangen for at 
værne om naturen og forstyrre dyrerne 
mindst muligt.

Fantastisk 
sejlrute

- se den på
stjernegaard.dk
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GALAPAGOSØERNE

Galapagosøerne ligger i Stillehavet på ækvator 
1.000 km vest for Ecuadors kyst. Her er 15 større 
og et utal af mindre øer, hvoraf langt de fleste 
udgør en nationalpark. Øgruppen blev opdaget 
i 1535, og der er ingen spor af menneskeliv før 
den tid. Til gengæld er dyrelivet mangfoldigt og 
ikke mindst særpræget, fordi øerne har været 
isoleret frem til opdagelsen og aldrig har været 
forbundet med et kontinent. 
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Omkring 95% af øernes krybdyr og halvdelen af fuglene er endemiske, det vil sige, 
at de kun lever her. 

Charles Darwin kom til Galapagos i 1835 ombord på H.M.S Beagle 
og udviklede senere sin teori om arternes oprindelse. Galapagos-
øerne er naturligvis på UNESCOs liste over verdensarv.

Der er også tid til at snorkle og svømme i 

havet med havskildpadder, søløver og utallige 

tropefisk, inden vi sejler ”hjem” til frokost.

Om eftermiddagen har vi en dry landing, det vil 

sige, at vi kan gå tørskoet i land på Isla Isabela, 

der for øvrigt er Galapagos’ største ø. Vi skal 

høre om de fem vulkaner, som dannede øen, 

og følge en sti ud til Darwins saltvandskratersø, 

hvorfra der er en fantastisk udsigt til lavaland-

skaber og knejsende vulkaner.

Vi sejler i dinghy’en langs kysten for at spotte 

forskellige havfugle, som f.eks. den blåfodede 

sule, terner og brun noddy. Galapagosping-

viner - de eneste pingviner på den nordlige 

halvkugle - holder også til her i stort tal. 

De er kun omkring 35 cm høje, er mono-

game og lægger deres æg i sprækker i lavaen. 

Bestanden tæller omkring 2.000 stykker for-

delt på hele øen.

Dag 15. Espinosa Point, Isla Fernandina, 
og Vicente Roca Point, Isla Isabela
Dagens første udflugt er en dry landing ved 

Espinosa Point, hvorfra vi har udsigt over 

til Isla Isabela på den anden side af Bolívar 

Channel. 

Vi går ud for at lede efter den største og 

mest primitivt udseende art af havleguaner, 

der hygger sig med søløver og de sjove Sally 

Lightfoot-krabber. Vi har også chancen for at 

se galapagospingviner og galapagoshøgen, 

kongen over alle rovfugle på disse kanter.

Terrænet, vi går i er lidt 

stejlt, men guiderne sørger 

for, at alle er med, inden 

dinghy’en sejler tilbage til 

skibet ved frokosttid. Om 

eftermiddagen venter en 

helt særlig oplevelse. 

Vi skal sejle med dinghy’en 

på Bolívar Channel, som har 

noget af det mest diversifi-

cerede, endemiske marineliv (dyrearter, som 

kun findes her) i hele Galapagos, og det siger 

jo ikke så lidt. 

Der er naturligvis mulighed for at stikke hove-

det ned under vandet med maske og snorkel 

og betragte på det hele. Vi kigger også på 

havfugle i alle afskygninger.

Aftenen er som de andre på skibet med drinks 

og middag – og heldigvis for det!

Dag 16. Højlandet på Santa Cruz, 
fly tilbage til fastlandet og hjemrejse 
Efter morgenmaden gør vi klar til at forlade 

skibet for denne gang, men vi har stadig 

masser af oplevelser i vente. 

Vi kører ind til højlandet på Santa Cruz, hvor 

vi skal opleve de kæmpestore 

og ret så langsomme skildpad-

der, som nærmest er synonymt 

med Galapagos. 

En galapagosskildpadde kan 

veje mellem 250 og 300 kilo, 

og de bliver helt op til 150-200 

år gamle, og her i Santa Cruz’ 

højland oplever vi dem i de fug-

tige skovområder, som udgør 

deres naturlige habitat.

Vi vandrer i fladt, måske lidt mudret terræn i 

ca. 1½ time og herefter kører vi mod lufthav-

nen for at flyve til Guayaquil for at påbegynde 

hjemrejsen.

Dag 17. Ankomst til Danmark
Vi ankommer til Danmark efter flyskifte i 

Amsterdam.

Peru, Ecuador og Galapagos
Inkariget og Galapagos - 17 dage

Vi har også chancen 
for at se galapagos-
pingviner og galapa-
goshøgen, kongen 
over alle rovfugle på 
disse kanter
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