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Vi oplever Peru med stil, når vi stiger ombord på Belmond Andean Explorer, der tager os på en uforglemmelig rejse gennem Perus højland. 

Peru fra oven og på skinner gennem højlandet
Forestil dig et land, hvor forhistoriske ruiner gemmer sig som skatte i naturen. Et land hvor der både er plads til at leve på en 
sivø og i en moderne storby. Et land, der overrasker igen og igen med forrygende smagsoplevelser, varierende landskaber og 
historier om de mennesker og kulturer, der har tilføjet de mange krydderier til den liflige smeltedigel, vi kalder Peru.

På denne rejse dykker vi ned i Limas fortid og sanser byen, som den er her og nu. Vi får smag for inkaernes historie i Den 
Hellige Dal og når et historisk klimaks, når vi besøger Machu Picchu i det dramatiske morgenlys. Vi tager på historisk eventyr 
i Cuscos snørklede gader, og ruller gennem Perus højland i et luksustog. Undervejs møder vi urosindianere og får syn for 
traditionerne ved Titicacasøen, og vi skal også se både hulemalerier, pyramider og en mumie. Vi afslutter i Arequipa, en af 
Sydamerikas mest bedårende byer, også kendt som Den Hvide By.

Et af rejsens absolutte højdepunkter er togeventyret fra Cusco til Arequipa. Vi rejser med det charmerende luksustog, Bel-
mond Andean Explorer, hvor togets detaljerigdom tilføjet eksklusive bekvemmeligheder, bidrager til en fænomenal oplevelse, 
der strækker sig over tre dage. Vi forkæles fra top til tå med panoramaudsigt, pisco sour og måske endda en tur i togets spa, 
og vi sætter tænderne i kulinariske sager inspireret af de højsletter, vi kører igennem.

På denne rejse oplever vi højlandets mange facetter i et skønt miks, hvor storslåede natur-, historie- og kulturoplevelser 
suppleres af uovertruffen luksus. Vi rejser i en lille gruppe, hvor der er tænkt over rejseplanen, så vi bevæger os langsomt op 
i højderne, ligesom vi har udvalgt en række gode indkvarteringssteder, der giver os de bedste forudsætninger for at opleve 
de steder, vi befinder os i.  

Ønsker I at opleve mere af Peru og Sydamerika, kan I vælge at forlænge rejsen med et ophold på en skøn lodge i Amazon-
junglens fortryllende regnskov eller med et minikrydstogt til Galapagos.

Vi ønsker jer en god rejse!

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

Peru
- med luksustoget Belmond Andean Explorer
Rundrejse med dansk rejseleder - 13 dage
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Lima - Den Hellige Dal - 

Aguas Calientes - Machu Picchu - Cusco -

 Luksustoget Belmond Andean Explorer - 

Titicacasøen - Arequipa   

BRASILIEN

BOLIVIA

PERU

Arequipa

Cusco

Den Hellige Dal

Titicaca-søen

Luksustoget
Andean Explorer

Luksustoget
Andean Explorer

Machu Picchu
Lima

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
• Oplev mange af Perus højdepunkter

•  Veltilrettelagt rute, der vænner os til højderne

•  3 dage på luksustoget Belmond Andean Explorer

•  Besøg indianerne på Titicacasøen

•  Fra forhistorie til kolonitid til nutid

!

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1.  Danmark - Lima. Vi flyver fra Danmark via Amsterdam og  
 lander i Lima først på aftenen, hvor vi starter vores eventyr  
 ved mødet med vores danske rejseleder.

Dag 2.  Byrundtur i Lima. Det emmer af romance fra morgenstun 
 den, når vi besøger Kærlighedsparken. Herefter bestiger vi en  
 pyramide, inden turen tager en mere uhyggelig drejning ved  
 synet af knoglerne fra omtrent 25.000 skeletter, der ligger  
 begravet i katakomberne under byens katedral. Vi afbalancerer  
 oplevelsen med en god middag af mere opløftende karakter. 

Dag 3.  Lima - Cusco - Den Hellige Dal. Vi flyver til Cusco og kører  
 til Den Hellige Dal, hvor vi nyder synet af grønne terrasser,  
 bjerge og inkaruiner. Herefter kører vi videre til vores bedå- 
 rende haciendahotel i dalens naturskønne omgivelser.

Dag 4.  Den Hellige Dal - Aguas Calientes. Ved Ollantaytambo- 
 ruinerne fascineres og forundres vi af inkaernes arbejdskraft,  
 hvorefter vi stiger på et tog og kører til Aguas Calientes, den  
 nærmeste by til Machu Picchu. Vi nyder landskabets forvand- 
 ling undervejs, og fremme i byen får vi et sneak peak på  
 morgendagens store oplevelse.

Dag 5.  Aguas Calientes - Machu Picchu - Cusco. Vi står tidligt op  
 og pejler i retning af verdensvidunderet, som vi skal se i det  
 dramatiske morgenlys. Vi får sandheder og sagn fortalt, som  
 vi går rundt i inkabyen, og på egen hånd prøver vi at fantasere  
 os til, hvordan livet udspillede sig her for 500-600 år siden.  
 Fra toppen af Peru går turen videre til Cusco, hvor vi ind- 
 logerer os for de næste par dage.  

Dag 6.  Byrundtur i Cusco og besøg ved Sacsayhuaman. I inka- 
 templet Korikancha kigger vi nærmere på inkaernes impone- 
 rende stenarbejde,og i katedralen har et marsvin sneget sig  
 ind i maleriet af den sidste nadver. Marsvinet vækker sulten,  
 så vi lægger vejen forbi byens madmarked, inden vi tager til  
 Sacsayhuaman - tempelfortet, der er kendt for inkaernes  
 famøse solhvervsfester.

Dag 7.  Cusco på egen hånd. Rejselederen går et spadestik dybere  
 ned i Cuscos historie for dem, som følger trop. Ønsker man  
 at gå på opdagelse i byen på egen hånd, går turen måske til  
 San Blas-kvarteret med Perus bedste kunsthåndværkere og  
 mest detaljerede, religiøse træværk i form af en snørklet præ- 
 dikestol.

Dag 8.  Ombord på luksustoget Andean Explorer: Cusco - 
 Titicacasøen. Vi stiger ombord på luksustoget Belmond  
 Andean Explorer og ruller gennem Perus højsletter, til vi når  
 ruinkomplekset Raqch’i. Tilbage i toget diskes der op med  
 ’afternoon tea’, mens duften af kokkens kulinariske kreationer  
 langsomt spreder sig i spisevognen. Ved endestationen venter  
 en god nats søvn i togets bløde senge. 

Dag 9.  Luksustoget Andean Explorer: Titicacasøen - Saracocha.  
 Vi står op til en solopgang over Titicacasøen, inden vi sejler ud  
 til urosindianerne, der lever på sivøer på søen. Herfra går  
 turen videre til øen Taquile, hvor en mands strikkeevner kan  
 skaffe ham den hustru, han drømmer om. Tilbage i toget  
 venter eftermiddagsteen, måske suppleret med en pisco sour  
 eller en omgang forkælelse i togets spakupé.

Dag 10.  Luksustoget Andean Explorer: Saracocha - Arequipa.  
 Morgenens ekskursion tager os ud til nogle forhistoriske grot- 
 ter, og gennem hulemalerier får vi en fornemmelse af, hvor 
 dan livet så ud i Peru for 6000-8000 år siden. Herfra fortsæt- 
 ter vi til Arequipa,

Dag 11. Byrundtur i Arequipa. Byen skal udforskes, og vi starter i et  
 malerisk kloster, hvorefter vi kigger nærmere på byens pladser  
 og gader, inden vi skal besøge Arequipas mest prominente  
 borger, Juanita. En 12-årig pige, der blev ofret til inkaguderne  
 for næsten 600 år siden. Vi ser det hele lidt fra oven, inden vi  
 nyder vores sidste aften med god mad. 

Dag 12.  Arequipa - Lima - afrejse. Efter morgenmaden pakker vi  
 kufferten, tjekker ud og tager til lufthavnen. Vi skal lige en tur  
 over Lima, inden vi flyver videre til Danmark via Amsterdam.

Dag 13.  Ankomst til Danmark
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LIMA

Perus hovedstad blev grundlagt i 1535, men 
faktisk var her liv allerede 1000 år tidligere, hvor 
området, der i dag er Lima, bød på intet mindre 
end 40 pyramidelignende bygningsværker. 

Én pyramide, Huaca Pucclana, troner stadig flot 
op i bybilledet, men ellers er Lima blevet en 
moderne storby med moderne arkitektur og 8,5 
millioner indbyggere. Byen er i dag særligt kendt 
som Sydamerikas mekka for gastronomi.
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Miraflores er med Kærlighedsparken og beliggenheden ud til Stillehavet et af Limas mest 
charmerende nabolag. 

knogler er sirligt placeret i mystiske cirkulære 

formationer, og man kan næsten ikke lade 

være med at sende en tanke til personen, som 

blev tildelt dette sorteringsjob.

I løbet af dagen er der god tid til at sanse 

Limas betagende atmosfære. Vi går gennem 

gaderne, hvor huse prydet med elegante bal-

koner i cedertræ sender tankerne tilbage til 

den tid, hvor de velha-

vende spaniere havde 

magten i byen. Vi nyder 

synet af nogle af de 

mest markante bygnin-

ger, og får fortællingen 

om Limas historiske rejse 

fra fortid til kolonitid til 

frihed. 

Når dagen går på hæld, 

afslutter vi aftenen med 

en tur ud i Lima by night, 

hvis brede vifte af spi-

setilbud bl.a. byder på 

spændende sager som ceviche og helgrillet 

marsvin, også kendt som ’cuy’. 

Dag 3. Lima - Cusco - Den Hellige Dal
Vi spiser morgenmad, tager til lufthavnen og 

flyver til Cusco. Da vi kommer tilbage til Cusco 

om et par dage, tager vi direkte til Den Hellige 

Dal. På denne måde når vi nemlig at vænne os 

lidt til højderne, ikke mindst de 3.400 meter 

over havets overflade, som Cusco er placeret i. 

Dag 1. Danmark – Lima 
Vi rejser fra Danmark om morgenen, flyver 

via Amsterdam og lander i Limas Jorge Chá-

vez-lufthavn først på aftenen. Her bliver vi 

budt velkommen af vores danske rejseleder, 

som følger med til hotellet i bydelen Miraflo-

res i centrum af Lima, ud til Stillehavskysten. 

Undervejs informerer rejselederen om rund-

rejsen og oplyser om alt det praktiske. Herfra 

er det ellers bare om at nyde den storslåede 

rejse, der ligger for vores fødder. 

Efter tjek-ind er det sidste af aftenen til fri dis-

position. Med skønne Miraflores lige uden for 

døren er der rig mulighed for at tage en bid af 

Limas fortræffelige spisekort, hvis det da ikke 

er en god nats søvn, der lokker. 

Dag 2. Lima - fra fortid til kolonitid 
til frihed
Efter morgenmaden kan vi se frem til en ople-

velsesspækket dag i Lima. Byen er med årene 

blevet en moderne metropol i en charmerende 

historisk ramme tilføjet moderne arkitektur og 

farverige nabolag. Den gamle bys borgere er 

helt med på noderne, særligt når det gælder 

moderne kunst, kultur og gastronomi, men 

samtidigt våger byen over utallige historiske 

levn, som vi skal se nærmere på i dag.

Lima er på mange måder livsnydernes by, og 

vi starter således dagen med et besøg i Kær-

lighedsparken, der ligger tæt på vores hotel. 

Herfra har vi en forrygende udsigt til det store 

Stillehav, mens vi går rundt i parken, der sær-

ligt på lørdage tiltrækker mange brudepar, hvis 

bryllupsfotos foreviges her. Vi tager et kig på 

den berømte skulptur Kysset, der er skabt af 

den peruvianske kunstner, Victor Delfin, inden 

vi skruer tiden tilbage til forhistorien.

Før spanierne indtog Lima og resten af Syd-

amerika, fandtes der antageligt mere end 300 

pyramider i byen, hvoraf kun en 

håndfuld er tilbage. En af dem er 

Huaca Pucllana, som blev bygget 

ca. 500 e.Kr., længe før den blev 

omsluttet af Limas livlige cen-

trum. 

Vi kigger nærmere på den nær-

mest byggeklodslignende kon-

struktion af soltørrede lersten 

og går på opdagelse i ”bygge-

riet”. Vi afslutter pyramidebe-

søget med en tur til toppen, 

hvorfra vi har et storslået vue i 

vente.

Fra forhistorien springer vi frem til kolonitids-

historien i området omkring Plaza de Armas, 

hvor vi både finder ærkebiskoppaladset og 

præsidentpaladset. Det er også her, vi skal 

besøge San Fransisco-katedralen fra 1557, 

hvis store kompleks også råder over et kloster 

og katakomberne, som fungerede som byens 

kirkegård frem til 1808. De underjordiske rum 

gemmer på mere end 25.000 skeletter, hvis 

Huaca Pucllana-pyramiden er en af de få tilbagevæ-
rende pyramider i Lima. Den stammer fra år 500 e.Kr.

Peru med luksustoget Belmond Andean Explorer
13 dage 

Vi går gennem 
gaderne, hvor huse 
prydet med elegante 
balkoner i cedertræ 
sender tankerne til-
bage til den tid, hvor 
de velhavende spa-
niere havde magten 
i byen
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Vi kører med tog fra Ollantaytambo til Aguas Calientes ved foden af Machu 
Picchu – en legendarisk strækning langs brusende floder og forbi høje bjergt-
inder. I Aguas Calientes går togskinnerne midt igennem byens hovedgade.

Tiden står nærmest stille i Ollantaytambos krogede gader. 

som er et af verdens syv nye vidundere. Vi 

tager en af de tidlige busser og kører gennem 

det henrivende morgenlys til inkabyen. 

Ved ankomst går vi til det gamle vagthus, hvor-

fra vi nyder den formidable udsigt, mens det 

lave morgenlys kaster dramatiske skygger over 

byen og de omkringliggende bjergtinder. Vi 

har ikke travlt med at tjekke det smukke syn 

af listen, så vi sætter os ned og nyder, at vi 

befinder os på dette helt særlige sted – lige 

nu og her. 

Efter en stund ved vagthuset, skal vi opleve 

ruinerne i selskab med rejselederen og en 

lokalguide. Vi kigger nærmere på de kejserlige 

og religiøse afdelinger, bl.a. kejserens bolig, 

soltemplet og nogle af de andre templer.

Vi får historien og formodningerne om, hvorfor 

byen blev placeret på dette temmelig utilgæn-

gelige sted, hvilke hellige funktioner den har 

haft og hvorfor den allerede blev forladt efter 

blot 100 år som civilisation. 

Efter den grundige introduktion og tur gen-

nem ruinerne, er der mulighed for at udforske 

området på egen hånd og med fri fantasi leve 

sig tilbage til inkatiden. Herefter hopper vi igen 

på bussen og kører til Aguas Calientes, hvor 

der er tid til at spise frokost, inden vi midt på 

eftermiddagen tager toget tilbage til Ollantay-

tambo, hvorfra vi tager til Cusco. 

Den Hellige Dal, der ligger i 2.900 meters 

højde, var tilbage i inkatiden et vigtigt bindeled 

og et strategisk knudepunkt mellem højlands-

junglen og Cusco. Dalen er omgivet af stejle 

bjergskråninger tilføjet fine grønne terrasser 

og gamle inkaruiner, og så er det også her, vi 

finder verdens bedste majs. Kvaliteten skyldes 

ikke mindst, at markerne 

får en god portion vand fra 

Vilcanotafloden, der også 

løber forbi Machu Picchu 

og hele vejen til Amazonas. 

Inkaernes gamle dal gør 

godt for øjnene, men vi 

skal også forkæle ganen. 

Vi indtager derfor en god 

frokost på en charmerende 

gammel hacienda, hvorfra 

vi har udsigt til bjergene samt de alpakaer og 

lamaer, der græsser i haven. Herfra er der ikke 

langt fra vores hotel, som også ligger i særde-

les bjergtagende omgivelser. 

Dag 4. Den Hellige Dal - Aguas Calientes
Efter morgenmaden tager vi turen til Ollantayt-

ambo-ruinerne, der giver os en smagsprøve på 

det, som venter os på Machu Picchu. Man kan 

undre sig over alt det bøvl, de gamle inkaer 

har udsat sig selv for, da byen skulle bygges 

op, for det har krævet ikke så lidt muskelkraft 

at få alle de gigantiske sten transporteret over 

floden og op ad bjerget. 

Byen nåede da heller aldrig at blive bygget 

færdig, og vi kan derfor få en fornemmelse af, 

hvordan stenene er blevet transporteret op 

ad bjerget. Vi går på opdagelse i ruinerne, ser 

soltemplet, forrådskamre og en række andre 

bygningsværker, der bl.a. har været brugt til 

beboelse. Vi ser sågar en klippe, der efter 

sigende skulle have fungeret som briks 

i forbindelse med hjernekirurgi. 

Efter besøget ved ruinerne går vi 

ombord på et tog, der kører os til 

Aguas Calientes. Turen tager blot halv-

anden time, men transporten er langt 

fra spildtid. Vi kører gennem grønne 

landskaber, forbi bjergtinder og Ollan-

taytambo-floden, der løber ad ruten. 

Undervejs skifter landskabet karakter 

til det mere frodige, som vi nærmer os 

højlandsjunglen, hvor de maleriske landskaber 

åbenbarer sig én efter én. 

Fremme i Aguas Calientes går vi en tur langs 

floden til en bro, hvorfra vi 500 meter oppe 

kan se Machu Picchu, som vi skal studere på 

nært hold i morgen. Aftenen nyder vi på egen 

hånd – sandsynligvis med god mad på en af 

byens mange fortrinlige restauranter. 

Dag 5. Aguas Calientes - 
Machu Picchu - Cusco
Dagen, som vi alle har ventet på, er endelig 

kommet. Vi skal nemlig besøge Machu Picchu, 

Peru med luksustoget Belmond Andean Explorer
13 dage 

Vi skal nemlig 
besøge Machu 
Picchu, som er 
et af verdens syv 
nye vidundere
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MACHU PICCHU, ET MUST-SEE!

Vi overnatter ved foden af en af verdens helt 
store seværdigheder, Machu Picchu, inkaernes 
imponerende bygningsværk som ligger 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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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 palad-
ser 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.  



9

Efter en begivenhedsrig dag, tjekker vi ind på 

vores hyggelige hotel i Cuscos historiske cen-

trum. I området er der rig mulighed for at finde 

en hyggelig restaurant, hvor man kan tilbringe 

en stille aften og lade dagens stærke indtryk 

rodfæste sig. 

Dag 6. Byrundtur – Cuscos gader, 
gamle ruiner og solhvervsfest
Cusco er måske ikke Perus hovedstad, men det 

er inkaernes hovedstad og også den by, der 

meget vel kunne betegnes som landets kul-

turelle hovedstad. Byen er spækket med bro-

stensbelagte gader, gamle katedraler og yndig 

arkitektur i et miks af inkaernes kejserlige byg-

gestil og kolonitidens charme. Det er ikke uden 

grund, at Cusco betegnes som en af Sydameri-

kas smukkeste byer, og vi kan derfor se frem til 

en byrundtur, der er den rene fryd for øjet. 

Vi starter i Korikancha, som var inkaernes vig-

tigste tempel. Gennem århundreder troede 

man, at spanierne havde jævnet templet med 

jorden, men efter et stort jordskælv i Cusco i 

1950 tittede store dele af templet frem under 

Dominikanerklostret og kirken, som til gen-

gæld begge styrtede sammen. Templet er et 

fuldendt bevis på inkaernes evner inden for 

stenarbejde, og selv ikke på Machu Picchu fin-

der vi så fine mure som i Korikancha. 

Fra inkatemplet begiver vi os videre til Plaza de 

Armas. Selv om pladsen markerer byens histo-

riske centrum, spillede den faktisk også en vig-

tig rolle for inkaerne, og man kan stadig ane 

enkelte levn fra inkatiden. Det er dog primært 

det spanske, der rammer øjet, bl.a. den impo-

nerende katedral, som i virkeligheden består 

af tre kirker i én. 

Katedralen blev måske bygget af 

spanierne fra midt 1500-tallet og 

ca. hundrede år frem, men arbejdet 

blev i høj grad udført af inkaerne, 

som på pudsig vis fik markeret deres 

kultur. Spanierne kristnede inkaerne 

og lærte dem at male motiver fra 

Bibelen, og det har bl.a. resulteret 

i et maleri af den sidste nadver, 

hvor Jesus og disciplene i Jerusalem 

fejlagtigt spiser marsvin. En spise, 

der nærmest har nationalkarakter i 

Peru, men som aldrig er set i Mel-

lemøsten. 

Efter det appetitlige syn af Jesus, disciplene og 

marsvinene har sulten måske meldt sig, og vi 

fortsætter derfor til madmarkedet San Pedro, 

der er det største af sin slags i Peru. Her er 

frugt, grønt og lokale delikatesser i hobetal, og 

vi skal selvfølgelig også smage på et par egns-

specialiteter.

Efter frokost skal vi en tur uden for byen, nær-

mere betegnet tempelfortet Sacsayhuaman, 

der ligger på skråningerne over Cusco. Det var 

her, inkaerne fejrede de store solhvervsfester, 

indtil spanierne kom og satte en stopper for 

festen. Koloniherrerne fik ødelagt de fleste 

inkabygninger og fragtede mange af de store 

sten ned til byen, hvor de skulle ligge grund-

stenene til nogle af de mange kirker, men det 

var ikke alt, de evnede at plyndre. 

Inkaerne havde nem-

lig brugt kæmpe sten 

på omtrent 100 tons, 

da de byggede de 

smukt udhuggede 

zigzagmure, og disse 

kunne spanierne altså 

ikke rykke ved. 

Murene lavet af de 

gigantiske ”bygge-

klodser” står således 

stadig, og vi skal selvfølgelig se nærmere på 

det imponerende bygningsværk, der på ganske 

fin vis symboliserer inkaernes modstand. 

Vi afslutter dagen med en peruviansk middag 

på en god restaurant i byens historiske kerne.

Dag 7. Cusco på egen hånd
I dag står det os frit for, om vi vil udforske den 

historiske by på egen hånd, eller om vi vil på 

sightseeing med rejselederen. Her er nok at 

tage sig til, hvad enten man ønsker at dykke 

ned i historien eller nyde livet i gaderne. Det er 

Plaza de Armas er Cuscos historiske centrum, som både spillede en vigtig rolle for inkaerne 
og koloniherrerne. 

Sacsayhuaman lagde i sin tid sten til inkaernes store solhvervsfester. 

Peru med luksustoget Belmond Andean Explorer
13 dage 

Byen er spækket 
med brostensbelagte 
gader, gamle katedra-
ler og yndig arkitektur 
i et miks af inkaernes 
kejserlige byggestil og 
kolonitidens charme 
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svært at blive træt af synet af de gamle byg-

ninger og den gode mad, og man kan også 

sagtens bruge timer på at observere det lokale 

liv, der udspiller sig i byens forskellige nabo-

lag. Cusco har en særlig høj koncentration af 

inkaer, så vil man tættere på nutidens inkakul-

tur, er det her, man skal slå til. 

Trods gårsdagens spækkede program, er der 

meget mere at komme efter for de videbegær-

lige. Besøg fx det præcolumbianske kunstmu-

seum, som er Perus eneste museum dedikeret 

til inkakunsten. Museet gemmer på ca. 450 

kunstværker fra år 1250 til 1532 e.Kr og besø-

get på det lille museum 

er et glimrende supple-

ment til de øvrige inka-

relaterede oplevelser på 

rejsen. 

Et andet museum, der 

er værd at lægge vejen 

forbi, er Inkamuseet, 

som går lidt tættere på 

inkaernes liv og daglig-

dag – og som i øvrigt har 

til huse i en smuk bygning, der også er kendt 

som Admiralens Hus, tæt ved Plaza de Armas. 

Et alternativ til de gængse oplevelser i centrum 

er et besøg i nabolaget San Blas. Her fører 

de brostensbelagte gader dig lige i favnen på 

nogle af Perus bedste kunsthåndværkere, og 

den lille kunstnerenklave emmer af charme. 

Besøg nogle af de mange gallerier og værkste-

der, eller læg vejen forbi San Blas-kirken, der 

udefra ser lidt ligegyldig ud – men som inden-

for gemmer på en helt særlig prædikestol. Den 

særligt snedkererede prædikestol er omtrent 

så detaljeret som et Otto Frello-maleri, og den 

gør således god reklame for områdets mange 

kunsthåndværkere. 

Dag 8. Om bord på luksustoget 
Andean Explorer: Cusco - Titicacasøen
Det er næsten med en følelse af at være hen-

sat til 1800-tallets USA, vi stiger 

om bord på det eksklusive Bel-

mond Andean Explorer, som de 

næste tre dage skal tage os gen-

nem Perus bjergtagende højland 

ad skinnerne. 

Toget er supermoderne og luk-

suriøst fra ende til anden, men 

tilføjet fine arkitektoniske detaljer 

og klassisk elegance, er der skabt 

en helt unik atmosfære, som har 

noget nærmest historisk over sig. 

Vi sætter os godt til rette i vores elegante luk-

suskupéer og glider langsomt ud af Cusco, 

hvis ikke vi vælger at gå på opdagelse på det 

trillende luksushotel. Måske vi finder vej til 

den åbne observationsvogn og bliver vidne 

til, hvordan landskabet ændrer karakter, som 

vi kører afsted i 3.000-4.000 meters højde. 

Panoramaudsigten over Perus højslette, hvor 

lamaer og alpakaer græsser, er formidabel, og 

det bliver helt sikkert ikke sidste gang, vi væl-

ger at blive luftet undervejs. 

Frokosten serveres i den elegante spisevogn, 

hvor vi kan se frem til en virkelig udsøgt anret-

ning baseret på specialiteter fra Perus højland. 

Mens vi nyder maden, danner landskabet en 

film for øjnene af os, som vi lever os med i, lige 

til vi når til turens første stop, Raqch’i. 

Vi står af toget og kører med de andre gæster 

til ruinkomplekset, der tidligere fungerede 

som en vigtig kontrolpost for inkaerne. Her 

mødes vi af et særpræget syn af høje, bare 

mure, der tårner op, og vi ser, hvordan en 4 

kilometer lang mur omringer komplekset, der 

gemmer på adskillige ruiner, som skønnes at 

have været brugt til alt fra templer til huse og 

baderum. 

Efter besøget ved ruinerne finder vi tilbage 

til toget, hvor der er disket op med eftermid-

dagste, som det hører sig til på et førsteklas-

sestog. Vi fortsætter turen gennem landska-

berne, og ser, hvordan solen langsomt sænker 

sig over La Raya-bjergene, mens sanserne 

vækkes til live, når duften af det peruvian-

Når vi kører gennem højlandet, får vi en anderledes, nærværende forståelse af naturen.Vi kan se frem til en eksklusiv togrejse med 
god mad på Belmond Andean Explorer. 

Peru med luksustoget Belmond Andean Explorer
13 dage 

Panoramaudsigten 
over Perus højslette, 
hvor lamaer og alpa-
kaer græsser, er for-
midabel
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Vi indlogeres i smukke og komfortable 
Twin Bed Cabins. 

LUKSUSTOGTET BELMOND 
ANDEAN EXPLORER

Vi kører tre dage med luksusto-
get Belmond Andean Explorer, 
der leder tankerne hen på en 
svunden tid. 

Fra den åbne observationsvogn 
kan man nyde udsigten over høj-
landet i 3000-4000 meters højde, 
og når sulten melder sig, serve-
res måltiderne i spisevognen, 
hvor der er skruet godt op for det 
gastronomiske niveau. 

Skulle man få brug for en omgang 
massage, er der lagt op til mas-
ser af forkælelse i togets spa-
afdeling. 
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ske køkken igen fylder spisevognen. Vi kører 

et stykke gennem mørket til vi når til dagens 

endestation ved Titicacasøen. Her trylles vores 

private kupéer om fra dagligstue til sovevæ-

relse, og vi kan se frem til en skøn og rolig nat 

i toget, der holder stille natten over. 

Dag 9. Luksustoget Andean Explorer: 
Titicacasøen - Saracocha
Vi står op til en smuk solopgang over søen og 

vågner for alvor op, når vi sidder i spisevognen 

og nyder den himmelske morgenmad. Herefter 

skal vi ud på en spændende 

sejltur på Titicacasøen, ver-

dens højest beliggende navi-

gerbare sø i en højde af 3812 

meter over havets overflade. 

Vi sejler ud og nyder naturens 

dufte og lyde, som vi nærmer 

os de selvskabte sivøer, hvor 

urosindianerne lever. 

Det kan synes mærkværdigt, at man vælger at 

bo på flydende øer, lavet af noget så skrøbeligt 

som siv, men der var tanke bag, da urosindia-

nerne i sin tid gik til hånde og skabte deres 

flydende fundamenter. Idéen med sivøerne var 

af defensiv karakter, idet de kunne flyttes rundt 

og derved forvirre eventuelle ubudte gæster. 

Selv om livet kan synes dejligt enkelt på øerne, 

er det ikke kun lutter lagkage at bo på på en 

sivø. For ligesom med andre naturprodukter 

rådner også sivet, og øernes beboere må såle-

des løbende vedligeholde bundens ”rødder”, 

som er det, der forgår hurtigst. 

Efter besøget hos urosindianerne sejler vi videre 

til øen Taquile, hvor det virker som om tiden har 

stået stille i århundreder. Der bor omtrent 2000 

mennesker på øen, og alle går de klædt i far-

vestrålende folkedragter, som bl.a. fortæller om 

deres civilstatus og job. For mange af indbyg-

gerne, særligt mændene, vil karrieren bestå i at 

strikke uldtøj. 

Den helt særlige uldkultur, 

der hersker her på øen, har 

faktisk skaffet indbyggerne 

en fin plads på UNESCOs kul-

turelle verdensarvsliste, og en 

mands evne inden for strikke-

kunsten kan da også afgøre 

hans fremtid. For at blive gift 

skal han nemlig strikke en fin 

hue til sin svigerfar, som skal godkende denne, 

inden han giver sin datter fra sig. 

Efter mødet med de markant anderledes kul-

turer, finder vi en lille strand, hvor vi spiser fro-

kost. Herefter går turen tilbage til toget, som 

er klar til afgang. 

Oven på en oplevelsesrig dag ved den kølige 

sø glæder vi os til den famøse, varme efter-

middagste, og måske togets spaafdeling også 

lokker til en afslappende massage. 

Alternativt er der rig mulighed for at smage på 

Perus nationaldrink, Pisco Sour, inden midda-

gen serveres. Vi kører til toget når Saracocha, 

hvor det stopper for natten, og vi nyder en god 

nattesøvn, inden vi i morgen begiver os videre 

mod Arequipa.

Dag 10. Luksustoget Andean Explorer:
Saracocha - Arequipa
Vi vågner for sidste gang i vores hyggelige 

kupé, spiser morgenmad og tager på udflugt 

til Sumbay-grotterne, hvis hulemalerier skøn-

nes at være mere end 8000 år gamle. Grot-

terne gemmer på mere end 500 primitive 

kunstværker i form af afbildninger af bl.a. 

kameler, pumaer og ræve, hvoraf de fleste er 

i hvileposition. 

Dette signalerer med stor sandsynlighed, at 

malerierne var lavet på et tidspunkt, hvor man 

allerede var begyndt at domesticere disse 

dyr. Ligeledes finder vi et værk, der meget vel 

kunne ligne en shaman klædt som kamel, og 

det tyder derfor også på, at grotterne har fun-

geret som en form for religiøst center.

Efter historielektionen vender vi tilbage til 

toget, hvor vi nyder en sidste og lettere frokost 

ombord, som vi kører det sidste stykke vej til 

Arequipa. Vi ankommer hen på eftermiddagen, 

Peru med luksustoget Belmond Andean Explorer
13 dage 

I modsætning til de sivøer, som urosindianerne bor på, er Taquileøen en ”almindelig” ø. Men alligevel ganske uordinær. På Taquileøen er det nemlig mændene, 
der strikker. Når en ung mand har udset sig en hustru, er det skik, at han strikker en uldhue, som svigerfaren skal godkende, inden han giver sin datter fra sig.  

Inden vi kører ind til 
Puno, skal vi besøge 
en lille familie, som 
bor idyllisk på høj-
sletten
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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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AREQUIPA, DEN HVIDE BY

Byen, der ligger i 2.325 meters højde, har et 
meget malerisk centrum, hvoraf store dele er 
på UNESCOs liste over verdensarv. Vi besøger 
bl.a. Santa Catalina-klosteret, som er en hel 
by i byen, hvor piger af velhavende familier 
levede et forholdsvis luksuriøst liv, indtil den 
katolske kirke satte en stopper for det. Are-
quipa er også centrum for Perus produktion af 
strik i den meget bløde baby-alpakauld. Det er 
ikke billigt, men det er lækkert! Peru er Syd-
amerikas madmekka, og Arequipa har et hav 
af gode restauranter.



15

hvorefter vi kører til vores hotel i byens hjerte. 

Efter tjek-ind er der god tid til at se lidt nær-

mere på den UNESCO-hædrede by, som også 

er kendt som ’Den Hvide By’. 

Byen ligger aldeles smukt i en højde af 2.325 

meter for foden af tre sneklædte vulkaner, og 

tilnavnet skyldes de mange hvide bygninger i 

den gamle bydel, der er bygget af regionens 

specielle vulkanske sten. 

Aftenen er til fri disposition, men der er god 

mulighed for at lade op til morgendagen med 

smag og velbehag på en af de mange gode 

restauranter nær hotellet. 

Dag 11. Arequipa – byrundtur 
i Den Hvide By
I dag får vi en lidt dybere forståelse for den 

hvide by, der også er landets næststørste. 

Første punkt på programmet er Santa Cata-

lina-klostret. Klostret kan kendes på sine 

smukke blå- og rødskurede mure, hvide hvæl-

vinger og bedårende gårdhaver. 

Før i tiden var det døtre af velhavende fami-

lier, der boede her i relativ luksus, men i dag 

er her blot få nonner tilbage, og det meste 

af klostret er blevet åbnet for offentligheden. 

Som stort set alle andre sydamerikanske byer 

har også Arequipa en ’Plaza de Armas’, hvilket 

i bund og grund henviser til, at der er tale 

om byens centrale torv. Og dette skal natur-

ligvis ikke gå vores næste forbi. Ikke mindst 

af den grund, at pladsen af mange betrag-

tes som værende den smukkeste af sin slags 

i hele Peru. Ja nogle vil måske endda mene, at 

den kunne tage førstepladsen, hvis samtlige 

sydamerikanske Plaza de Armas var i konkur-

rence. 

Vi kigger på den sær-

prægede arkitektur, og vi 

kommer selvfølgelig hel-

ler ikke uden om katedra-

len, der er den bredeste 

af sin art i Peru.

Et stenkast fra pladsen 

finder vi Arequipas måske 

mest prominente indbyg-

ger, nemlig mumien Jua-

nita, som er udstillet i en 

frysemontre på Museo Santuarios de Altura.

Juanita var i omkring år 1440 en 12-årig inka-

pige, der blev ofret til guderne på Ampatob-

jerget uden for byen, og i dag, næsten 600 

år senere, er hun stadig relativ komplet med 

både hud og hår, hvilket er et næsten hjerte-

skærende syn. 

Hun er udstillet sammen med forskellige 

andre artefakter, der blev fundet, efter et vul-

kanudbrud møblerede om på landskabet og 

fik sneen til at smelte. Navnet fik hun efter 

den antropolog, der fandt hende tilbage i 

1995, Johan Reinhard. 

Sulten har meldt sig, så inden vi fortsætter ud 

af byen, lægger vi vejen forbi madmarkedet 

San Camilo et kort stykke fra mumien. 

Her er rækker af farverige boder, 

der appellerer til alle sanser. Vi 

tager os lidt tid til at gå rundt og 

finde en frokost, inden vi kører 

mod udsigtspunktet Carmen Alto 

lidt uden for byen. Her nyder vi 

udsigten over vulkanen Misti, hvis 

top befinder sig i næsten 6000 

meters højde, og kigger vi i den 

anden retning, kan vi se byen. 

Vi afslutter dagen og vores spæn-

dende rejse med en god middag 

på en yderst charmerende restaurant i byens 

historiske centrum. 

Dag 12. Arequipa – Lima – afrejse 
Vi vågner op til en sidste peruviansk morgen-

mad, pakker kufferten og vinker farvel til Den 

Hvide By, når vi sætter kursen mod lufthav-

nen, hvorfra vi skal flyve fra Lima. Vi flyver fra 

Lima over Amsterdam om aftenen og lander i 

Danmark i morgen. 

Dag 13. Ankomst til Danmark

Peru med luksustoget Belmond Andean Explorer
13 dage 

Santa Catalina-klostret står med sine rødskurede mure i smuk kontrast til Den Hvide By. 45% af befolkningen er af indiansk oprindelse, mens 37% er 
mestizere.

Her nyder vi udsigten 
over vulkanen Misti, 
hvis top befinder sig i 
næsten 6000 meters 
højde, og kigger vi i 
den anden retning, 
kan vi se byen
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