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Peru og Bolivia - en rejse i inkaernes land

Rundrejse med dansk rejseleder - 13 dage

Peru og Bolivia - intens og storslået
Denne rejse gennem Peru og Bolivia går i inkaernes fodspor og gennem Andesbjergenes storslåede natur. Det er en koncentreret 
rejse fyldt med højdepunkter og alligevel med tid til at få sjælen med. I Den Hellige Dal, Peru, møder vi for første gang inkaernes 
fantastiske bygningsværker i Pisac og Ollantaytambo, og vi tager toget langs floden til Aguas Calientes for at opleve Machu  
Picchu – den sagnomspundne by på toppen af bjerget, som spanierne heldigvis aldrig fandt.

I Cusco, inkaernes hovedstad, går vi rundt mellem smukke kolonistilsbygninger, som i mange tilfælde er bygget direkte ovenpå 
inkaernes solide fundamenter, og ved Titicacasøen sejler vi ud til urosindianernes sivøer og oplever en helt særlig livsstil, som er 
uforandret gennem hundredvis af år.

Vi krydser grænsen til Bolivia og bor ved Titicacasøens bred og tager en afstikker til Soløen, hvorfra inkakulturen begyndte, og til 
Tiwanaku, som var oprindelsessted for en meget ældre og meget magtfuld kultur.

Vi når frem til Bolivias største by, La Paz, verdens højst beliggende storby i 3600 meters højde – omgivet af endnu højere tinder i 
Andesbjergene, og vi udforsker Månens Dal – navngivet af astronauten Neil Armstrong, der besøgte stedet kort tid efter, at han 
var landet på månen. Vi kører med byens futuristiske, grønne offentlige transport i form af gondolbanerne, der kører på kryds 
og tværs henover hustagene.

I La Paz booker vi bord på Gusto til dem, der har lyst – Claus Meyers verdensberømte restaurant, der er blandt de bedste i hele 
Sydamerika. Vi lægger i det hele taget vægt på at spise godt på kontinentet, som er ”det nye sort” i gastronomiens verden. Vi har 
også tilrettelagt ruten optimalt i forhold til at undgå gener ved at rejse i de høje Andesbjerge. Som altid rejser vi i små grupper 
med 10-25 gæster og med en rejseleder, der kan sit kram. Velkommen til en intens rejse i Peru og Bolivia!

Forlæng eventyret i Uyuni og Atacamaørkenen
I kan forlænge rejsen med endnu flere eventyr i Bolivias og Chiles fantastiske saltørkener - se mulighederne sidst i dette katalog.

Vi ønsker jer en god rejse.

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser
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Ruten og nogle af højdepunkterne: 
 
Dag 1. Danmark - Lima 
 Afrejse fra Danmark og via en europæisk lufthavn til Lima i Peru  
 med ankomst samme aften.

Dag 2. Lima - Den Hellige Dal 
 Vi går en tur i Kærlighedsparken i Lima, inden vi kører til luft-  
 havnen for at flyve til Cusco. Videre til Pisac og Den Hellige Dal,  
 hvor vi indlogeres på en smukt beliggende hacienda.

Dag 3. Den Hellige Dal – Aguas Calientes 
 Kørsel til Ollantaytambo, hvor vi besøger Soltemplet, og herfra  
 videre med tog langs floden til Aguas Calientes. Første kig til   
 sagnomspundne Machu Picchu.

Dag 4.  Machu Picchu – Cusco 
 En uforglemmelig morgen ved Machu Picchu med god tid ved vid- 
 underet. Herefter tager vi toget tilbage til Ollantaytambo og kører  
 derfra til Cusco.

Dag 5. Cusco 
 Byvandring i Cusco med besøg ved Koricancha, det vigtigste tem- 
 pel i inkariget, og i den smukke katedral fra spaniernes tid. Her- 
 efter besøg på San Pedro-markedet eller Sacsayhuaman-tempel- 
 fortet. Middag på en af byens mange spændende restauranter.

Dag 6.  Cusco – højsletten – Puno ved Titicacasøen 
 Vi kører henover højsletten til Puno og holder pauser ved smukke  
 udsigtspunkter.

Dag 7.  Puno – Titicacasøen – Copacabana, Bolivia 
 Spændende sejlads mellem urosindianernes sivøer i Titicacasøen.  
 Vi kører ind i Bolivia til Copacabana, der ligger ved Titicacasøens  
 bred.

Dag 8. Copacabana, udflugt til Soløen 
 Dagens udflugt går til Soløen, som er inkaernes oprindelsessted,  
 hvor vi ser inkaruiner. Herfra vandrede det første kejserpar ud for  
 at erobre verden.

Dag 9.  Copacabana – Tiwanaku – La Paz 
 Vi skal besøge Tiwanaku-ruinerne, en forholdsvis ukendt civilisa- 
 tion, sammenlignet med inkaerne, som regerede mere end 1000  
 år fra omkring år 200 f.Kr - altså omkring 1600 år før inkaerne.  
 Videre til Bolivias største by, La Paz.

Dag 10.  La Paz, udflugt til Månens Dal 
 Udenfor byen besøger vi den spektakulære Månens Dal, og her- 
 efter byvandring i La Paz med frokost og et par timer på egen  
 hånd. Om aftenen mulighed for at spise på den verdensberømte  
 Gusto, som Claus Meyer startede, og som har været kåret som  
 Sydamerikas bedste restaurant.

Dag 11. La Paz 
 Vi skal opleve La Paz fra oven, når vi kører med byens berømte  
 Teleférico-gondol, der forbinder La Paz med nabobyen El Alto,  
 som ligger ca. 400 meter højere. 

Dag 12.  La Paz – Lima - Danmark 
 Vi flyver tilbage til Lima i Peru og har tid til at kigge os omkring på  
 byens centrale plads, Plaza de Armas, omringet af smukke koloni- 
 stilsbygninger. Frokost ved Stillehavet og hjemrejse om aftenen.

Dag 13.  Ankomst til Danmark. Vi lander i Danmark i løbet af dagen. 

Lima - Den Hellige Dal - Cusco - Machu Picchu - 

Titicacasøen, Puno - Copacabana - La Paz - 

Evt. forlængelse til Bolivias saltørken (Uyuni) og 

højslette & Atacamaørkenen i Chile  

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•   Cusco - Inkaernes hovedstad
• Den Hellige Dal, med toget til Aguas Calientes
• Vi bor for foden af Machu Picchu
• Titicacasøen, Urosøerne og Soløen
• La Paz, verdens højst beliggende storby
• To fantastiske forlængelsesmuligheder 
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Dag 1. Danmark – Lima, Peru
Vi forlader Danmark om morgenen og skifter 

fly i en europæisk lufthavn, hvorefter vi krydser 

Atlanten og lander i Lima, Perus hovedstad, 

om aftenen lokal tid. 

Vi køres til vores hotel i den mondæne bydel, 

Miraflores, tæt på Kenndyparken, som er byde-

lens livsnerve. Har man lyst, kan man gå en 

aftentur med rejselederen for at røre benene 

lidt og få rejsen ud af kroppen.

Dag 2. Lima, Peru, gåtur til Stillehavet 
og med fly til Cusco og Den Hellige Dal
Om formiddagen skal vi flyve til Cusco, men 

inden da har vi tid til et par oplevelser i og 

omkring Lima. Fra hotellet spadserer vi ned til 

Kærlighedsparken, Parque del Amor, som lig-

ger yderst på skrænterne ud til Stillehavet.

Udsigten herfra er helt fantastisk, og det er 

primært Limas placering ved Stillehavet, der 

gør byen til noget særligt. Bussen henter os 

her, og vi kører ud til pyramiden Huaca Pucl-

lana, som blev opført af den såkaldte Lima-kul-

tur. Vi laver et kort fotostop, hvor rejselederen 

også vil fortælle om den spændende kultur, 

som blomstrede i området, længe før inkaerne 

opstod som et folk. 

Herefter flyver vi til Cusco henover Andesbjer-

gene, som med sine 7.000 kilometer er ver-

dens længste bjergkæde. Vi lander i Cusco, 

inkaernes hovedstad, der ligger højt i bjer-

gene. For at modvirke eventuelle gener ved at 

befinde sig højt oppe, kører vi med det samme 

ned i Den Hellige Dal og kommer så tilbage til 

Cusco om et par dage, hvor vi har vænnet os 

til højderne. 

Vi får en flot køretur gennem Den Hellige Dal 

langs floden med udsigt til majsmarker og 

stejle bjergskråninger med inkaterrasser, og 

vi stopper i inkabyen Pisac, 

der ligger højt og smukt på 

en af bjergskråningerne i 

dalen. 

Byen kaldes også mini-

Machu Picchu og består af 

en gammel og en moderne 

bydel. Vi beundrer de 

kunstfærdigt anlagte land-

brugsterrasser, går en tur 

på byens marked og spiser 

frokost. 

Ud på eftermiddagen tjekker vi ind på vores 

dejlige hotel, som er en oplevelse i sig selv. Vi 

spiser sammen men for egen regning på hotel-

lets hyggelige restaurant om aftenen, som har 

en god blanding af traditionelle og internatio-

nale retter.

Dag 3. Den Hellige Dal – Aguas Calientes, 
templet i Ollantaytambo, tog langs floden
Vi rejser videre til den gamle inkaby og ruin-

kompleksket ved Ollantaytambo. Vi går en tur i 

den gamle inkabydel, som er den mest velbe-

varede inkaby i hele Peru, og hvor der stadig 

bor mennesker i de oprindelige inkahuse. At 

spadsere i de smalle gader er som en rejse til-

bage i tiden.

Derefter besøger vi det storslåede tempel-

område i Ollantaytambo. Øverst på skrænten 

understøttet af stærke terrassekonstruktioner 

finder vi det næsten færdigbyg-

gede soltempel. 

Selvom soltemplet ikke nåede 

at blive helt færdigt, imponerer 

det alligevel med sine kolossale 

sten, som er yderst fint tilhug-

gede. Vi kan også stadig ane 

den rampe, som inkaerne brugte 

til at trække de tonstunge sten 

op på toppen af skrænten.

Sidst på formiddagen tager vi toget langs flo-

den til byen Aguas Calientes, som ligger for 

foden af Machu Picchu. Togturen i sig selv er 

en stor oplevelse, hvor vi tydeligt kan se, hvor-

dan vegetationen forandrer sig og bliver mere 

tæt. Vi er nu på vej ud i den frodige højlands-

jungle.

Ved ankomst til Aguas Calientes spadserer vi 

sammen de få minutter ned til vores hotel. 

Efter tjek-ind og en frokostpause i byen kan 

vi gå en tur langs den brusende flod i høj-

landsjunglen. Vores mål er en bro, som krydser 

Peru og Bolivia - en rejse i inkaernes land
13 dage

Vi får en flot køretur 
gennem Den Hellige 
Dal langs floden med 
udsigt til majsmarker 
og stejle bjergskrånin-
ger med inkaterrasser

Lima liger smukt ud til Stillehavet. Vi går en tur i Kærlighedsparken, inden vi rejser videre.
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DEN HELLIGE DAL 

Omkring 15 km nord for Cusco kører vi 
langs Vilcanota-floden ind i den Den Hel-
lige Dal, hvor vi bl.a. besøger de charme-
rende byer Pisac og Ollantaytambo, som 
huser velbevarede inkaruiner, der bliver 
omtalt som mini Machu Picchu. 

Udover inkahistorie rummer landsbyerne 
også hyggelige markeder, hvor minder 
kan blive købt hjem i form af vævet uld-
beklædning og andre souvenirs.
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En anden forudsætning var den nemme 

adgang til kildevand fra det gamle bjerg over 

byen. Via kunstfærdigt udformede kanaler og 

16 fontæner inde i byen fik inkaerne rindende 

vand 24 timer i døgnet 365 dage om året. 

Det rene kildevand løber stadig i dag.

Efter rundvisningen, som tager ca. halvanden 

time, har I mulighed for at gå rundt på egen 

hånd eller "bare" sætte jer et 

sted med udsigt og suge det 

hele til jer. Hvis man er glad 

for at vandre, er det oplagt 

at gå ud til solporten, som er 

den oprindelige indgang til 

byen. Her kom også kejseren 

ind siddende i sin bærestol, 

når han skulle på besøg.

Da inkaerne ikke selv havde 

noget skriftsprog, og spanierne aldrig opda-

gede Machu Picchu, ved man ikke med sik-

kerhed, hvad Machu Picchu har været brugt 

til. Mange forskere mener dog, at byen har 

fungeret som kejserens vinterpalads. 

Når det blev for koldt i Cusco, kunne han 

med hele sit følge tage nogle måneder 

til Machu Picchu, som ligger i et varmere 

klima. Byen rummer desuden alle de facilite-

ter, der skal til for at kunne fjernstyre riget.

Machu Picchu fremstår i dag omtrent, som 

da den amerikanske historiker Hiram Bing-

ham genopdagede byen i 1911. Kun 25 %  

af bygningerne har undergået en restaurering. 

Den gode stand skyldes først og fremmest, 

at spanierne aldrig opdagede stedet. Spa-

nierne ødelagde systematisk inkaernes mest 

hellige steder for at fratage 

dem magien. Mange forskere 

mener endda, at inkaerne selv 

af forskellige årsager forlod 

Machu Picchu, inden spanier-

nes ankomst til Peru. 

De efterfølgende århundreder 

var det kun de lokale bønder 

i området, der kendte til byens 

eksistens, indtil ambitiøse 

Hiram Bingham kom på sporet.

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. Vi har nu forment-

ligt vænnet os til højderne og kan se frem til 

en spændende dag i den historiske by.

floden, hvorfra vi har udsigt til Machu Picchu, 

som er eventyrligt placeret 500 meter længere 

oppe på ryggen mellem de to bjerge Machu 

Picchu og Huayna Picchu, det gamle bjerg og 

det unge bjerg.

De, som har lyst, kan om aftenen gå med ud 

at spise sammen med rejselederen på Aguas 

Calientes’ bedste restaurant. Vi afslører kun 

her, at ejeren er franskmand og har ladet sig 

inspirere af det peruvianske køkken.

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

Machu Picchu, et af verdens nye syv vidun-

dere. Vi starter med at gå op til det gamle 

vagthus, hvor vi nyder en smuk morgenstund, 

og hvorfra vi har en fantastisk udsigt over 

hele Machu Picchu. Den oplevelse glemmer vi 

nok ikke så nemt igen.

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. 

Vi ser også det naturlige stenbrud, som 

gjorde det muligt at bygge på et så utilgæn-

geligt sted. 

Peru og Bolivia - en rejse i inkaernes land
13 dage

Dagen er nu kommet, 
hvor vi skal besøge 
Machu Picchu, et af 
verdens nye syv 
vidundere

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.
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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.

VI BOR VED 
FODEN AF 

MACHU PICCHU 
God tid og morgen-
stunden ved tempel-

komplekset
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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.  
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Vi kører hen over Altiplano, højsletten der ligger i 4.000 meters højde, hvorfra vi har udsigt til endnu højere bjerge med evig sne på toppen.

Dag 5. Cusco, inkaernes hovedstad
Vi starter dagens sightseeing med at spad-

sere ned til Koricancha, som var inkaernes 

vigtigste tempel, ikke bare i Cusco men i hele 

det store rige.

De fleste troede, at templet blev udslettet, da 

spanierne i 1500-tallet byg-

gede et dominikanerkloster på 

stedet, men efter et jordskælv 

i 1950, hvor store dele af klo-

steret styrtede sammen, kom 

de gamle inkamure til syne. 

Vi får en grundig introduktion 

til templet, inden vi får tid på 

egen hånd til at gå på opda-

gelse i det store område.

Herfra går vi op til katedralen, 

som spanierne bl.a. byggede af sten fra gamle 

inkapaladser. Vi skal have en rundvisning i 

den kolossale kirke, som bl.a. er kendt for de 

mange malerier i den såkaldte cusco-stil. Helt 

konkret lærte spanske munke de omvendte 

inkaer at male motiver fra Bibelen, og det 

resulterede ofte i pudsige kunstværker fra den 

kristne trosverden iblandet elementer fra inka-

ernes eget univers.

Det mest berømte eksempel er maleriet af den 

sidste nadver, hvor Jesus og hans disciple ikke 

spiser lam men marsvin, som også i dag er 

nationalspise i Peru.

Efter besøget i katedralen skal I vælge, om I vil 

på det store fødevaremarked San Pedro med 

lokalguiden, eller om I vil besøge tempelfortet 

Sacsayhuaman med rejselederen. Det tager I 

bare stilling til på dagen.

Efterfølgende har vi efter-

middagen fri i Cusco, hvor vi 

kan gå på opdagelse på egen 

hånd. Rejselederen har alle-

rede udpeget gode museer, 

og derudover er Cusco et 

overflødighedshorn af eks-

klusive sølv- og uldbutikker, 

sidstnævnte med strikvarer i 

den ekstrafine babyalpaka. 

Peru er et gastronomisk fyrtårn i Sydamerika, 

og Cusco har et hav af gode spisesteder. I 

aften spiser vi sammen på en af byens bed-

ste restauranter, som bl.a. har alpakabøffer af 

bedste kvalitet.

Dag 6. Cusco – Puno, 
smuk køretur over højsletten
Vi forlader Cusco og kører til Puno, som lig-

ger helt ned til Titicacasøen. Det er en meget 

smuk køretur, der først går gennem de 

grønne dale omkring Cusco og derfra videre 

til den berømte højslette, Altiplano, hvor vi 

har udsigt til uendelige sletter i 4000 meters 

højde omkranset af endnu højere bjerge.

Vi laver flere flotte fotostop undervejs, bl.a. 

ved passet på provinsgrænsen mellem Cusco 

og Puno og ved en meget malerisk kirkegård 

med sneklædte bjerge i baggrunden. Vi skal 

også smage gourmetkaffe i byen Pucara.

Sidst på eftermiddagen ankommer vi til Puno, 

hvor vi skal bo tæt på strøget i den pulse-

rende by. På en gåtur udpeger rejselederen et 

par gode spisesteder og hjælper gerne med 

at booke bord, hvis gruppen ønsker at spise 

sammen.

Dag 7. Puno – Copacabana, Bolivia,
sejltur på Titicacasøen
Vi står tidligt op og sejler i vores egen båd 

ud på den store Titicacasø, som ligger i 

3800 meters højde og er 165 km lang. Vores 

hovedmål er urosindianernes berømte sivøer, 

men sejlturen i sig selv er også en kæmpe 

oplevelse, hvor vi af og til føler, vi sejler på 

åbent hav.

Den store sø deles af Peru og Bolivia. Vi star-

ter i perudelen, men inden solen går ned, bor 

vi ned til søen i Bolivia.

Peru og Bolivia - en rejse i inkaernes land
13 dage

Vi står tidligt op og 
sejler i vores egen 
båd ud på den store 
Titicacasø, som ligger 
i 3800 meters højde 
og er 165 km lang 
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OPLEVELSER PÅ TITICACASØEN

På Titicacasøen, verdens højst beliggende 
navigerbare sø, møder vi urosindianerne, som 
bor på sivøer. De har levet på denne måde i 
århundreder, 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 nor-
ske etnolog Thor Heyerdahl brugte urosindia-
nernes byggemetoder, da han skulle bygge 
en sivbåd og krydse Atlanten i den.
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Peru og Bolivia - en rejse i inkaernes land
13 dage

Urosindianerne har boet på sivøer i søen i 

mere end 500 år. Vi besøger ”vores egen” ø, 

som ligger lidt afsides men af samme grund 

er en af de øer, hvor der kommer færrest 

turister, og hvor beboerne stadig opretholder 

den traditionelle livsstil med fiskeri og jagt.

Inde på øen forklarer høvdingen blandt andet, 

hvordan de laver sivøerne og efterfølgende 

får vi mulighed for at gå rundt på egen hånd. 

Vi er tilbage ved den peruvianske bred ved 

frokosttid og får en picnic-boks med i bussen, 

som vi spiser, mens vi kører den flotte tur til 

Copacabana i Bolivia. Når vi krydser grænsen 

til Bolivia, skal vi være forberedt på ventetid, 

når alle pas skal stemples – vi må tage det 

som en oplevelse, når skrankepaverne udfø-

rer deres arbejde. 

Copacabana ligger smukt mellem to små bjerge 

helt ned til Titicacasøens bred og har også en 

lille strand, som dog ikke kan sammenlignes 

med sin navnebror i Rio de Janeiro. Bolivias 

skytshelgen - La Virgen de Copacabana - er 

repræsenteret som helgenbillede i den smukke 

basilika i byen, som af samme grund er det 

største valfartssted for pilgrimme i Bolivia.

Det er skønt at vandre rundt på egen hånd i 

byen og de smukke omgivelser. Aftenen er fri, 

og I finder nemt en hyggelig restaurant i den 

lille men alligevel livlige by.

Dag 8. Copacabana, besøg på Soløen
Fra morgenstunden sejler vi en flot tur ud til 

Soløen, som er den største ø i Titicacasøen. Det 

er på denne ø, at inkakulturen har sin oprin-

delse. Det siges, at det første kejserpar Manco 

Capac og Mama Ocllo vandrede ud herfra for at 

erobre verden. I storhedstiden strakte inkariget 

sig hele 5000 kilometer 

fra Colombia ned gennem 

Ecuador og Peru til Chile 

og dele af Argentina.

Vi bliver sat af på Soløen 

og skal nu have strakt 

benene på en fantastisk 

gåtur med udsigt til Titi-

cacasøen, de omkring-

liggende øer og bjerg-

kæden Cordillera Real på 

fastlandet med sneklædte tinder i over 6000 

meters højde. 

Vi kommer på gåturen bl.a. forbi inkatemplet 

Pilkokaina, hvis byggestil sætter en streg 

under, at inkaerne startede som folk her, inden 

de senere slog sig ned i Cusco. Vi gør holdt ved 

inkaernes tre hellige kilder, som giver evig ung-

dom til alle, som drikker af dem – vi må teste, 

om det også virker på os. 

Frokosten indtages ude på Soløen, inden vi om 

eftermiddagen er vi tilbage i Copacabana og 

kan nyde en aften på egen hånd.

Dag 9. Copacabana – La Paz, 
besøg ved Tiwanaku-civilisationen
Vi bevæger os nu mod La Paz, Bolivias største 

by, og vi har en morsom transportoplevelse på 

vejen, når vi sejler over Titicacasøens smalleste 

sted – vi sidder i en lille færge og bussen med 

bagagen sejler ved siden af på en lille pram. 

Når vi har fast grund under fød-

derne, skal vi besøge en af landets 

velbevarede hemmeligheder, Tiwa-

naku, som også er navnet på en 

kultur, der eksisterede lang tid før 

inkaerne og i meget længere tid. 

Stedet er i dag optaget på UNE-

SCOs liste over verdensarv.

Man mener, at Tiwanaku blev 

grundlagt som en lille landsby 

omkring år 200 f.Kr., og at byen herefter vok-

sede til en højtudviklet by, der spredte sig over 

mere end 6 km2. 

Byen og civilisationen havde sin storhedstid 

omkring år 600 e.Kr. og holdt ud til omkring 

år 1000. Det menes, at det var en langva-

rig tørke, der i sidste ende gjorde det af med 

kulturen. 

Nyere forskning viser, at der kan have boet 

omkring 70.000 mennesker i Tiwanaku, men 

at kulturen som sådan bestod af op mod  

1 mio. mennesker. Tiwanaku kaldes ofte  

Byen og civilisationen 
havde sin storheds-
tid omkring år 600 
e.Kr. og holdt ud til 
omkring år 1000

Copacabana er en hyggelig boliviansk by ved bredden af Titicacasøen. Pilgrimme besøger byen i stort tal for at tilbede La Virgen de Copacabana, Bolivias skytshelgen.  
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La Paz’ historiske centrum er bygget i smuk kolonistil. Byen blev grundlagt i 1548. Udenfor La Paz besøger vi Månens Dal, navngivet af Neil Armstrong, den 
første mand på månen.

Bolivias Machu Picchu, det er måske lidt en 

overdrivelse, da disse ruiner ikke er lige så 

prangende som Machu Picchu, men i dag kan 

vi bl.a. beundre den monumentale Solport 

med sine smukke udskæringer og en række 

imponerende statuer, der er skåret ud af en 

enkelt sten. Stedet har også sit eget museum, 

som vi udforsker, inden vi 

fortsætter med en smuk 

køretur til La Paz.

Sidst på dagen er vi fremme i 

Bolivias største by, der ligger 

i en kløft på Andeshøjsletten 

i 3.600 meters højde og der-

med er verdens højst belig-

gende storby. 

Hele byen er af UNESCO 

udpeget som en af verdens 

syv nye vidundere. Vi tjekker 

ind på vores hotel, der ligger 

midt i byens historiske centrum, og kan glæde 

os til at komme på oplevelse i denne skønne 

by i morgen.

Dag 10. La Paz, på opdagelse i Månens Dal 
og i skønne La Paz, middag på Gusto
Dagens program starter lidt uden for byen i El 

Valle de la Luna, Månens Dal, navngivet af den 

amerikanske astronaut, Neil Armstrong, første 

mand på månen, som besøgte området i 1969 

– kort tid efter månelandingen, og han må jo 

vide, hvad han taler om. 

Årtusinders erosion har skabt de surrealistiske 

former i bjergets lerede over-

falde. Vi går en tur i det smukke 

område, inden vi kører tilbage 

til La Paz for at koncentrere os 

om den historiske bydel, der er 

præget af smuk kolonistil fra 

spaniernes tid i landet. 

Vi går en tur på Plaza Murillo – 

magtens centrum, hvor vi finder 

katedralen, præsidentpaladset 

og sædet for lokalregeringen. 

Pladsen er opkaldt efter revo-

lutionshelten Pedro Domingo 

Murillo, som blev henrettet af 

de spanske myndigheder på pladsen i 1810.

Kun 11 år efter Murillos henrettelse blev løs-

rivelsen fra Spanien en realitet, og hans sid-

ste ord stod dermed ved magt: ”Jeg dør nu, 

men den fakkel jeg har ladt brænde, kan ingen 

slukke. Leve friheden!”.

Vi ser også den gigantiske Plaza de San Fran-

cisco med kirken og klosteret af samme navn, 

som er det ældste religiøse bygningsværk i 

La Paz. Men først og fremmest oplever vi det 

intense gadeliv, som La Paz er så kendt for. 

Store dele af byens indbyggerne er stadig 

klædt i farvestrålende folkedragter og hatte, 

og det er en fryd for øjet.

Vi har et par timer til afslapning, inden afte-

nens store oplevelse, en middag på den ver-

densberømte Restaurant Gustu, som vores 

egen Claus Meyer åbnede i 2013 i samarbejde 

med udviklingsorganisationen IBIS. Restauran-

ten nyfortolker traditionelle bolivianske retter 

og har skabt en madrevolution i landet. 

Allerede i 2013 blev den kåret som bedste 

restaurant i Sydamerika, og den ligger stadig 

på listen over de 50 bedste restauranter på det 

sydamerikanske kontinent. 

Middagen er ikke inkluderet i rejsens pris, og vi 

skal regne med en pris for en syv retters tasting 

menu på omkring 120 USD. Er man bekymret 

for, om man kan blive mæt af syv små retter, 

eller vil man bare hellere noget andet, så hjæl-

per rejselederen gerne med alternativer - der 

er mange andre gode steder i La Paz.

Peru og Bolivia - en rejse i inkaernes land
13 dage

Sidst på dagen er 
vi fremme i Bolivias 
største by, der ligger i 
en kløft på Andeshøj-
sletten i 3.600 meters 
højde og dermed er 
verdens højst belig-
gende storby
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Bolivias kvinder bærer bowlerhatte. Det siges, at en sen-
ding for små hatte kom til landet ved en fejl i 1920’erne, 
og at lokale kvinder tog den til sig.

LA PAZ, VERDENS HØJST 
BELIGGENDE STORBY

La Paz, der ligger i 3.600 meters højde, er 
Bolivias største by og de facto hovedstad, 
idet stort set alle regeringsfunktioner lig-
ger i byen. Den officielle hovedstad er 
Sucre, men det er kun landets højesteret, 
der stadig er placeret der. 

Byen blev grundlagt i 1548 af Alonso de 
Mendoza, og den kendetegnes bl.a. ved 
det farverige liv i gaderne, som skabes af 
højlandsindianere i smukke dragter.   
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Dag 11. La Paz, byen set fra 
oven med Teleférico
Efter morgenmaden går vi ud i den klare bjerg-

luft for at køre en tur med offentlig transport 

– men ikke et hvilket som helst transportmid-

del. Vi skal med byens Teleférico, et system af 

gondoler, der binder byen sammen på kryds 

og tværs og ikke mindst sammen med nabo-

byen El Alto, der ligger ca. 400 meter længere 

oppe ad bjerget.

Teleférico’en åbnede i 2014 med tre linjer – 

en rød, en gul og en grøn lige som Bolivias 

flag, og når det omfattende anlægsarbejde er 

færdigt, vil der være i alt 10 linjer at vælge 

mellem. Det er et fantastisk system og en 

meget miljøvenlig transportform med indlagt 

sightseeing i form af en fabelagtig udsigt. 

Vi fordeler os med otte personer i hver gondol 

og tager turen helt op til udsigtspunktet ved 

El Alto, hvorfra vi nyder en storslået udsigt, 

inden vi kører ned igen. 

Vi har heldigvis god tid i eksotiske La Paz. Om 

eftermiddagen hygger vi os og udforsker bl.a. 

byens mange farverige markeder og smalle 

brostenbelagte stræder. I kan også tage en 

halv fridag og gå på opdagelse på egen hånd. 

Vi mødes igen til afskedsmiddag på en af 

byens hyggelige restauranter.

Dag 12. La Paz – Lima, Peru og hjemrejse
Efter en tidlig morgenmad kører vi til lufthav-

nen for at flyve til Lima i Peru.

Vi er fremme om formiddagen, og 

vi kører straks ind til byens centrale 

plads, Plaza de Armas, hvor mag-

tens bygningsværker ligger place-

ret. Lima blev grundlagt den 18. 

januar 1535 af den spanske ero-

brer Francisco Pizarro tæt på Hel-

ligtrekongersdag, deraf tilnavnet 

Kongernes By. 

Hvor han dengang byggede sit 

hus, finder vi i dag præsidentpa-

ladset. Francisco Pizarro ligger nu 

begravet i Limas katedral.

Vi går en tur i de charmerede gader 

omkring pladsen og holder øje med et af ken-

detegnene for Lima: De mange elegante bal-

koner i cedertræ, hvorfra de velhavende span-

ske kvinder uset kunne studere gadelivet.

Vi ender ved San Francisco-klosteret, hvor 

hovedattraktionen er katakomberne under 

klosteret og kirken, som fungerede som 

Limas kirkegård frem til 1808. Vi går en tur i 

de smalle gange, som stadig rummer tusind-

vis af knogler, og hører om datidens katolske 

begravelsesritualer.

Herefter kører vi til Bar-

ranco-bydelen, der ligger 

ud til Stillehavet, byens 

trendy område med hyg-

gelige cafeer, små butik-

ker og gallerier indrettet i 

smukke palæer fra koloni-

tiden. 

Vi finder et hyggeligt sted 

at spise frokost, og heref-

ter lakker det mod enden. 

Vi kører til lufthavnen for at 

tjekke ind på flyet, der har 

afgang i løbet af aftenen. 

Vi falder i søvn over Atlanten og lander i en 

Europa næste morgen.

Dag 13. Ankomst til Danmark

Vi har heldigvis god 
tid i eksotiske La 
Paz. Om eftermid-
dagen hygger vi os 
og udforsker bl.a. 
byens mange farve-
rige markeder og 
smalle brostenbe-
lagte stræder

Peru og Bolivia - en rejse i inkaernes land
13 dage

Vi slutter i Lima, Peru, hvor vi besøger den centrale plads, Plaza de Armas. Farvel og tak for denne gang! En uldstrik eller et blødt 
tørklæde ville være et dejligt minde om rejsen.
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SE TO FANTASTISKE 
FORLÆNGELSER 
PÅ STJERNEGAARD.DK

Forlængelse 1: Uyuni
Verdens største saltslette, Colchani med saltfabrik, Incahuasi-øen og 
Tunapavulkanen

Forlængelse 2: Uyuni, Bolivia sydlige højslette, Atacama i Chile
Ud over højdepunkterne i Uyuni ser I den enestående højslette i det syd- 
lige Bolivia med den grønne og den røde lagune og meget mere. I oplever 
også den berømte Atacamaørken i Chile med stjerneobservatorium. 

Bemærk: Forlængelserne er med engelsktalende guide
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