
 

 

 

 

 
Detaljeret rejseprogram for: 

 
 

Familien Larsen 
 
 

26 december -  30 december, Cuso & Machu Picchu Tur 
  



 

 

 

 

 

 

Onsdag 26. Start på 3 dags tur til den Hellige Dal, dag 1: Awana Cancha + Pissac 

I bliver afhentet i Cusco lufthavn ved ankomst, og herfra kører vi direkte ud i inkaernes hellige dal. 

Hvis tiden tillader det, aflægger vi først et besøg ved Awana Cancha, et levende andinske museum, 

hvor I på tætteste hold vil få et lærerigt indblik i de lokale tekstilhåndværk med alpaka, ligesom I 

også kan få de forskellige lamaarter at se på stedet. Herefter fortsætter vi til den koloniale by 

Pisaac, hvor vi enten skal besøge egnens berømte inka-ruiner, hvilket indebærer en guidet rundtur 

på et par timer eller tager til Pisaacs spranglede og berømte marked, som har eksisteret længe før 

inkaerne kom. Her er der god mulighed for at gøre en rigtig god handel og købe enten alpaca-

tekstiler eller lokalt kunsthåndværk. Om eftermiddagen kører vi til jeres hotel i Urubamba, hvor I 

har aftenen til at nyde smukke omgivelser. 

  

Overnatning: San Aguastin, Urubamba. Twin dobbeltværelse & Matrinomial dobbelværelse. 

Måltider inkluderet: Ingen. 

 

 

 

 

 

Torsdag 27. Den Hellige Dal, dag 2: Maras & Moray + Ollantaytambo 

I dag er der afgang fra hotellet efter morgenmaden klokken 8, hvor vi først besøger Maras & 

Moray om formiddagen og om eftermiddagen ruinerne i Ollantaytambo. Maras & Moray er meget 

imponerende kulturelle fænomer: Maras er eksperimenterende landbrugsterasser fra Inkatiden, 

mens Moray er uendlige rækker af imponerende flotte saltbassiner. Disse to steder er det første I 

besøger denne dag, som er i kulturhistoriens tegn.  

Cusco & Machu Picchu Tur  
26. december – 30. december 



 

 

Herefter begiver vi os mod Urumbamba, hvor det er blevet tid til at nyde frokosten. Hvis tiden 

tillader det, tager vi efter frokost et smut forbi Urubambas Plaza de Armas, inden vi fortsætter til 

Ollantaytambo. Her er der nu god tid til at besøge de imponerende inka-ruiner i landsbyen, som 

har været konstant beboet siden Inka-riget. Ollantaytambo var blandt et religiøst centrum for 

inkaerne og er kendt for et berømt sammenstød mellem inkaer og spaniere, som her led et 

forsmædeligt nederlag til de lokale indianere. 

 

Sen eftermiddag er der ombordstigning på toget til Aguas Calientes (afgang kl 16.36), som tager 

godt halvanden time og går igennem et bølgende malerisk bjerglandskab, som er en sand fryd for 

alle sanser. Ved ankomst er der indkvartering på hotellet.  

 

Overnatning: Inti Winay Wayna, Aguas Calientes. Twin dobbeltværelse & Matrinomial 

dobbelværelse. 

Måltider inkluderet: Morgenmad 

  

 

 

Fredag 28: 3. dag i den Hellige Dal: Machu Picchu og retur til Cusco. 

Dagen står i arkæologiens og kulturhistoriens tegn i form af en heldagstur på Machu Picchu. Vi står 

tidligt op (ca. kl. 6.00) for at udforske ruinkomplekset, inden den stærke bjergsol tager til. Vi stiger 

ombord på en minibus, som ad snoede veje fragter os op ad bjerget til Machu Picchu-ruinerne. 

Foran står nu prægtige ruinkompleks, som vi skal udforske sammen med vores guide, som vil 

fortælle og forklare jer alle historier, spekulationer og myter om dette sagnomspundne sted. 

 

Machu Picchu blev genopdaget i 1911 af den amerikanske opdagelsesrejsende Hiram Bingham 

efter flere hundrede års glemsel. Det antages, at selv ikke de spanske erobrere nogensinde fik 

kendskab til stedet, hverken ved deres ankomst eller under deres næsten 300 års besættelse af 



 

landet. I dag diskuteres det stadig, om Machu Picchu først og fremmest var et afsidesliggende 

rekreationssted, eller om det primært havde religiøse, militære eller handelsmæssige formål. 

Teorierne om Machu Picchus formål er utallige, men eksperterne er dog enige om, at Machu 

Picchu ikke var en almindelig by, men forbeholdt meget vigtige folk og kun beboet i visse perioder i 

løbet af året. Nogle teorier går på, at Machu Picchu var et slags laboratorium for 

landbrugsprodukter, mens andre igen hævder, at det var et prægtigt fængsel, der husede de 

værste forbrydere i tiden. Hiram Bighams egne teorier går ud fra den ide, at Machu Picchu først og 

frememst var et militært fæstningsanlæg med sigte på forsvar mod fjender, mens andre igen 

støtter en teori om Machu Picchu som et center for indoktrinering og undervisning af erobrede 

stammemedlemmer. 

 

Efter ca. 3 timers grundig rundvisning i det store ruinkompleks, er det tid til på egen hånd at gå på 

opdagelse i ruinerne. Udforskningen af de labyrintiske passager og boliger ved ruinerne får 

inkaernes historie til at blive meget nærværende, og det er svært at modstå fristelsen for selv at 

opfinde gode teorier om Machu Picchus eksistens. Efter en betagende udforskning af stedet, tager 

vi bussen ned til Aguas Calientes for at nyde frokosten. Efter frokost går turen tilbage mod Cusco 

med endnu en enestårende togrejse, og i Ollantaytambo skifter vi til privat transport, som bringer 

os til hotellet i Cusco efter en lang, men meget inspirerende dag i historiens tegn. 

 

Overnatning: Andenes al Cielo, Cusco. Twin dobbeltværelse & Matrimonial dobbelværelse. 

Måltider inkluderet: Morgenmad 

 

 

 

 

Lørdag 29 december: Cusco Syd: Tipon, Piquillacta og Andahuaylillas. 

Vi starter lidt senere ud i dag, da vi ikke har nær så mget på progammet som de andre dage. 

Udgangspunktet er med afhentning kl. 09, men det kan aftales efter behov. Vi starter med at køre 

syd på ud af Cusco og til Tipon, en smuk kompleks af landbrugsterrasser, lange trapper og 



 

stenkanaler. Disse terrasser og akvædukter blev bygget for over 500 år siden af inkaerne, mange af 

dem bruges stadig i dag til landbrugsformål. 

 

Efter Tipon fortsætter vi til det det arkæologiske område ved Piquillacta, epicentret for Wari 

kulturen, som var forløberne til den mere kendte inka-kultur. Wari-kulturen var dominerende i 

Peru i mange århundreder og udgør en mindst lige så vigtig del af kulturforståelsen som inka-riget, 

som blot er mere kendt på grund af samtidigheden med den spanske erobring.  

 

Sidste seværdighed denne dag er den koloniale kirke San Pedro de Andahuaylillas. Denne barokke 

perle er kendt for dens flotte dekorerede kirke, og jesuitkirken menes at være fra 1580 og kaldes 

af nogle for ”Amerikas Sixtinske Kapel” på grund af dens flotte udsmykning. Nyrenoveret i 

november 2012 – en ofte undervurderet seværdighed, hvis man kan lide kulturhistoriske skatter. 

  

 

Søndag 30 december: City tour & 4 ruiner – indenrigsflyvning Cusco til Lima 

Tidlig afhenting fra jeres hotel ca. kl 8 om morgenen, og afgang til byrundtur og besøg ved 4 ruiner 

i omgivelserne omkring Cusco. 

 

Santo Domingo-kirken: Denne kirke er bygget over, hvad der engang var det mest storslåede 

tempel i Amerika, ”Koricancha” eller Soltemplet. Dens gårde var fyldt med guld- og 

sølvfremstillinger af al natur og dyreliv i Inka-riget. Pizarros mænd plyndrede templet som en del 

af den kongelige løsesum for inkaen Atahualpa, som blev holdt fangen af spanierne i Cajamarca og 

senere dræbt. Et jordskælv ødelagde Santo Domingo-kirken i 1950, hvilket afslørede skjulte inka-

mure, som havde været usynlige i mange hundrede år. Disse mure af Soltemplet er nogle af de 

fineste eksempler på eksisterende stenarbejder fra inkaernes hånd. Sacsayhuaman: 

Sacasayhuaman-komplekset hviler på nogle enorme mure, der består af store sten fordelt i et zig-

zag mønster i tre platforme med et gennemsnitslængde på 360 meter. Disse platforme er 

forbundet med trapper og døråbninger som også er lavet af sten. En af disse sten er næsten 9 

meter høj og 4,5 meter bred og vejer mere end 100 tons. Den største stenblok fundet i 

Sacsayhuaman er 8,5 meter høj og vejer omtrent 361 tons. Inkaen Pachacuti ansatte 20.000 mand 

til opførelsen af dette komplekse værk, og det tog cirka 50 år at færdiggøre. Puca Pucara 

fæstningen har udsigt over indgangen fra øst til Cusco-området. Q'enko: Et muligt ceremonielt 

centrum inde i en stor sten med udskårne figurer, sæder og passager, hvilket giver dig en følelse af 

at være et mystisk sted fyldt med symbolik. Tambo Machay: Et fascinerende springvand omgivet 

af stenmure af høj kvalitet og med evigt rindende vand siden Inka-tiden.  



 

 

Efter byrundturen er der transport tilbage til hotellet eller til Plaza de Armas, afhængigt af om I 

ønsker at spise frokost i Cusco eller vente til lufthavnen. Kl. 13.15 er der afhentning fra hotellet og 

afgang mod lufthavnen i Cusco.  

 

Antallet af seværdigheder som vi når omkring, afhænger af hvor meget tid vi vælger at bruge hvert 

enkelt sted. Det er helt op til vore gæster at prioritere, om der skal bruges kortere eller længere 

tid på de forskellige steder, men byrundturen bør afsluttes ved 11.45-tiden for at få tid til frokost, 

inden der er afgang fra hotellet til lufthavnen kl. 13.15 (tidligere afgang hvis frokosten spises i 

lufthavnen). Flyafgang med Peruvian Airlines kl. 15.10. 

 

Måltider inkluderet: Morgenmad 

 
Included in the price             

*Entrances to Machu Picchu. 
    

  

* Train tickets Ollantaytambo - Aguas Calientes - Ollantaytambo.  
  

  

* Bus up and down from Aguas Calientes to Machu Picchu. 
   

  

* Private guide every day, including on the trains. The same guide for the private guided tour at Machu Picchu. 

* BTG-ticket: Allround ticket that gives you free entrances at 16 touristic sites in Cusco and surroundings. 

* Entrances to Maras & Moray. 
    

  

* Private transportation en H1 day 1 in the Sacred Valley and day 3 Short City Tour. 
 

  

* Private pick-up from Porroy station and transport to hotel in Cusco.       

 
 

Jeres hoteller: 

Urubamba: San Agustin Hotel & Spa, Carretera Cusco - Pisac Km. 69 Urubamba.  

Telefon: +51 84-201444 

 

Aguas Calientes: Inti Winay Wayna, Av. Confraternidad 452, Aguas Calientes.  

Telefon: + 51 84-234312 

 

Cusco: Andenes al Cielo, Calle Choquechaca 176, Cuzco.  

Telefon: + 51 84 222 237 



 

 

 

Jeres kontaktpersoner: 

Morten Bruun Jensen, Lima. Telefon: 963 748 762. 

 

Erick Farfán, Cusco. Telefon: 984 208468 (guide). 

 

 

Dansk Konsulat i Peru: 

Adresse: Bernardo Monteagudo 201, San Isidro, Lima 27, Perú. Telefon: +51 264 4040 

 


