
Låt din dröm bli verklighet och njut av en oförglömdig resa i Peru med bästa tänkbara service och komfort. En perfekt kombi-
nation av spännande historia och äventyr. Få länder i världen har så mycket att erbjuda sina besökare som just Peru. Följ med 
oss till Peru och upplev din drömresa i ett trygg och privat sällskap av en grupp tillsammans med en skandinavisk reseledare 
erbjuder denna gruppresa till många klassiska upplevelser. Häpnas över den vackra och kraftfulla naturen i Colca Canyon, se 

den Andiska Kondoren sväva fram. Se den vackra Vicuñan och de aktiva vulkanerna i Arequipa. Besök Titicaca sjön och de flytande 
öarna, samt förundras utav Quechua och Aymara kulturerna. Färdas genom Inka folkets Heliga dal och förtrollas av dess magik och 
charm av den förlorade staden Machu Picchu som finns med på UNESCOS världsarvslista!
Våra gruppresor i Sydamerika ger dig en möjlighet att uppleva det bästa av kontinents underbara natur och fantastiska kultur 
givetvis i sällskap av en skandinavisk reseledare.

Peru kan ej beskrivas med ord, du måste själv uppleva dess storslagenhet som skapar minnen för livet. 

Välkommen till ett magiskt land Peru!

Vamos Peru  
17 dagars gruppresa med Skandinavisk reseledare!



På förmiddagen njuter vi av en guidad tur till de mest 
attraktiva och viktiga platserna i Lima, ”City of Kings”. 
På turen får ni se Limas historiska centrum, Stadshuset, 
katedralen och dess religiösa konstmuseum. Vi passerar 
genom Huaca Pucllana som är ett av Lima kulturens ce-
remoniella och administrativa centrum, byggd 400 e.Kr. 
Vi besöker också El Olivar Park som är den centrala par-
ken i Miraflores. Med olivträd som på 1400-talet kom från 
Spanien. Lunchen intar vi i Larcomar där vi har utsikt över 
stilla havet medan vi äter. Efter lunchen går vi ombord på 
lokal buss för en 4 timmars resa söderut till Paracas. Un-
der resan passerar vi förbi många små fiskebyar belägna 
längst den kantiga kuststräckan. Paracas är en stor hamn 
stad känd för sin lokala brandy produktion. Vi checkar in 
på vårt Hotell. Kvällen är fri för egna aktiviteter.(F.)

Dag 1  
Skandinavien till Lima
När vi anländer till Limas internationella flygplats möts 
ni av en av våra representanter som hjälper er med ert 
bagage och kör er till Hotellet i Miraflores som är ca 40 
minuters bilfärd. På eftermiddagen/kvällen är ni lediga 
och utan aktiviteter. I Miraflores finns det massor av bra 
restauranger, barer och shoppingsmöjligheter. 

Dag 2  
Lima till Paracas

Dag 3  
Ballestas Öarna till Paracas Nazca
Efter frukosten tar vi en utflykt till Ballestasöarna som är 
känt för sitt rika djurliv. Vi får transfer till hamnen där vi går 
ombord på vår båt för att njuta av en båttur runt Ballestas 
öarna i ett obebott marint reservat. Dessa branta klippor 
erbjuder perfekt djurliv med möjlighet att se skarvar, inka 
tärnor, pelikaner och andra sjöfåglar. Nyfikna sjölejon och 
frackklädda Humboldt pingviner har sina hem nära det pis-
kande vattnet. Dessa trivs här då vattnet håller relativt låg 
temperatur tack vare den kraftfulla Humboldt strömmen 
som för med sig kallvatten från Antarktis. Efter återkoms-
ten till land njuter vi av en skaldjurs lunch innan vi beger 
oss till Nazca söderut med buss där vi checkar in på vårt. (F.)



Dag 4  
Nazca till Arequipa
Tidig morgon får vi transfer till den lokala flygplatsen 
och flyger över de fascinerande Nazca linjerna. Olika 
former har huggits in i öknen hundratals år innan ut-
vecklandet av inka kulturen och man kan se bilder av 
en spindel, en apa, fåglar och ett träd. Vissa av bilder-
na är till och med över 100 m långa. Då vi dock inte 
vet deras syfte är det ändå lätt att förstå att de hade 
stor betydelse på sin tid. Tillbaka på marken gör vi 
ett besök vid ruinerna i Chauchilla- en begravnings-
plats med mumier ännu äldre än Nazca linjerna. 

Vi får en guidad tur av området och lär oss om fossil 
lämningarna, keramiken och mumierna. Därnäst åter-
vänder vi till Nazca för att äta lunch innan vi fortsätter 
med en busstur till Arequipa. Vi anländer till Arequipa 
och checkar in på vårt i kolonialstil beläget på Plaza 
de Armas. Nu är det dags för en välförtjänt vila!. (F.L.)

Dag 5  
Arequipa och Santa Katalina 
Kloster
Kl 09:00 beger vi oss ut på en stadsrundtur i denna speci-
ella stad. Staden ligger vackert inbäddad bland 3 vulka-
ner, Misti (5,822m), Chachani (6,057m) och Pichu-Pichu 
(5,669m). Dessa tronar upp som jättelika väktare över 
staden och minner om den gigantiska kraft som format 
Anderna. Arequipa som ligger på en höjd av nära 2400 
meter över havet är byggt nästan uteslutande av en vit 
vulkanisk sten som kallas ”sillar”. 

Efter ett besök vid det vackra stora torget och stadens ka-
tedral, beger vi oss till Arequipas största turist attraktion. 
Det vackra Santa Catalina klostret. Klostret som var stängt 
för allmänheten fram till 1970 där mer än 400 nunnor 
en gång i tiden bodde. Vi besöker därefter Yanahuara 
torget för att få en bra överblick över stadens vulkaniska 
omgivningar. Tillbaka på Hotell där vi får en genomgång 
av vår guide angående vår 2 dagars tur till Colca Canyon. 
Resten av dagen är fri för egna aktiviteter.  (F.)



Dag 7 

Colca Canyon till Puno

Vi stiger upp tidig på morgonen och tillsammans med vår 
guide tar vi en busstur till staden Chivay Colca Canyon ( 
3 633 m.ö.h ) Under resan kan vi njuta av panorama ut-
sikt över Andernas slätter, kallada Altiplano (4 500 m.ö.h 
) Vi kommer att se bland annat lamadjur, alpackor och 
olika typer andinska fåglar. Bergstopparna i detta om-

råde varierar från 5 000 till 6 300 m.ö.h.  Två spekta-
kulära vulkaner, den högst aktiva Sabancaya och den 
stora Ampato (6,288), dominerar utsikten runt staden. 
Efter en lång dag i buss beger vi oss till Chivays tempera-
de bad för att koppla av och bli av med resdammet. (F.L.)

Dag 6 

Arequipa till Colca Canyon

Efter en tidig start beger vi oss till Cruz del Condor. En mag-
nifik utsikts punkt där man har utsikt över en av de djupaste 
delarna av Colca Canyon. Från denna utkikspunkt observerar 
vi kondorernas jakt efter byten i ravinen ( Kodorerna är största 
flygande fågeln i världen med en vingspann upp till 3 meter  
och efteråt tar vi en kort promenad längs ravinen och besöker 
små traditionella andiska byar där vi samtidigt kan se hur 
civilisationer från inkariket och perioderna innan inkariket, 

använde ravinens väggar för jordbruk. Efter vår morgontur 
återvänder vi till vår hotel och äter lunch. Efter vår lunch  tar 
vi en kort promenad och sedan beger vi oss till Puno och sjön 
Titicaca. Puno är beläget 3 800 m.ö.h och anses vara Perus 
huvudstad för folklore. De flesta av Punos invånare tillhör Ay-
marafolket och det är från Puno som alla turer till Titicaca 
startar. (F.)



Idag påbörjar vi vår båt tur på Titicaca sjö den högsta kom-
mersiellt segelbara sjön i världen, mot ön Amantani. Vårt för-
sta stop blir vid de berömda “flytande öarna” som tillhör Uros 
folket. Där umgås vi med Uros-folket som bor på öarna, vår 
guide berättar om Uros-folkets historiska uthållighet och hur 
de lever i perfekt harmoni med sjön och använder områdets 
naturresurser för sin överlevnad. 

Efter vår besök hos Uros befolkning forsätter vi till den lugna 
och sceniska ön Amantani. Vid ankomsten möts vi av lokala 
familjer som ger oss inblick i deras kulur och livsstil på denna 
traditionella ö. Vi lär oss om öns pre-kolombinanska historia 
och ser lämningar från gamla civilisationer innan vi njuter av 
den vackra solnedgången över sjön. Övernattning hos lokala 
familjen. (F.L.M.)

Dag 8 

Puno till Amantani

Dag 9 

Amantani till Puno
Vi äter frukost med värdfamilj på morgo-
nen. Efter frukosten lämnar vi ön Aman-
tani och seglar till ön Taquile. Denna 
ö domineras av antika Inka terrasser, 
beundrar vi de vackra och färgstarka tex-
tiler och käderna, medan vi får se en de-
monstration av traditionella väv tekniker. 
På ön äter vi en lunch bestående av färsk 
öring från sjön och lokalodlade frukter 
och grönsaker.
Efter Lunch går vi åter ombord på vår båt 
och återvänder till vårt Hotell i Puno. Där 
vi upplever ännu en lugn natt på Titicaca 
sjön. (F.L.)



Idag färdas vi från Puno till Cusco. Staden som var huvudstad i 
det forna Inka riket är i dag en multikulturell storstad. Resan tar 
ca 9 timmar men man passerar igenom ett spektakulärt land-
skap. Vi stannar och äter en lunchbuffei en liten stad mellan 
Puno och Cuzco. Vi besöker olika historiska och arkeologiska 
platser längs vägen. Vi stannar på åtskilliga intressanta natur 
och historiska platser så som de unika begravningstornen i  Sul-
lustani. Tornen som byggdes på stranden till sjön Umayo är ett 
minne av Colla klanen som levde innan Inka folket. Vårt nästa 

stop blir vid det höga La Raya passet där du kan passa på att 
beundra den storslagna utsikten.  Vi tar oss sedan ned till Raqchi 
och besöker ett av Inka rikets heligast platser - ruinerna av temp-
let Viracocha. Enligt inka folkets mytologi är Viracocha skaparen 
av allt liv och den heligaste av deras gudar. 
När vi kommer fram till Cusco checkar vi in på vårt bekväma 
hotell. Kvällen är fri för egna aktiviteter där vi på egen hand 
utforska Cuscos livliga nattliv och utmärkta restauranger. (F.L.)

Dag 10 

Puno till Cusco



kl 08:00 börjar vi vår utflykt till Inka folkets Heliga dal “the Sacred Valley ” . Vi lämnar Cusco med buss och åker över kullarna 
in i ett  fascinerande center av Quechua kultur. Landsbygden består till största delen av odlingsmark och lokala bönder lever 
på samma sätt som de har gjort i århundraden.

Dag 11

Cusco stadsrundtur

Kl 09:00 möter en lokal guide upp för att ta med oss på en 
stadstur samt att besöka stadens omgivningar. Vi besöker 
Katedralen Santo Domingo och ‘Koricancha’ – Inkafolkets 
magnifika soltempel. Vår guide berättar om katedralens his-
toria och arkitektur samt om den angränsandemen mindre 
katedralen Iglesia del Triunfo som var den kristna kyrkan i 
Cusco. Turen fortsätter med ett besök till det ceremoniska 
centret Sacsayhuaman beläget högt på en kulle över Cusco. 
Sacsayhuaman  storlek är imponerande. Stora väggar, 
byggda av individuellt uthuggna stenar, omringar platsen 

och den största väger till och med 125 ton! Varje år i Juni 
avslutas Quechua festivalen Inti Raymi inom dessa väggar. 
Ett verkligt exempel på den inhemska kulturen och väl värt 
att beskåda. På väg från Sacsayhuaman besöker vi de väl-
bevarade inka städerna Quenco, Puka Pukara och Templet 
Tambo Machay. Turen tar ca 4 ½ till 5 timmar och avslutas 
då vi återvänder till hotellet. Kvällen är fri för egna aktivi-
teter där vi på egen hand utforska Cuscos livliga nattliv och 
utmärkta restauranger. (F.)

Dag 12

”The Sacred Valley”



En bit efter vägen får vi syn på den magnifika snötäckta Vilcano-
ta bergskedjan som dominerar detta landskap. Stora kantiga 
glaciärer tornar upp sig väll över 5 000 meter över havet. Dessa 
berg ansågs för vara gudar ”Apus” av det lokala folket, och vissa 
tror än idag att de besitter någon helig kraft. 
Vårt första stopp blir vid marknaden i Pisac, som vaktas av en 
imponerande Inka fästning. Efter lunch fortsätter vi mot Ollan-
taytambo. Denna charmerande stad ligger i hjärtat av dalen och 
omgivs av stora vidder med inka terrasser. Det var här som ett 
historiskt slaget tog plats under Manco Inkas tid då han reste sig 
emot de spanska erövrarna. På väg tillbaka till Cusco stannar vi 
vid  den vackra byn Chinchero som ligger i högländerna emellan 
Cuzco och den heliga dalen. Här besöker vi stadskärnan, kyrkan 
och marknaden innan vi återvänder till Cusco och vårt hotell. 
(F.L.)

Dag 13

Cusco till 
Aguas Calientes
Tidig morgon beger vi oss till tåg stationen för att 
gå ombord på ‘Vistadome’ tåget som tar oss till 
Aguas Calientes. Den lilla staden ligger nedanför 
de spektakulära ruinerna Machu Picchu, tåget är 
speciellt designat med ett klart tak som ger en 
större uppskattning för det otroliga landskapet vi 
passerar igenom på vår färd. Medan vi avnjuter en 
lättare frukost pekar vår guide ut sevärdheterna 
längs rälsen. Vid ankomsten till  Aguas Calientes 
får vi transfer till vårt hotell. Efter check in tar gui-
den med oss på en kort promenad i den omgivan-
de tropiska bergsskogens ekosystem. Där vi lär oss 
om de sällsynta delarna i detta ekosystem samt om 
inhemsk flora och fauna. Ni får därefter praktisk 
information om Machu Picchu och besvaras evetu-
ella frågor om rundturen. (F.)



Dag 14

Aguas Calientes, Machu Picchu till Cusco

Dagen börjar tidigt med en 25 minuters färd upp till det fantastiska inka citadellet 
Machu Picchu.Denna plats ligger på sidan av en bergstopp 2380 meter över havet 
och omges av en tropisk dimmig bergsskog, snötäckta bergstoppar och otroliga 
vyer åt alla håll. Machu Picchu låg undangömd för omvärlden tills professor Hi-
ram Bingham vid Yale universitet hittade den under en arkeologisk expedition. 
Sedan dess har många försökt att tolka syftet och placeringen av denna stad men 
det förbliver ett mysterium dolt i historiens vingslag.  Efter en guidad tur har du 
möjlighet att utforska ruinerna på egen hand. Känner man för en liten utmaning 
kan klättra upp till toppen av Huayna Picchu, en brant närliggande bergssida där 
man har en fin utsikt över Machu Picchu. 
Vid återkomsten till Aguas Calientes går vi ombord på tåget runt halv 4 för att 
återvända till Cusco. Vi kommer fram tidig kväll och får transfer till vårt hotell. 
Kvällen är fri för egna aktiviteter där vi på egen hand utforska Cuscos livliga 
nattliv och utmärkta restauranger.  (F.L)



Dag 15

Avslappningsdag i Cusco

Dagen är fri för att på egen hand utforska Cusco. Föreslag på saker att besöka är den 12 kantade inka stenen Calle Hatun Ru-
miyoc, häxmarknaden ‘Witches Market’ eller kyrkan La Merced vilken förstördes i en jordbävning men återuppbyggdes i dess 
ursprungliga kolonialstil. Om man önskar kan vi på begäran ordna med besök till lokala skolor där man kan få en närmare 
insikt i det lokala vardagslivet och de utmaningar som ungdomarna ställs inför i denna utvecklande nation eller om ni önskar 
ta en besök på sjukhuset. Vänligen säg till i förväg om detta önskas. På kvällen träffas vi på en lokal restaurang för att äta en 
gemensam middag och njuta av en kväll fylld med musik och traditionell dans. (F.M.)

Dag 16

Cusco till Lima
Vi får transfer till Cuscos flygplats för att flyga till Lima. Beroende på när ert internationella flyg avgår kan det ges möjlighet att 
utforska Lima på egen hand. Kanske besöka ett av dess många museum eller en av dess marknader. Ni får sedan transfer till 
flygplatsen i tid till ert internationella flyg vilket avslutar vår rundresa i Peru. (F)

Dag 17

Ankomsten till Skandinavien



FÖLJANDE INGÅR:

PERSONAL

Engelsktalande guide. Lokala professionella buss och båtförare.

BOENDE

Alla hoteller är 3* och 4* med undantag för boendet på Amantani Island vilket är med en lokal familj. Om något av nedan hotell ej är tillgängliga 
vid restillfället bokar vi ett annat hotell i likvärdig standard.
Tourist Class hotell:
1 natt på Hotell San Agustin Exclusive Lima****
1 natt på Hotell Posada del Emancipador Paracas ***+
1 natt på Hotell Alegria - Nazca ***
2 nätter på Hotell Hotel Tierra Sur - Arequipa ***+
1 natt på Hotell Casa Andina  Colca - Colca***+
2 nätter på Hotell Hacienda Plaza Puno - Puno ***+
1 natt boende med en lokal familj på Amantani Island, Lake Titicaca
5 nätter på Hotell Casa Andina  - Cusco ***
1 natt på Hotell El Mapi Aqua’s Calientes ***

INTERNATIONEL OCH LOKAL TRANSPORT

Internationellt flyg tur och retur från Stockholm, Göteborg, Köpenhamn eller Oslo till Lima.
- Alla flygskatter.
- Transfer till och från flygplatsen
- Inrikesflyg från Cuzco till Lima
- Buss från Lima till Pisco
- Buss från Pisco till Nazca
- Buss från Nazca till Arequipa
- Buss från Colca till Puno
- Turistbuss från Puno till Cusco
- Båt Transport på Titicaca sjön
- Vistadome Tåget till och från Aguas Calientes

TRANSFERS TILL OCH FRÅN FLYGPLATSER

Vid ankomst till olika flygplatser i Peru hämtas du av vår personal eller vår representant, som kommer att stå i ankomsthallen med en skylt med 
era namn på. Vid avresa skjutsas du återigen till flygplatsen. Ni kommer att få reda på när ni ska hämtas, när ni kommer till resedestinationen.

Fasta avgångar året runt!

Pris per person (del i dubbelrum) standard boende: 33 995 SEK
Pris per person (del i dubbelrum) standard boende för 2016: 39 995 SEK
Enkelrumstillägg standard: 6 995 SEK 
Vänligen kontakta oss för ett aktuellt pris.   
Inkl. Internationellt flyg tur och retur från Stockholm, Göteborg, Köpenhamn 
eller Oslo till Lima med American Airlines. Möjlighet finns att flyga med andra 
flygbolag så som KLM men då blir priset högre. 

Kontakta oss för mer information och priser.

PRISINFORMATION

*



MÅLTIDER ( SE DAGSPRESENTATIONEN FÖR DETALJER)

Notes: Om du är vegetarian, har någon allergi eller andra speciella önskemål, vänligen meddela oss detta vid bokningstillfället.

15 Frukost
7 Luncher
3 Middagar

DETTA INGÅR INTE:

- Reseförsäkring. En bra policy som täcker alla aktiviteter samt vid eventuella medicinska nödfall rekommenderas starkt och borde anses som 
en prioritet!
- Måltider som inte nämns i programmet
- Entré till Lima Arequipa stadsrundtur ($18) Cusco stadsrundtur ($30) och Inka’s Heliga dal ($30)
- Alkoholhaltiga drycker
- Dricks

FAKTA OCH INFORMATION

Här hittar ni basfakta och information för er resa i Peru. Allt från förslag på bästa tid på året för er resa till information om Perus historia och 
kultur, som ger er en uppfattning om landet ni skall besöka och att vara väl förberedda.

KLIMAT OCH MILJÖ

Landet delas in i tre huvudsakliga zoner: öken, berg och djungel. Från väster räknat börjar landet med ett smalt ökenområde som sträcker sig 
längs kusten, avbrutet av ett femtiotal bördiga dalgångar, sedan bergskedjan, mot öster allt mer täckt av vegetation. Öster om Andernas berg-
skedjor breder Amazonas djungler ut sig fram till gränsen mot Brasilien.
Man kan resa till Peru året om men eftersom landet ligger söder om ekvatorn har man sommar från december till mars och vinter från juni till 
september. Belägenheten inom tropikerna gör att det inte är stora variationer mellan säsongerna. Det regnar mest på sommaren i Anderna och i 
Amazonas, annars är det soligt vid kusten. Under vintermånaderna är det kallare och torrare i Anderna och det är mindre nederbörd i Amazonas. 
Dimma förekommer ofta vid kusten i denna perioden. Dagstemperaturerna vid kusten varierar mellan 25º - 35º under sommaren och 12º - 18º 
under vintern. I Anderna är det svalare på grund av den höga höjden med 20º - 25º under sommaren och kyligare nätter och 10º - 20º under 
vintern och kalla nätter. Låglandet i mellersta och södra Peru har soligt väder under sommaren med 20º - 25º och svalare under vintern med 
10º - 15º då det också kan bli dimmigt längs kuststräckan.

PASS OCH VISUM

Nordiska medborgare kan resa till Peru och stanna i 90 dagar utan visum. Kontrollera att ditt pass är giltigt i minst 6 månader vid datum för 
hemresan och innehåller 2 ostämplade sidor. Passet får inte vara sprucket eller trasigt någonstans.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Tänk på att ha en heltäckande rese- och sjukförsäkring och nödvändiga vaccineringar. Tänk även på eventuella vaccineringskrav vid resa från 
Peru till annat land. Denguefeber, hepatit A, malaria och gula febern förekommer på olika håll i Peru. Den som reser till högt belägna turistmål 
som Cuzco eller Titicacasjön bör tänka på risken för höjdsjuka. Denna kan förebyggas och behandlas med medicin. Drick inte kranvatten utan 
köp vatten i flaska. Undvik isbitar i drinkar och annan dryck. Ät väl genomstekt och kokt mat. Tag gärna med ditt husapotek som bör innehålla 
magreglerande medel. Glöm inte att ta med din eventuella receptbelagda medicin. I Anderna kan man bli höjdsjuk. Symptomen är huvudvärk 
och illamående. För att acklimatisera sig bör man undvika fysisk aktivitet den första dagen och undvika alkoholhaltiga drycker. Ät lätta måltider 
och drick mycket vatten. Kontakta din läkare om eventuell medicin mot höjdsjukan. I större städer finns tillgång till privat sjukvård med europeisk 
standard.



SÄKERHET

När du reser till Peru bör du veta att landet har stränga tullregler gällande arkeologiska och historiska objekt och dessa får inte tas ut ur landet. 
Narkotikasmuggling straffas hårt. Man skall ha ögonen öppna på flygplatsen så att inte någon lägger något i ditt bagage innan hemresan. 
Ficktjuvar är vanligt förekommande vid folksamlingar. Om någon är misstänksamt trevlig eller påstridig kan detta vara en ficktjuv. Ställ aldrig 
ifrån dig väskan. Växla pengar i en bank eller på ett casa de cambio – ett växlingskontor. Var alltid formell om du blir kontaktad av polisen. 
Några gånger kan polisen kräva betalning för att undvika en viss situation. Man har då valet att låtsas som att man inte förstår vad han menar.

VALUTA OCH VÄXLING

Valutan i Peru är ”Nuevo Sol”, och kallas Sol (S/.) I Lima och Cusco, och även i de flesta andra städer, kan man använda sig av Euros eller 
US Dollar för att växla till Soles. För att växla mindre belopp, får man bäst växelkurs hos ”Cambistas” (Växlare), auktoriserade personer med 
särskilda västar som står i gathörn och på trottoarer. Kontrollera att summan ni får är rätt innan ni överlämnar era Euros eller US Dollars.
Hotellen har också växlingsservice men tar ofta en hög avgift för växlingen. De flesta resenärer känner sig dock bekvämast med att använda 
kreditkort, Visa, Master Card, m.fl. och uttagsautomater finns i alla större städer, dock är max-beloppet för uttag begränsat till ca US$ 200.
Vi rekommenderar att du växlar till US-dollar före din resa till Peru då denna valuta är gångbar i hela Peru. Kreditkort kan användas till att ta 
ut pengar i bankomater i Peru.

MAT OCH DRYCK

Det peruanska köket är ett av de bästa i Sydamerika och ett av de mest diversifierade i världen, jämbördigt med det franska, kinesiska och 
indiska köket. Det har upptäckts under senare år, t.ex. när THE ECONOMIST år 2004 skrev “Peru can lay claim to one of the world´s dozen or 
so great cuisines” och 2006, på det Fjärde Internationella Gastronomimötet i Madrid, så blev Lima deklarerat som “Amerikas Gastronomiska 
Huvudstad”. Peru är känt som den gastronomiska huvudstaden i Sydamerika, och med en lång kuststräcka med sitt marina liv är fisk och skaldjur 
superba. Mest omtyckt är maträtten Ceviche, som är gjord på rå fisk, limejuice, lök och kryddor. Peruanerna tillreder denna med stolthet och 
äter den med stor njutning.
Peru är också känt för ett antal andra rätter som Aji de Gallina – kryddstark stuvad kyckling med ris och rätten Lomo Saltado – stekta skivade 
köttfiléer och grönsaker. Peruanskt öl Sierra Andina är mycket omtyckt av turisterna samt dessertvinerna är värda att prova på liksom den 
peruanska brandyn Pisco som är Perus nationaldrycka. Vinerna kommer i huvudsak från ICA Peru, men det finns några goda röda viner som 
importeras från övriga Sydamerika.

SHOPPING

På en resa till Peru kan man med fördel inhandla krukor, hantverk, guld, silver, tröjor i alpacka och andra textilier som tavlor, mössor, vantar, 
schalar osv. Fråga gärna den lokala guiden om inköp och shopping.

MOTTAGANDE AV FLYGBILJETTER

Vi skickar din resplan så snart flygresan är bokad. Här kan du se hur resplanen kommer att se ut. Vi använder oss av elektroniska biljetter, som du 
själv ska skriva ut. När biljetterna har utfärdats skickar vi ett e-mail med bokningsnummer och de upplysningar du ska använda för att skriva ut 
biljetterna. Samtidigt får du ett följebrev med bra telefonnummer till resan, bland annat ett telefonnummer så att du alltid kan komma i kontakt 
med en av oss på sierratours.se, även utanför kontorets öppettider. MOTTAGANDE AV FLYGBILJETTER

UPPGRADERING OCH EXTRA BENPLATS

Idag erbjuder många flygbolag att uppgradera reserverade biljetter till platser med extra plats och komfort, bl.a. Economy Comfort hos KLM och 
Premium Voyageur hos Air France. Vi kan inte uppgradera dig till dessa platser, men det kan du ofta själv göra via flygbolagets hemsida. Vi kan 
tyvärr inte heller reservera säten med extra benplats....., som t.ex dem vid nödutgångarna i flyget. Om du behöver extra plats, rekommenderar 
vi att du checkar in på flygplatsen så tidigt som möjligt på utresedagen och ber om hjälp där.

VACCINATIONER

Vi råder dig till att kontakta en specialistläkare, din vårdcentral eller en vaccinationsklinik.



SAKER SOM ÄR BRA ATT HA MED SIG

• Bra vandrings skor
• Sandaler för att koppla av nattetid vid lodgen
• Bekväma kläder lämpade för både kallt och varmt klimat
• Vind och vattentät jacka (Gore-Tex är bra)
• Vatten flaskor
• Vattenrenings tabletter
• Kamera (vattensäkert fodral är användbart)
• Extra kamerabatterier
• Pengar till egna utgifter – Dollars är lättväxlade, det finns bankomater 
     i större städer resecheckar är ett säkert sätt att ha med sig pengar
• En fotokopia av ditt pass och resehandlingar
• En kopia av din reseförsäkring
• Myggmedel (DEET är bra)
• Solkräm. Solglassögon. Solhatt
• Ficklampa med extra batterier
• Baddräkt
• Kikare (bra för att titta på djurliv)
• En liten första hjälpen låda

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Lokal tid: Peru har svensk tid minus 7 timmar. När klockan är 12:00 på dagen i Sverige är den 5 på morgonen i Lima.

Elektricitet: I Peru gäller 220 eller 110 volt. Man behöver en adapter som kan köpas på exempelvis Claes Ohlson. På endel hotell kan man låna adapter.

Bagage: Vi anlitar många olika flygbolag till din resedestination, därför kan det variera hur mycket och hur många kilo du får ta med i både incheckat 
bagage samt handbagage. Se information om detta på din flygbiljett eller kontakta oss om du har frågor. Det händer emellanåt att det incheckade 
bagaget kommer på villovägar. Packa därför viktiga mediciner med intyg från din läkare i handbagaget. Detsamma gäller för värdesaker.

Dricks: Ibland inkluderar barer och restauranger automatiskt 10 % dricks på notan. Ifall man har varit nöjd med servicen lägger man på ytterligare 10 
%. Det är inte vanligt att ge dricks till taxichaufförerna.

Språk: Spanska är officiellt språk, men de traditionella språken Quechua och Aymara används i viss utsträckning. Engelska fungerar bra i större städer 
och vid turistsevärdheter i hela landet.

Reseförsäkring: Kontrollera vad din hemförsäkring eller din kortförsäkring täcker vid resor till Peru. Det rekommenderas att man har en heltäckande 
sjuk- och reseförsäkring i Peru.

Om du önskar att förlänga resan med en tidigare avgång, eller en senare hemresa, kan detta ordnas. Det är också möjlighet for att uppgradera hotell 
mot en tilläggsavgift, om detta önskas. Kontakta oss för mer information och priser.

Priserna är baserade på dagens datum (2015-01-01) kända kostnader och valutakurser. Vi reserverar oss för ändringar av dessa. Vi reserverar oss också 
för omkastningar i programmet.
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Direkt telefon: +46 733 485363
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