SYD-PERU med LA PAZ og TRC
Unik Amazonas-lodge, Inka-mystikk, kulturskatter, spektakulær natur
og fargerikt folkeliv
Dette er en tur som konsentrerer seg om det sydlige Peru. Vi starter med ankomst i Lima i
denne millionbyen ved Stillehavet som har lange historiske tradisjoner og som i flere hundrede
år var det viktigste adminstrative senteret i Sør Amerika under det spanske koloniveldets
visekongedømme. Reisen begynner med rutefly sørover til en av Perus fineste Andes-byer;
Arequipa – ”den hvite byen” rett foran vulkanen Misti. I dette området av syd-Peru skal vi også
inn i verdens dypeste Canyon hvor det bør være gode muligheter for å spotte condoren i sitt
ville habitat. Vi får fin og rolig akklimatiseringsetappe før vi kommer til verdens høyest
beliggende navigerbare innsjø; Titicaca på 3815 moh. Vi tar en 3-dagers snartur over til Bolivia
og La Paz ved å gjøre en loop via to grenseoverganger før vi er tilbake til Puno på peruansk
side igjen. På peruansk side skal vi ut på Titicaca innsjøen og blant annet overnatte på de
flytende sivøyene med urfolk-familier. Deretter skal vi neste dag få en vakker reise over
Høysletta i Andes og over til Cusco. Vi er kommet til Inkaenes hovedstad Cusco. Her skal vi
regelrett gå inn i historien til inkaene og spanjolene og oppleve spektakulære monumentale
byggverk. Juvelen blir mytiske og eventyrlige Machu Picchu som ligger bortgjemt nede i
tåkeskogen – på grensen mot Amazonasjungelen. Tilbake i Cusco blir det dypdykk i en del av
Amazonas jungelen som er ansett for å besitte noe av jordens største artsmangfold av flora og
fauna. Vi skal med rutefly kun 30 minutter over den siste orientale Andesfjellkjeden for å
komme ned til jungelen ved byen Puerto Maldonado. Vi skal inn naturreservatet Tambopata
sydvest i Amazonas regnskoger. Denne jomfruelige jungelen som er uberørt av mennesker
ligger i lavjungelen i Peru mellom fylkene Madre de Dios og Puno, beskyttet av
Andesfjellkjeden. Tambopata fikk verdens-oppmerksomheten rettet mot seg da tidsskriftet
National Geographic i 1994 publiserte på sin første side en stor artikkel om områdets
naturmangfold og verdens største bestand av Arapapegøyer. Det er ofte vanskelig å se dyr i
jungelen og det er hovedsakelig tre grunner til det: de fleste av dyrene i Amazonas er nattdyr,
jungelen i seg selv gir begrenset sikt og menneskets inngripen har redusert dyrebestanden
eller provosert omfattende dyremigrasjon. I Tambopata har truede dyrearter derimot gode og
naturlige levekår, og det åpner for gode muligheter til å se litt av hvert. Vi skal bo på lodgen
som er lengst inne i naturreservatet Tambopata. Det er et eksepsjonelt bra sted for å komme
tett på megadivers flora og fauna. Lodgen har etter forholdene god komfort og service. Dette
stedet huser ofte forskere som kommer fra hele verden og som mer enn gjerne forteller om
deres observasjoner. Lodgen er bemannet både med dyktige biolog-guider og innfødte-guider.
Hver gruppe får sin egen personlige guide.
Med rutefly tilbake til Lima og en siste natt i millionbyen før avreise mot Norge.

Dag 1 Ankomst Lima Airport (12/10)
Deres vertskap i Peru, Coex Amazon står på Lima airport for å ta imot dere og kjører dere til
Miraflores – en av de finere bydelene i denne millionbyen. Overnatte på 4 stjerners hotellet Colon de
Mirafores som også ligger sentralt plassert i den kosmopolitiske bydelen Miraflores.
Dag 2 Full dag i Lima (13/10)
Hvile-dag i Lima. Coex foreslår Walking-tour i det gamle Lima sentrum ved Plaza Mayor. Etter spansk
kolonial skikk er overordnede for landet, overordnede for hovedstaden og Bispedømmet samlet rundt
en slik plaza – dvs. Presidentpalasset, Rådhuset, Hoved-katedralen og Kardinalens bispedømme. I
nærheten er også kongressen og de aller viktigste offentlige bygningene. Historisk har all administrativ
makt, kommersiell, kulturell og religiøs aktivitet av betydning vært konsentrert i Lima. Definitivt den

hovedstaden i Sør Amerika som fortsatt har størst makt over eget land. Sentrum har for øvrig flere
flotte kirker og interessante museer.
Måltid: frokost inkludert
Dag 3 ”Den Hvite Andesfjellbyen” - Arequipa (14/10)
Det blir tidlig avreise fra hotellet i Lima med transfer ut til flyplassen i Lima for å ta rutefly til Arequipa –
Perus neststørste by. Dette er en vakker colonial by. Byen er kjent for vulkanen Misti som ruver i
bakgrunnen, sin spanskcolonial byggestil, deilige klima på ca. 2400 moh, et meget rikt og smakfullt
kjøkken og ikke minst barndomsbyen til internasjonale storheter som tidligere FN Generalsekretær
Perez de Cuellar og forfatter Vargas Llosa. Det er også barndomsbyen til den mest beryktede
terroristlederen i hele Amerikas historie; Abimael Guzman – leder for Maoistbevelgelsen Den Lysende
Sti. Vi tar inn på hotel Casona Palacio Viejo – koselig og intimt med kolonial stil og nær sentrum. I dag
blir det en citytour og rolig akklimatisering. Denne dagen benytter vi anledningen til å gjøre oss kjent
med sentrum av Arequipa som har en stor og vakker plaza.
Måltid: frokost inkludert
Dag 4 Full dag i Arequipa (15/10)
Etter frokost skal vi besøke to viktige sentrumsnære museer; Det gedigne og flotte katolske klosteret
som heter Santa Catalina som er nesten en liten by i seg selv og Mumi-museet som blant annet huser
de to fantastiske Inka-jentemumiene som ble funnet i 1995 nesten 100% intakte under isen på et
snøfjell over 6000 moh. Resten av dagen går til avslapning og utforskning. Arequipa har masse
restauranter og kafeer som kan by på et variert og smakfullt kjøkken.
Måltid: frokost inkludert
Dag 5 Over alpakka-høysletta til Canyon of Colca (16/10)
De neste to dagene skal vi på en spennende ekskursjon til verdens dypeste Canyon som heter Colca
og ligger på veien mellom Arequipa og Puno ved Titicaca-innsjøen. Dette naturfenomenet er tre
ganger så dyp som Gran Canyon i USA. Vi må kjøre gjennom et av Perus største naturreservater som
er et platå som ligger på mellom 4000 til 5000 meter over havet før vi kommer ned til Colca Canyon på
ca. 3000 moh. Gjennom naturreservatet vil det være stor sannsynlighet for å se den ville Vicunan.
Dette cameldyret er i familie med lama og alpakka, og er dyret med det fineste håret som er brukt i
tekstiler. Vi ankommer den lille landsbyen Cabaneconde hvor vi skal bo på et koselig hotel. Rett
nedenfor går det bratt ned 1200 meter og rundt oss har vi majestetiske vulkanske fjell. Ett av dem er
snøfjellet Mismi og som er kilden til den store Amazonas elven. Fjellene avgir mye varmt kildevann og
det må vi benytte oss av. Underveis skal vi ta oss tid til å besøke et deilig sted der vi skal bade i varmt
kildevann. Vi gjør oss litt kjent med landsbyen og avslutter dagen med en god middag på hotellet.
Måltid: frokost inkludert
Dag 6 Opp på høysletta mot Titicaca-innsjøen (17/10)
I dag skal vi dra opp til høysletta ved verdens høyeste navegerbare innsjø, Titicaca. Vi starter tidlig
fordi vi skal dra innom klippen som heter Condorens kors, med utsikt over spektakulære Colca-dalen.
Her bør vi ha gode muligheter for å se verdens største flyvende fugl fly majestetisk over oss med hjelp
av oppdriften. Vi spiser lunsj før vi starter kjøreturen over til Titicaca som skal by på et fantastisk skue
over unik og vill natur høyt til fjells. På ettermiddagen kommer vi til byen Puno som ligger ved Titicacainnsjøen. Vi er nå 3800 meter over havet. Vi skal bo på hotell Taypikala med deilig beliggenhet rett
ved Titicaca. Byen Puno er ingen estetisk nytelse, men den kan ha en del særegenheter og en del
kulturelle overraskelser hvis man tar seg tid til å gå den litt i sømmene. Lurt å ta en tidlig kveld for å
være opplagte til morgendagens ekskursjon ut på øyene på Titicaca.
Måltid: frokost inkludert
Dag 7 Denne dagen skal vi over til La Paz i Bolivia (18/10)
Etter frokost på hotellet blir det avreise mot Bolivia. Sammen med bår guide Broz blir det en kjøretur
på et par timer mot grensen som heter Desaguadero. Her vil et fantastisk fargerikt og eksotisk folkeliv
møte oss. Hvis man noen gang trodde det var kun en måte å krysse en landegrense på, så skal man

her få en leksjon i det motsatte. Det blir bare moro og vi må ha kameraet klart. På boliviansk side må
vi stille klokken en time frem og vi må også hoppe over i en ny bil/buss som skal ta oss fram til
Bolivias hovedstad, La Paz. Like etter grenseovergangen må vi innom det historiske og arkeologiske
kultursenteret, Tiahuanaco. Dette er hovedstaden til en pre-inka sivilisasjon sted, som oppsto i Andes
ca. 1500 år før Kristus og på mystisk vis forsvinner alle spor av denne sivilisasjonen ved ca. år 900
etter Kristus. Kulturminnene er imponerende og man vet med sikkerhet at det er fortsatt masse som
ligger uoppdaget under jorden. Vi når La Paz før det blir kveld og tar inn på hotell Radisson i sentrum.
Måltid: frokost inkludert
Dag 8 Full dag i La Paz med en halv dag citytour (19/10)
La Paz er en UNESCO beskyttet kulturhovedstad. Rik på kulturminner fra den spanske kolonitiden.
Etter Lima og Cusco, var La Paz den viktigste byen for det spanske visekongedømmet på grunn av de
enorme sølvgruvene ved Potosi i Bolivia. Dagens Bolivia var for øvrig under det spanske
kongedømmet en del av Peru, som het Øvre Peru. Etter frigjøringen fra de spanske kongedømme i
1823, var det Simon Bolivar som delte opp Peru fordi han mente Peru var for stort og mektig. Spesielt
hadde han svært liten sans for elite-snobben i Lima. Og faktisk for peruanerne fram til i dag, er Simon
Bolivar ansett for å være mer en forræder enn en frihetshelt. Derimot i Bolivia er han en helt og derav
navnet Bolivia. La Paz er en underlig by. Byen er bygget opp som et kremmerhus, med 1000
høydemeter forskjell fra bunn til topp. Flyplassen ligger på toppen på ca. 4200 moh og den nasjonale
fotballarenaen ligger strategisk plassert like under. Det er ikke rart at Bolivia vinner alle sine
hjemmekamper. Denne dagen starter vi med en citytour etter frokost. Broz skal ta dere ut på en
halvdagstur hvor dere skal få et godt overblikk over byens geografi og historie. Turen avsluttes i den
nedre delen av byen hvor Måne-dalen ligger. Et utrolig område som faktisk ser ut som et rent
månelandskap. Vi slapper av og hygger oss resten av dagen i La Paz. Ny natt på hotell Radisson.
Måltid: frokost inkludert
Dag 9 Rundtur mot Bolivianske Titicaca og tilbake til Peru (20/10)
Etter frokost starter tilbaketuren mot Peru igjen. Men vi skal ikke samme vei. Det blir en loop slik at vi
kommer oss over på Boliviansk side av Titicaca. Før vi når den Titicaca bolivianske byen med det
velkjente navnet, Copacabana, som den mest kjente stranden i Rio de Janeiro har fått navnet sitt
etter, vil vi komme til et lite kollektivsamfunn der Thor Heyerdahl hentet sin sivbåt mester for å lage Ra
1 og 2 og senere Tigris. I følge ferske rapporter, skal Paulino Esteban fortsatt være oppegående og i
virksomhet som båtbygger i en alder av ca. 90 år. Vi håper at Paulino vil være der når vi kommer.
Etter lunsj i Copacabana blir det et båt-ekskursjon til Isla del Sol y Isla de la Luna ute på Titicaca.
Pittoreske øyer med flott beliggenhet, og som har viktige kulturminner. Når vi kommer tilbake til
Copacabana, går vi ganske enkelt over grensen til Peru hvor vår van står og venter på oss og skal ta
oss til Puno i Peru og vårt hotell Taypikala.
Måltid: frokost inkludert
Dag 10 Ut til siv-øyene på Titicaca innsjøen (21/10)
Vi starter dagen tidlig. Etter frokost reiser vi til havna ved Puno for å gå ombord i vår egen båt, som
umiddelbart setter kursen mot øya Taquile. Denne øya ligger utenfor Puno-bukta, lenger ute i
innsjøen. Her lever inka-indianerne sitt isolerte liv upåvirket av det meste som har skjedd i landet
siden spanjolene raserte inkakulturen for 500 år siden. Samfunnet på Taquile er unikt. Indianerne ute
på øya lever kollektivt og alle har hva de trenger. Taquile har en fantastisk natur og en unik
beliggenhet. Deres gjestfrihet er imponerende. De gir oss innblikk i sine daglige sysler. Blant annet
strikker mannfolkene på Taquile de flotteste luer og vanter av mønstre, og kvinnene vever bånd og
belter i de vakreste fargespill. Klesdrakten til folk på Taquile forteller om alder, sosial status og
sivilstand. Etter Taquile går turen tilbake mot byen Puno. Ca. en halv time før kommer vi til sivøyene
som heter Uros. Der skal vi bo og overnatte på tradisjonell vis med flere familier som helt naturlig bor
på disse øyene. De bygger øyene sine opp av totora-siv og holder seg med både husdyr og poteter
fra egen produksjon. Vi skal både spise middag og frokost sammen med familiene. Vi vil få en natt
som det skal bli vanskelig å glemme.
Måltid: frokost, lunsj middag inkludert

Dag 11 Med privat bil over fjellslettene ”Altiplano” til Cusco (22/10)
Etter en god frokost starter vi tidlig bussturen som skal ta oss over fjellslettene på ”Altiplano”. Det blir
totalt en 10 timers tur med 4 stopper ved viktige arkeologiske pre-inka og inka ruiner. Naturen er
enestående og det er bare å la seg imponere. Bussen har egen guide – begrenset engelsk.
Vi stopper for å spise lunsj. Ca. Klokken 17 ankommer vi Cusco by – Inkaenes kulturelle og religiøse
hovedstad. Vi tar inn på Hotell Royal Inka, som har spansk-kolonial stil og med sentral belligenhet ved
Plaza de Armas. Vi er ca. 500 meter lavere enn Titicaca og føler oss tilstrekkelig høydeakklimatiserte.
Måltid: frokost og lunsj inkludert
Dag 12 Full dag i Inkaenes hovedstad (23/10)
Cusco (Qosqo) er ketchua og betyr “verdens navle”, og det var nettopp det det var under Inkaenes
herredømme. Det var avgjørende for de spanske Conquistadorene å få kontroll over denne byen. Idag
kan vi tydelig se i Cusco hvordan det kom til uttrykk bl.a. gjennom arkitektur og kunst. Spanjolene
bygget flere av sine flotte kirker og stilfulle koloniale bygg over viktige religiøse Inka-bygg.
Vi legger opp til en guidet city-tur på de viktigste stedene. Ettemidagen står fritt.
Ny natt på Hotell Royal Inka.
Måltid: Frokost inkludert
Dag 13 Turen går videre til Inkaenes hellige dal – ”Valle Sagrado” (24/10)
Etter frokost gjør vi oss klare til å reise mot Inkanes Hellige Dal – den fruktbare Urubamba-dalen.
Dette var Inkaenes kornkammer. Dalen har imponerende arkeologiske ruiner. Vi tar oss god tid til å
nyte denne dalen. Vi skal rett til det største og viktigste markedet av indianerkunst laget av
kollektivsamfunn. Stedet er Chincheros og ligger høyt til fjells. På vei nedover mot den hellige dal gjør
vi en stopp ved et område som heter Morray, og er et gedigent og uforklarlig krater langt ned i jorda.
Alt rundt oss er en aura av skjønnhet og mystikk. Hvordan ble dette krateret skapt og hva er det blitt
brukt til? Endelig nede i den hellige dag på ca. 2800 moh kommer vi til en flott herskapelig hacienda
hvor vi skal spise en god Andes-lunsj. Etterpå blir det 20 minutter i bil før vi ankommer enden av
dalen. Vi er framme ved inkabyen Ollantaytambo som er mest kjent for fantastiske Inkaruiner som
spanjolene trodde var en militærfestning fordi inkaene forsvarte seg mot dem. Det trodde de alltid og
derfor ble det stående slik i historiebøkene helt fram til i dag. Men ny forskning viser at alle disse
monumentale byggverkene var ingeniørkunst for Solguden Inti og de store Apus-åndene fra fjellene
og samtidig astronomiske sentra for å tyde avlinger i deres meget avanserte landbruk. I tillegg er
Ollantaytambo den eneste intakte inkabyen der det fortsatt bor lokalfolk med uavbrutte tradisjoner fra
Inkatiden. Min svigerfrar kommer forøvrig herifra. Her i denne lille tradisjonelle Inka-byen, skal vi bo på
et deilig sted som heter Pakaritampu.
Måltid: Frokost og lunsj inkludert
Dag 14 Sykkel ned fjellpass og fottur gjennom tåkeskogen når vi foten av Machu Picchu (25/10)
I dag skal vi nå foten av Machu Picchu på en unik og spektakulær måte. Vi «lurer» masseturismen og
legger ut på en dags-etappe som byr på noen fysiske utfordringer og med litt mer adrenalin. Vi har bil
med proffe off-road sykler på taket og setter kurs for fjellpasset Abra Malaga på ca. 4300 moh. Med
utsyn mot den hvite fjellkjeden rett i front skal vi starte en fantastisk nedstigning på sykkel gjennom
ulike øko-habitater, klimasoner og jordsmonnsnivåer helt ned til høyjungelen på 1900 moh. Nesten 50
kilometer nedover på god asfaltvei med svært begrenset trafikk og med vår guide foran som viser vei
og med vår bil på behørig avstand bak som en trygg siste skanse. Isbrevann renner som småfosser
og stryk ned fra fjellsidene og rundt en hver sving vil vi se endringer i naturen, gradvis blir det
grønnere, frodigere og stadig varmere temperatur. Det er vakkert og det er bare å nyte. Vi kommer
ned til Santa Maria i høyjungelen og med bilen skal vi fortsette fram til Vannkraftstasjonen rett bak
Machu Picchu. Vi er nå inne i naturparken Machu Picchu og skal her i fra gå ca. to timer på en
fantastisk sti langs togskinner i eventyrlig vakker tropisk natur. På sen ettermiddag når vi den lille
turistlandsbyen Aguas Calientes ved foten av Machu Picchu som ligger på 2000 moh isolert og
inneklemt av frodige grønne åssider. Men helt isolert er ikke denne landsbyen når man ser hordene av
turister som har kommet med toget fra Cusco. Her er det ingen biler og rundt i gågatene myldrer det

av restauranter/cafeer og overnattingstilbud. Etter at vi har innlosjert oss på vårt hotell tar vi turen ut
for å spise litt god mat og snakke om den store dagen som starter tidlig i morgen.
Måltid: Frokost og lunsj inkludert
Dag 15 En dag i Inkaenes hemmelige by - Machu Picchu (26/10)
Etter frokost gjør vi oss klare for å gå ombord på toget som skal ta oss til Aguas Calientes – ca. 1,5
time fra Ollantaytambo og siste stasjon før vi tar buss opp til Machu Picchu. Dette er inkabyen som
spanjolene aldri oppdaget og som nå er utvalgt som et av verdens 7 underverker. Vi har god tid til å ta
dette eventyrlige stedet innover oss. Det er mange teorier knyttet til denne myteomspunne inka-byen.
En av dem og kanskje den som har størst troverdighet, er at dette stedet var spesielt hemmelig for
Inkaene og at det trolig kan ha vært et sentralt lærersted. Etter 4-5 timer starter vi nedstigningen med
buss tilbake til Aguas Calientes hvor vi inntar en god lunsj før vi går ombord på toget som skal føre
oss tilbake til Cusco by. Vi ankommer Cusco tidlig kveld, og innlosjerer oss på samme hotell.
Vi spiser middag og tar kvelden etter en lang dag med mange inntrykk.
Måltid: Frokost inkludert
Dag 16 Cusco – Puerto Maldonado, naturmangfoldets hovedstad (27/10)
Etter frokost ved vårt hotel i Cusco drar vi ut på flyplassen for å ta ruteflyet til Puerto Maldonado i
lavjungelen – ca. 40 minutter flytur. Vi befinner oss i fylket Madre de Dios, sydøst i Peru nær grensen
til Bolivia. Denne delen av Amazonas regnskogen er av UNESCO anerkjent som en av jordens mest
biodiverse områder og er fortsatt inntakt. Puerto Maldonado ligger i lavjungelen på ca. 180 moh. ved
elven Madre de Dios. Ved flyplassen i Puerto Maldonado blir vi møtt av våre verter fra Rainforest
Expedition og Amazonas indianerstammen Infierno, som sammen driver øko-turisme og drift av tre
lodger i Tambopata Naturreservat. Vi vil de neste dagene ha våre faste innfødte guider. De har en
imponerende teft for å spotte dyr. Rainforest vil frakte oss i deres kjøretøy ca. 20 km på en humpet
grusvei til den innfødte landsbyen ”Infierno”, der vi skal gå ombord i en 20 meter lang båt med tak og
motor 55 hestekrefter. Ferden går oppover elven Tambopata, og vi entrer omsider Tambopata
naturreservat etter å ha registrert oss ved kontrollpunktet. Etter ca. 2 ½ time på elven ankommer vi
mellomstasjons lodgen ”Refugio Amazonas”. Vi spiser lunsj i båten underveis. Ved ankomst Refugio
Amazonas vil vi få en kort orientering om stedet og opplegg for resten av dagen.
NB: All aktiviteter som oppgis i dette programmet i Tambopata-jungelen er forslag, og det er
viktig at vi må være fleksible og åpne for naturgitte endringer (som f.eks sollys, regn, lav og
høy vannstand, etc). Alle guidene ønsker at gjestene skal se mest mulig. De vet hva som er
best til et hvert tidspunkt og er samtidig åpne for individuelle ønsker og behov.
Før middag besøker vi Canopy-tårnet for å kunne se jungelen fra et fugleperspektiv. Vi står 30 meter
over bakken og vil herifra oppleve et helt annet økosystem enn det som er på bakken. Her opp er det
gode muligheter for å observere ulike fuglearter. Etter middag er det muligheter for å ta en tur ut på
elven for å lete etter caimans (Amazonas-krokodillen) ved elvebreddene til Tambopata. Vi kommer
tilbake til lodgen Refugio Amazonas og tar en nightcap i loungen før vi tar kvelden (vi vil legge oss
relativt tidlig i Amazonas på grunn av at aktivitetene starter ved soloppgang).
Måltid: frokost, lunsj, middag inkludert
Dag 17 Videre oppover Tambopata-elven og innover i naturreservatet (28/10)
Vi står opp tidlig for å få med oss jungelaktivteten rett ved soloppgang. En mulig ny tur til
“Canopy tårnet” for å observere fuglelivet. (Alternativet er å spise frokost først og dra oppover
elven Tambopata for å gjøre en liten ekskursjon til Oxbow-innsjøen for å oppleve dyrelivet i dette
økosystemet). Etter frokost starter ferden videre oppover elven Tambopata. Vi skal mye lenger
innover i naturreservatet Tambopata, og vi merker at naturmangfoldet blir større og mer intenst. Etter
4 ½ time på elven når vi hjertet av naturreservatet og omsider ankommer den unike lodgen
Tampopata Research Center (TRC). Her skal vi være de neste tre dagene. Vi har lagt bak oss de
siste spor av menneske-aktivitet. Vi slapper av i båten på vei oppover samtidig som vi forsøker å
holde et våkent blikk på elvebredden, der vi f.eks. kan spotte flodsvin (verdens største gnager).
Underveis spiser vi lunsj i båten. Ved ankomst TRC vil vi få en kort orientering om stedet og opplegg
for resten av dagen. Vi tar en ca. 3 km tur inn i jungelen på en av TRC mange ”jungel-trails”. Vi er

alltid med vår guide og vi er maks. 6 personer. Vi befinner oss i en skog som er hjemsted til flere ulike
arter av apekatter og fuglearter. Floran rundt oss er overveldende og alt bærer preg av å være
uberørt. Det blir tid til en god dusj og eventuelt en liten drink i baren før middag blir servert. Etter
middag vil det holdes et foredrag fra en av forskerne (på engelsk) om temaet Ara papegøyer og
økologien i dette området. Vi vil etterhvert ta kvelden i Tambopata Research Center.
Måltid: frokost, lunsj, middag inkludert
Dag 18 Verdens største bestand av papegøyer og Arapapegøyer samlet på ett saltfjell (29/10)
Vi skal stå tidlig opp for å få med oss et spektakulært fargerikt skue som utspiller seg noen hundrede
meter fra lodgen TRC. På de fleste av årets klare dager, vil dusinvis av arapapegøyer og hundrevis av
andre typer papegøer samle seg på et mineralfjell hvor de i solsteken ernærer seg. Dette er stedet
som ble første-sideoppslag og hovedartikkel i en av utgavene i 1994 til tidsskriftet National
Geographic. Frokost buffet og litt hvile før neste ekskursjon. Vi skal etter frokost ut på en ca. 5 km lang
trekking i tett regnskog og krysse bekker og småvann. Naturmangfoldet er extraordinært. Bare på ett
tre i dette området er det registrert
flere ulike innsektslag enn i hele Storbritannia. Vi vil være på
utkikk etter flere ulike arter av apekatter, bl.a. den imponerende røde brøleapen. Vi skal også holde
øyene åpne for spor av tapiren – Amazonas-jungelens største pattedyr. Etter lunsj drar vi på ny
ekskursjon - ca. 10 minutter opp elven til vi komer til et lite vann, som er et flott sted for å observere
flere ulike fuglearter. Det blir tid til en god dusj og eventuelt en liten drink i baren før middag blir
servert. Vi setter opp en kveldstur inn i skogen for å observere og lytte etter dyr, som på denne tiden
er mest aktive. Muligheter for å finne slanger, frosker, nattapekatt og caiman (Amazonas-krokodillen).
Vi tar kvelden og ny natt midt i jungelen på lodgen Tambopata Research Center.
Måltid: frokost, lunsj, middag inkludert
Dag 19 En ny full dag med ekskursjoner i Amazonas-jungelen (30/10)
Igjen er det muligheter for å overvære det spektakulære naturspillet der ara papegøyer og andre
papegøyer skal spise mineraler i fjellet noen hundrede meter fra oss. Frokost buffet og litt hvile før
neste ekskursjon. Ekskursjonen etter frokost tar oss inn i skogen på åssiden langs elven over
saltfjellet. Her vil vi få en nydelig utsikt over Tambopata elven som slynger seg ned mot lavjungelen.
Dette er et annet økosystem enn det vi har sett på de andre stiene. Det bør være gode muligheter for
å spotte mange ulike fuglearter, papegøyearter, sommerfugler og apekatter. Lunsj buffet etterfulgt av
en liten siesta. Vi slapper av eller tar en tur til Palme-sumpen som ligger ca. 30 minutter til fots fra
TRC lodgen. Trærne her er reir for to ulike Arapapegøye-arter. Det blir tid til en god dusj og eventuelt
en liten drink i baren før middag blir servert. Siste natt på lodgen Tambopata Research Center.
Måltid: frokost, lunsj, middag inkludert
Dag 20 Nedover elven Tambopata og tilbake til Puerto Maldonado med fly til Lima (31/10)
Vi står tidlig for å spise frokost. I dag skal vi ta båten nedover Tambopata elven ca. 5 timer for å
komme fram til bryggene ved Infierno hvor bussen venter oss for å ta oss tilbake til Rainforest Adm.
og deretter til flyplassen ved Puerto Maldonado. Vi skal ta ruteflyet tilbake til Lima og Stillehavet. Ved
Lima Airport blir vi hentet av Coex Amazon Lima vert og brakt til hotellet i Miraflores. Resten av dagen
står til fri disposisjon.
Måltid: Frokost inkludert
Dag 21 Avreisedag mot Norge (1/11)
Vi ordner oss for avreise til Norge. Coex Amazon vil hente dere på hotellet og bringe dere til Lima
airport. Dere vil ankomme Norge neste dag
Måltid: Frokost inkludert

Pris per person i USD: ligge mellom 4800 og 5250
(Basert på gruppe 8 til 12 personer)
Vi tar forbehold om prisjusteringer fra våre innenlands operatører i Peru

Inkluderer:
Coex Amazon står ansvarlig for hele turprogrammet og vil være deres personlig tilrettelegger både i
forberedelsesfasen i Norge og under hele oppholdet i Peru. Alt som er beskrevet i programmet fra
ankomst Lima Airport til avreise Lima Airport er inkludert. Det innebærer:
All nasjonal transport og transfer; alle overnattinger; alle uthevede måltider; alle inngangsbilletter til
museer/nasjonalparker; privat walkingtour City of Lima, privat guidet citytour i Arequipa, privat guidet
ekskursjon til Colca Canyon; privat guidet tour til La Paz; privat guidet ekskursjon på Titicaca innsjøen
med overnatting; privat guidet citytour i Cusco, Inkaenes hellige dal og Machupicchu, 4n/5d TRC
Amazonas, håndplukkede lokale engelsktalende guider.
Turleder: Christian Frantzen
En meget kunnskapsrik og humørylt ung mann med masse personlig Peru-erfaring, både som student
i byen Arequipa over flere år, og har reist på kryss og tvers langs Stillehavskysten, opp i Andesfjellene
og i dypt ned i Amazonas regnskoger.

Ikke Inkludert:
Internasjonal fly mellom Norge og Peru, privat forsikring, vaksiner, personlige utgifter under opphold til
privat disposisjon, tips til guider og tjenestepersonale.

