min verden
PERU

NY SERIE: Hver tirsdag forteller Se og Hør om
nordmenn som har fulgt drømmen, og jobber med
turisme i utlandet. De forteller sin historie, og gir deg
sine aller beste tips fra sitt paradis.

ØYVINDS
FAVORITTER
I PERU
A NDESFJELLENE

PERU
EKSPEDISJONER:

Øyvind Wesselftoft arrangerer ekspedisjoner inn i
noen av Andesfjellenes mest
avsidesliggende daler.

REISE HIT

HVEM: Øyvind Wesseltoft (52) fra Skien er
bosatt i Lima, og arrangerer rundreiser i Peru
med reisebyrået Coex Amazon.

Fjellkjeden strekker seg gjennom hele
Sør-Amerika og er som skapt for eventyrlige
ekspedisjoner, for eksempel med hest. Et
eldorado for fotturisme – og muligheter for å
komme skikkelig utenfor allfarvei.

M ACHU PICCHU

Fly til Lima, med minst én
mellomlanding fra Oslo.
Korteste reisevei er via
Amsterdam, og tar ca. 15
timer, fra kr 8000 t/r.

REISE RUNDT

Coex Amazon (www.coexamazon.com) tilbyr skreddersøm av reiser i Peru, og
har spesiell fokus på turer
utenfor allfarvei. Her kan du
bli med på alt fra fjellturer i
Andesfjellene, til kulturelle
besøk hos indianerstammer.
Selvsagt må man til Machu Picchu. Kombiner fotturer på inkastiene som leder til den
hellige byen, med besøk til den mer ukjente
og utilgjengelige inkalandsbyen Choquequirao. Den har en unik beliggenhet på en
klippe 1500 meter over Apurimac-dalen.

A M A ZONAS

Gå ikke glipp av Amazonas, med sin natur
og et spennende dyreliv. Fly til jungelbyen
Iquitos, og reis med båt sammen med de
innfødte videre innover i naturreservatet
Pacaya Samiria. I 2010 ble dette kåret til
verdens beste økoturisme-opplevelse av
BBC Wildlife, og det ligger fortsatt fjernt fra
masseturismen.

EVENTYREREN

I ANDESFJELLENE
ATTRAKSJON: De flytende øyene på Titicaca-sjøen

er en av Perus mest spesielle turistattraksjoner.

Øyvind Wesseltoft
lever av å ta med
turister utenfor
allfarvei i Peru.

litt utenom det vanlige.
– Selv om jeg i mange år har
reist på kryss og tvers i Peru,
slutter jeg aldri å bli overrasket over landets enorme
naturlige kontraster, sier 52åringen.

Inkalandet. Blant isolerte samfunn i Andesfjellene er han
bare kjent som «Don Øyvind».
Den eventyrlystne Skien-mannen drar på ekspedisjoner til
fjell som ligger over 6000 meter over havet, og er lidenskapelig opptatt av at kulturen til
indianerstammer i Amazonas
skal bevares. Som turoperatør
med fokus på mer enn de mest
kjente reisemålene, har Øyvind Wesseltoft en arbeidsdag

Ble forelsket. Øyvind var nysgjerrig på Sør-Amerika allerede som barn.
– Mystikken, det ukjente og
det uoppdagede pirret meg. I
1990 reiste jeg som backpacker
til Peru og traff en flott ung
peruansk dame som arbeidet
på landsbygda som jordmor.
Jeg ble glad i henne – og i det
peruanske folk, forklarer
eventyreren.
Det var kjærlighet ved før-

ste blikk. Sammen med Laura,
og etter hvert to barn, har han
siden vekslet på å bo i Norge
og i Peru.
– Nå bor vi i Lima på ubestemt tid. Reiseselskapet er
ikke lenger et prosjekt. Det er
blitt en livsstil, sier han.
Spennende reiser. Peru er for
folk flest mest kjent for Machu
Picchu og Titicaca-sjøen. For
Laura og Øyvind Wesseltoft er
andre reisemål viktigere. Med
et bredt kontaktnett og lokalkunnskap over det varierte
landet, tilbyr de reiser langt
utenfor allfarvei. Det kan
være alt fra spreke fjellturer
på hesteryggen inn i ukjente
og urørte deler av Andes-

fjellene, til jungelekspedisjoner i Amazonas.
– Mangfoldet i flora og
fauna er enormt, sier Øyvind,
som var med som guide og tilrettelegger for TV 2-serien
«Veien til Amazonas» for et
par år siden. Selv om naturen
er mektig og uendelig variert,
er menneskemøtene høydepunktet for Øyvind. – Det er
blide, åpne, hjelpsomme og
ukompliserte mennesker. De
får deg til å føle deg velkommen og inkludert – uansett
hvem du er og hvor du kommer
fra, påpeker nordmannen.
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INDIANERDANS: Her er Øyvind
på besøk hos ashaninkaindianerne i
Andesfjellene.

