
 

 

               Once in a lifetime x 2 
 
                       2017 blir et år med en opplevelsestur du sent vil glemme.                  
             Europabevegelsen tar deg med til politiske og historiske høydepunkter  
                              i Peru og Bolivia 22. oktober – 31. oktober 2017 
 

Vi skal til Lima, Cusco, Machu Picchu, Titikakasjøen, La Paz med ekstramulighet for 
Santiago og Valparaiso/Viña – 31. oktober – 3. november). Og kanskje Påskeøya. 

 

 

På denne turen vil vi oppleve noen 

av de største høydepunktene i de to 

landene Peru og Bolivia.  Vi får et 

nært innblikk i landenes politikk, 

kultur og historie, gjennom 

storslåtte fjellandsskap i 

Andesfjellene, hovedstedene i alle 

tre land, Titikakasjøen og 

selvfølgelig inkaenes hovedstad 

Cusco og Machu Picchu. Det blir også 

ambassadeseminar i Lima. 

Ambassaden vil informere om 

forholdene i landene og hvilket 

engasjement Norge har i disse 

landene.  



 

 

Opplevelsene står i kø. Her er programmet. 
 

Dag 1 / 22. oktober – Ankomst Lima 

Etter en lang flytur lander vi i Lima på kvelden og blir fraktet til vårt hotell i den bedre bydelen Miraflores. Etter 

innkvartering på 4-stjerners Hotel Jose Antonio, blir de som ønsker det med på en spasertur til sentret Larcomar med 

flott utsikt over Stillehavet og der vi kan få en drink eller et enkelt måltid.   

 

Dag 2 / 23. oktober - Lima og Ambassadeseminar (F/L/M) 

Fra morgenen av blir vi med på en omvisning i kongenes by. Vi blir først med på tur 

gjennom bydelene Miraflores og San Isidro, før vi beveger oss inn mot den koloniale 

delen av Lima. Her vil vi besøke Plaza San Martin, og stoppe ved Plaza de Armas. 

Her spaserer vi rundt og ser presidentpalasset, katedralen og de typiske balkongene 

fra den spanske kolonitiden. Vi vil også besøke San Fransisco kirken med sine helt 

spesielle katakomber. Vi spiser lunch i Miraflores og etter lunch blir det seminar med 

personell fra det norske konsulatet. Middag sammen med representanter fra det 

norske konsulatet. 

 

Dag 3 / 24. oktober – Cusco (F/M) 

Fly til Cusco, og innkvartering på hotell. Cusco ligger ca 3300 moh, og her kan trenges litt tid til akklimatisering. Derfor 

har vi et rolig program denne dagen. Cusco var inkaenes hovedstad og er også i dag en av Perus viktigste byer. På 

ettermiddagen blir vi med på en spasertur i sentrum av denne sjarmerende inka-byen, der inka-arkitektur og spansk 

koloniarkitektur går sammen i vakker harmoni. Her vi vil se en av Sør-Amerikas vakrest utsmykkede Katedral, vi vil se 



 

 

inkaenes soltempel der vi kan se den vakreste steinbyggerkunst fra inkatiden som fundament, og med spansk 

koloniarkitektur på toppen. Gruppen samles på kvelden til felles middag.  

 

Dag 4 / 25. oktober  – Den hellige dalen (F/L) 

Heldagsutflukt til inkaenes hellige dal. Fra morgenen blir vi med til et av inkaenes mest hellige templer Sacsayhumanan, 

der steiner på opptil 200 tonn er satt sammen uten å kunne få en synål imellom. Vi blir med på en guidet rundtur i 

området før vi reiser videre til Alpakka-sentret Awanacancha. Her kan vi se de 4 sør-amerikanske kameldyrene, og bli 

kjent med alpakkaprodukter av høy kvalitet.  Så kommer vi inn i den hellige dalen og det er en av Andesfjellenes mest 

fruktbare daler hvor det dyrkes mengder av forskjellige maistyper. Vi får se hvordan Quetchuafolket i all tid har dyrket 

opp til de høyeste fjelltopper, og utnyttet jorden til det fulle. Vi vil også besøke flere inkatempler der vi kan se fantastisk 

steinarbeid og der materialene på et ubegripelig vis har blitt fraktet flere kilometer før de har blitt perfekt slipt og satt 

sammen. Vi får også sett flott tekstilkunst i mange naturlige farger, og vi vil besøke store markeder.  

 

Dag 5 / 26. oktober – Machu Picchu (F/L/M) 

Så er det duket for det store høydepunktet på turen, Machu Picchu. Vi blir til jernbanestasjonen i Poroy og derfra videre 

med tog til Aguas Calientes. Herfra blir det en halvtimes busstur opp til inkaimperiets aller helligste by. Machu Picchu, 

som betyr ”gammelt fjell” ble først oppdaget i 1911 av den amerikanske oppdagelsesreisende Hiram Bingham, og ble 

aldri funnet av spanjolene. Antakelig ble byen forlatt da spanjolene erobret landet og inkaene flyktet til Vilcabamba der 

de kjempet sin motstandskamp. Vi blir med på en omvisning i dette eventyrlige stedet med sin mystikk og magi, 

omringet av spektakulært fjellandskap. Det finnes mange forskjellige teorier om hva Machu Picchu kan ha vært, hvordan 

det ble bygget, når det ble bygget og hvordan, og vi vil få kjennskap til noen av dem. På ettermiddagen blir det togreise 

tilbake til Poroy og frakt tilbake til hotell i Cusco. Middag på hotell 

 

Dag 6 / 27. oktober – Over høysletta til Titikakasjøen (F/L) 

Denne dagen vil vi bli med på en busstur oppover inkaenes hellige dal og videre mot høysletta som går helt til Bolivia. 

Underveis vil vi besøke flere interessante steder. Første stopp er viktig inkatempel som heter Raqchi. Videre får vi et 

lunch-stopp der vi blir servert en buffet-lunch. Deretter gjør vi et lite stopp, som er turens høyeste punkt på 4335 meter 

over havet. Her får vi et flott blikk over vakre fjellandskap. Til slutt besøker vi Pucara, en sivilisasjon som dominerte i 

området før inkaene. På kvelden ankommer vi Puno, ligger ved Titikakasjøens bredder, og vi innkvarteres på vårt hotell. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dag 7 / 28. oktober - Titikakasjøen (F/L/M) 

Vi blir med på en heldagsutflukt på Titikakasjøen. Tidlig på morgenen reiser vi ut til Urosøyene, hvor dere får oppleve 
deres helt unike levesett. Dette er urbefolkning som lever på flytende sivøyer som de har laget selv, og de har livnært 
seg av fiske og byttehandel med fastlandet opp igjennom tidene. Vi reiser videre mot øya Taquile, der vi blir med på en 

spasertur over øya i idylliske omgivelser. På toppen av øya kan dere se de flotte tekstilene som lages på øya som også 
er på Unescos kulturarv-liste. Noe av det mest spesielle på øya er at mennene går og strikker på øya, og dere vil få en 
nærmere forklaring på alle tradisjoner som følges av befolkningen, og hvordan alle arbeider for fellesskapet. 
 

Dag 8 / 29. oktober –  

Grensekryssing til Bolivia,Tiwanaku 

(F/L/M) 

Vi setter kursen mot Bolivia, krysser grensen 

og kommer til det mystiske arkeologiske 

komplekset Tiwanaku. 

Dette var en storslått 

by fra lenge før 

inkaene og vi kan se 

at steinbyggerkunsten 

på visse områder 

overgår senere 

arkitektur i Inkariket. 

Etter besøket spiser vi 

lunch og reiser vi 

videre til Bolivias hovedstad La Paz, der vi 

innkvarteres på 5-stjerners Hotel Camino 

Royal. Middag på hotellet. 

 

Dag 9 / 30. oktober – La Paz (F/M) 

Etter lange reisedager vil vi kunne ta det litt roligere i La Paz der formiddagen blir til egen disposisjon. På ettermiddagen 

vil vi bli med på rundtur i byen. Først besøker vi månedalen der vi kan se spesielle geologiske formasjoner. Videre drar 

vi til det historiske sentrum av byen og til ”Plaza Murillo” der regjeringspalasset, nasjonalforsamlingen og katedralen 

befinner seg.  Vi besøker den koloniale kirken San Fransisco. Videre drar vi inn i de eldste gatene i byen fra 1500-tallet, 

og blir med til utsiktspunktet Killi Killi der vi kan 

se utover hele La Paz. Til slutt besøker vi 

”Museo Costumbrista» og  hekse-markedet der 

vi blir vist litt av magien som finnes i 

Andesfjellene. På kvelden blir vi servert 

tradisjonell boliviansk middag. 

 

Dag 10 / 31. oktober – Dagen for  

hjemreise. Mer info om dette senere. 

 

Her er litt praktisk informasjon: 

Vi har lokal norsk reiseleder under hele 

turen. Mange av dere kjenner Andrè 

Skjelderup fra turen til Brasil og Argentina.  

 



 

 

Så kvaliteten på den siden er godt tatt vare på. Vi bor kun på 4 -

stjerners hoteller så også den kvaliteten er upåklagelig. Noe av 

turen vil foregå i høyder som vi nordmenn ikke er så vant med ( 2 x 

Galdhøpiggen ), men din fastlege vil sørge for at du får tabletter 

mot høydesyke. Alt dette og mer praktiske detaljer kommer vi 

tilbake til senere.  

 

Reisen koster kr. 29.875.-  pr. person i dobbeltrom inklusive frokost 

og de fleste lunsjer og middager.  For enkeltrom er det et tillegg på. kr. 6.520.--. Ikke Inkludert er flybilletter 

mellom Lima og Cusco – ca. kr. 2000.-.  Vi kjenner ikke den eksakte prisen på nåværende tidspunkt og det er 

derfor holdt utenfor i denne sammenheng. Den kan også være så lav som kr. kr. 1.200.-.    

 

Togreisen til Macchu Picchu er inkludert. Det som også kommer i tillegg er de interkontinentale flybillettene 

tur/retur Gardermoen som i skrivende stund er kr. 9.356.-. Alle priser er basert på en dollarkurs på 8,00 i 

forhold til norsk krone. Det tas forbehold om prisendringer for 2017, men de blir uansett ikke store. Om noen i 

det hele tatt.  

 

Poenget nå er å klargjøre hvor mange som kan være interessert i denne opplevelsen. At du signaliserer din 

interesse er selvsagt ikke bindende, men det hjelper oss til å forhandle om de gunstigste prisene på de beste 

hoteller og restauranter. For ordens skyld (og for å kunne forhandle videre) har vi bestilt 30 plasser på fly til 

og fra Europa. Siden vi er så tidlig ute kan dette reguleres opp eller ned – det vil selvsagt også kunne påvirke 

prisen.  

 

Vi nøler ikke med å si at denne reisen vil være en opplevelse «for livet». Sørg for at det kan bli din opplevelse 

ved å melde din interesse nå – selv om det er langt frem. 

 

                                                                          Vi gleder oss 

 

     Kjell Opheim / Europabevegelsen                                                   Hans Christensen/Seniorkonsulent1                                    

     opheimkjell@gmail.com                                                                   christensen@seniorkonsulenten.no 

 

                                                              

                                             

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Mer i vente. 

                                                                             Se neste sider… 

mailto:opheimkjell@gmail.com
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              .. det er mer i vente for den som har tid, lyst og råd.  

                  Legg på fire dager og du kan oppleve Chile i tillegg… 

 

Tilleggspakken  

 
Dag 10 / 31. oktober – Fly til 

Santiago (F/M) 

Transport til flyplass og 
formiddagsfly til Chiles hovedstad 
Santiago. Fra flyplassen fraktes vi 
til vårt hotell i byen der vi 
innkvarteres. Ettermiddagen blir 

til egen disposisjon i Santiago før 

vi møtes til felles middag på 
kvelden.  
 

Dag 11 /1. november- 

Valparaiso og Viña del Mar 

(F/L) 

Vi reiser ca 120 Km mot 
Stillehavet, og får se et variert 
landskap gjennom Curacavi-dalen 

og Casablanca dalen, som er kjent 
for å produsere vinen Sauvignon 
Blanc og andre. Her vil vi besøke 
en vingård, og det blir muligheter 
for prøvesmaking. Vi blir også med 

gjennom Valparaiso der de 

fargerike husene er festet til fjellsiden. Vi vil også se de viktigste attraksjonene i byen. Turen fortsetter til Viña del Mar, 
kjent som hage-byen. Her kan vi se blomsterklokken og ”El Casino de Juegos y Reñaca”. Vi vil spise lunch på en 
sjørestaurant med utsikt til havet. Etter lunch fortsetter vi omvisningen i Viña del Mar og vi kan spasere en liten tur på 
stranda. Turen ender ved hotellet i Santiago. 
 

Dag 12 / 2. november– Santiago og ambassadeseminar (F/L/M) 

Etter frokost blir det seminar med den norske ambassaden på hotellet. Ambassadøren blir med oss til lunch. Etter lunch 
blir vi med på en rundtur i Chiles hovedstad Santiago, hvor vi besøker de viktigste bygningene, og blir kjent med Chiles 
historie og kultur. Chile er et av de mest moderne landene i Sør-Amerika, med høyest stabilitet og best økonomi. Vi får 
også se det moderne finansstrøket av Santiago som ligger i Zona Alta, og deretter drar vi opp på «Cerro San Cristobal». 
Her får vi en vakker panoramautsikt over hele Santiago og områdene rundt. Deretter besøker vi den historiske delen 

av Santiago: Plaza de Armas, Katedralen, Rådhuset i Santiago og det nasjonale historiske museet. På kvelden samles 
vi til avskjedsmiddag på god restaurant i Santiago. 
 

Dag 13 / 3. november – Hjemreise. Vi lander i Norge 4. november.  
 

Vil du ha med deg reisen til Chile kommer det et tillegg i prisen på kr. 9.350 i dobbeltrom, 

enkeltromstillegg kr. 2.975 .-. Da er fem-stjerners hotell og mange måltider inkludert (2 lunsjer 
og 2 middager). Flyreisen La Paz – Santiago kommer også i tillegg – den koster ca. kr. 2.500.-. 
Alle transporter, inngangsbilletter og guide hører selvsagt med. 
 

Dersom du er interessert i tillegget til Chile må du også gi beskjed om dette. Og for de 
superinteresserte kan du legge på noen dager til Påskeøya ute i Stillehavet. Vi har 

opplegget dit klart. Meld din interesse så kommer vi med info. Vi bør være minst 10. 
 



 

 

 

 


