Inka leden till Machu Picchu
4 dagars vandring
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Inka leden till Machu Picchu 4 dagars vandring

Vår Inka leden till Machu Picchu vandring tur kombinerar den legendariska 4 dagars Inka leden med
det fantastiska citadellet Machu Picchu (som finns med på UNESCOS världsarvslista).
Inka leden är en av världens bästa vandringsleder och har ett stort historiskt värde. Den tar oss till
många historiska platser så som Sayacmarca- den otillgängliga staden och ruinerna vid Wiñay Huayna. Men dess fantastiska natur är också en stor del av upplevelsen. Från gröna bergsängar till
dimhöljd tropisk bergskog, via snötäckta toppar och genom Warmiwañusca, ‘döda kvinnans pass” är
denna del av Andernas ekosystem väl värd ett besök.
Välkommen att vandra i Inka folkets fotspår!

Dag 1: Cuzco till Huayllabamba.

Vi blir hämtade tidig med buss för en två timmars
spektakulär resa, genom Inka folkets heliga dal, till
den traditionella marknaden i Ollantaytambo. Här
finns möjlighet att göra sista minuten shopping
inför vandringen på Inka leden. Dagen fortsätter
sedan med en timmas färd till Km 88 vilken är
startpunkten för vandringen på Inka leden och
denna Inka leden och Machu Picchu resa.
I skuggan av det magnifika snötäckta berget
Veronica (5750m och högst i Urubamba
bergskedjan) avnjuter vi en näringsrik frukost
innan vi påbörjar vår vandring. Under dagen
passerar vi förbi en riktig agrikulturell skatt - inka
terrasserna vid Patallacta. Efter ca tre timmar
kommer vi fram till vår första campingplats vid
byn Huayllabamba. (L,M)

Dag 2: Huayllabamba till Pacaymayo.

Idag ställs vi inför Inka leden och Machu Picchu
resans största utmaning. Efter frukosten vandrar vi
förbi Llulluchampa genom ett område av dimhöljd
tropisk bergsskog innan vi fortsätter uppåt.
Under ca två och en halv timme går leden upp till
Warmiwañusca, ‘döda kvinnans pass” som ligger
på 4200 meter. Efter att ha njutit av den underbara
naturen beger vi oss till Pacaymayo dalen där vi
slår läger. Nu är det dags att äta middag och vila
upp sig efter dagens utmaning. (F,L,M)
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Dag 3: Pacaymayo till Wiñay Huayna.

Idag klättrar vi uppför inka trappan för att komma till
det andra passet på 3850 meters höjd. Från detta
pass har man en spektakulär utsikt över Vilcabamba
bergskedjan. Inka folkets sista tillflykt efter
spanjorernas erövring och hemvist för Manco Inka
och hans efterträdare. Vår Inka leden och Machu
Picchu resa fortsätter sedan till Aobamba dalen
och Sayacmarca- den oåtkomliga staden. Leden
fortsätter sedan sakta uppåt i den dimhöljda tropiska
bergsskogen till dess tredje pass, vilket åter ger oss
en magnifik utsikt över Vilcabamba bergskedjan.
Härifrån tar det en skarp nedåtlutning, med mer än
1000 meter, till ruinerna av Wiñay Huayna (förevigt
ung) och sedan till de massiva terrasserna vid
Intipata. Vi campar i dessa natursköna omgivningar
och bereder oss för en tidig start och sista rycket
fram till Machu Picchu. (F,L,M)

Dag 4: Machu Picchu till Cuzco.

Pris information
- Priset per person 5960 kr.

(Internationell tur med guide)
- Baserat på att resan börjar och avslutas i Cuzco.
Läs mer information om att besöka Machu
Picchu klicka här

					

Dagen börjar med en tidig en timmars vandring
till Intipunku- Solporten. Härifrån har vi en
häpnadsväckande utsikt över inka citadellet Machu
Picchu och får se en fantastisk soluppgång. Där
solens strålar kryper upp bakom de närliggande
bergstopparna. Därefter följer en två till tre timmars
guidad tur bland ruinerna, där vi får lära oss om
många av byggnadernas användningsområden
och historiska värde. Efter detta blir det tid att
på egen hand vidare utforska området. Om man
önskar kan man klättra upp för Huayna Picchudet spektakulära berget som stiger rakt upp på
norra sidan av ruinerna. Efter att begett oss ned
från det av UNESCO världsarvslistade Machu
Picchu avnjuter vi en härlig lunch i en av Aguas
Calientes restauranger. Sedan är det dags att ta
eftermiddagståget tillbaka till Cuzco där ni får
transfer ert valda hotell. Detta avslutar vår Inka
leden och Machu Picchu resa (F)

Detta ingår:

Personal

Två språkig certifierad guide. Bärare som transporterar vår camping och vandringsutrustning. Professionell kock.
Våra guider bär med sig förbandslådor och en syrgas flaska utifall att ett medicinskt nödfall inträffar.

Boende

Tält av bra kvalitet, självuppblåsbara madrasser, måltidstält med camping bord och stolar samt toalett tält.

Lokala turer och aktiviteter

Guidad tur i Machu Picchu (inträdes avgift till både Inka leden och Machu Picchu världsarvs plats är inkluderat
i priset).
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Transport
• Transport från hotellet i Cuzco till ledens startpunkt på km 88.
• Buss tur och retur Aguas Calientes – Machu Picchu
• Tåg från Aguas Calientes till Cuzco (Vistadome Service), och transfer till ert valda hotell.
Måltider
• Utmärkta näringsrika måltider tillagas av kocken under vandringen (Om du har speciella önskemål på maten,
allergier eller önskar vegetariskt vänligen meddela detta vid bokningstillfället).
• Vi tillhandahåller även med energi rikt fika emellan måltiderna.
• 3 Frukostar. 3 Luncher. 3 Middagar

					

Detta ingår ej

• En varm sovsäck. (Kan hyras på plats i Peru för 10 dollar / dag eller genom oss för 90 sek / dag)
• Reseförsäkring - en bra policy som täcker alla aktiviteter samt vid eventuella medicinska nödfall 		
rekommenderas starkt och borde anses som en prioritet!.
• Personlig bärare som bär din sovsäck, ryggsäck, packning. (Kan hyras för 1400 SEK per person. Max 8 kg
per resenär.
• Middag i Aguas Calientes.
• Personal bärare.
• Alkoholhaltiga drycker. Dricks. Hotell i Cuzco.

				
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saker som är bra att ha med sig

En bra stark ryggsäck (30 liter är en bra storlek)
Bra vandrings skor.
Sandaler för att koppla av nattetid vid campingplatsen
Vind och vattentät jacka (Gore-Tex är bra)
Vatten flaskor
Kamera (vattentätt fodral är användbart)
Extra kamerabatterier
Pengar till egna utgifter – Dollars är lättväxlade, det finns bankomater i större städer.
En fotokopia av ditt pass och resehandlingar
En kopia av din reseförsäkring.
Myggmedel (DEET är bra)
Solkräm
Solglasögon
Solhatt
Ficklampa med extra batterier.
Baddräkt
Kikare (bra för att titta på djurliv)
International Student Card (för rabatter på vandringsleden)

Läs mer information om Peru här, klicka här.

Machete Tours Kontakt uppgifter/Emergency phone number.
•
•
•
•
•
•

Cusco office phone: +51 84 224829
Europe phone: +46 760461860 (Sweden)
24 Hour emergency numbers:
+51 1 992987202 (Lima),
+51 84 984226912 (Cusco)
ronald@machetetours.com 			

www.machetetours.com
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“We believe that love and understanding for nature comes through living amidst it”

Sofiedalhsvägen 10 BV, 238 37 Oxie.
Tfn: 076 046 1860 - 076 014 2111
resor@machetetours.se www.machetetours.se
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