Archipell I B5

Gruppresa

Machu Picchu till Galapagos

15 Dagar

Följ med på en tur till de magnifika ruinerna av den gamla
inka staden Machu Picchu. Besök inkarikets gamla huvudstad
Cuzco och staden Quito samt ta en 5 dagars kryssning runt de
undersköna Galapagosöarna.

www.machetetours.se
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Om oss

Machete Tours

Ett ekoturismföretag som arrangerar paket och rundresor till Sydamerika. Vi började vår
verksamhet år 2000 med turer till den världsarvslistade nationalparken Manu, belägen
i sydöstra Amazonas i Peru. Sedan dess har vi växt och blivit en av Perus största
turistoperatörer. Idag har vi verksamhet i Peru, Danmark och Sverige där huvudkontoret är
beläget i Malmö.
Sedan 2008 har Machete Tours expanderat och vi erbjuder nu även resor till Chile, Bolivia,
Ecuador, Galapagosöarna och Costa Rica. Vår verksamhet har ett fast utbud av rundresor
för såväl individuella resenärer som för grupper men vi skräddarsyr även mer än gärna
arrangemang helt efter kundens önskemål och omvandlar kundens drömmar till verklighet.
Viktigt för oss
På Machete Tours tar vi ett stort ansvar för miljö och etik och ser till att lokalbefolkningen
får en del av förtjänsten av vårt arbete. Vår strävan är att både vår personal och våra
kunder skall få ökad kärlek och respekt för naturen genom en större förståelse. Vi har
därför startat ett projekt i Peru som fokuserar på utbildning och uppmuntran till att läsa
“Hans Christian Andersen Library Project”. Vi har nyligen inlett ett projekt där vi uppmuntrar
till minskad plastanvändning bland våra resenärer och stödjer samtidigt 50% av kunders
klimatkompensation.
Vår personal
Vi använder oss av en väletablerad grupp av professionella guider som alla är licensierade
för att arbeta på våra rutter. Alla våra guider är flerspråkiga, och minimikravet är att de ska
kunna tala engelska och spanska flytande. Utöver detta har alla våra guider genomgått
speciellt utformade guideutbildningar.
MACHETE TOURS VÄLKOMNAR DIG TILL SYDAMERIKA OCH INBJUDER DIG TILL ATT
UPPLEVA KONTINENTENS SPEKTAKULÄRA REGNSKOGAR, GASTRONOMI,
GLACIÄRTÄCKTA BERG OCH FANTASTISKA KULTURER MED OSS.

PERU
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ECUADOR
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Program
•
•
•
•
•
•
•
•

Dag 1: Skandinavien till Lima.
Dag 2: Lima till Cuzco.
Dag 3: Cuzco.
Dag 4: Cuzco till Urubamba via Inka folkets Heliga dal.
Dag 5: Inka folkets Heliga dal till Machu Picchu.
Dag 6: Aguas Calientes till Cuzco.
Dag 7: Cuzco till Quito, Ecuador.
Dag 8: Quito.

•
•
•
•
•
•
•

Dag 9: Quito till Galapagos öarna.
Dag 10: Galapagos öarna.
Dag 11: Galapagos öarna.
Dag 12: Galapagos öarna.
Dag 13: Galapagos öarna till Guayaquil.
Dag 14: Guayaquil och hemresa.
Dag 15: Ankomst till Skandinavien.

www.machetetours.se
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Tur kod: SVMG15D

Gruppresa

Machu Picchu till Galapagos

											

15 Dagar

Är du intresserad av gamla civilisationer och underskön natur?
Ta då chansen att följa med på vår Machu Picchu till Galapagos resa. I tryggt sällskap av en
grupp och svensktalande reseledare har du nu möjligheten att uppleva 3 av Sydamerikas
största höjdpunkter! Vi besöker de magnifika ruinerna av den gamla inkastaden Machu
Picchu, vilken finns med på UNESCOs världsarvslista, inkarikets gamla huvudstad Cuzco
och avslutar med en 5 dagars kryssning runt de undersköna Galapagosöarna. Denna resa
har det mesta för en lyckad Sydamerika tur.
Så följ med Machete Tours för att utforska den nya världen och få minnen och vänner för
livet! - Allt i tryggt sällskap av en grupp och svensktalande reseledare.

Dag 1. Skandinavien till Lima

Vid ankomsten till Lima’s Jorge Chavez flygplatsen
möts ni upp av en representant från Machete Tours
och får transfer till det bekväma hotellet som ligger ca
40 minuter därifrån i Miraflores distriktet. Miraflores
är ett trevligt och lätt navigerat område med många
restauranger, barer och faciliteter. Från Larcomars
shopping center har man en fantaskisk utsikt över stilla
havet och Perus kustlinje. Eftermiddagen/kvällen är fri
för egna aktiviteter.

Dag 2. Lima till Cuzco

Vi får transfer till Limas flygplats och tar en kort flygtur
till Cuzco. Cuzco som var huvudstad i det forna Inka
riket ligger högt uppe i bergskedjan Anderna på en
höjd av 3300 meter över havet. Vid ankomsten får vi
transfer till hotell Garcilaso, beläget i Cuzcos historiska
hjärta. Efter check in kommer en representant att möta
upp och ge dig all information du behöver för denna
Machu Picchu till Galapagos resa, ge tips på vad du
kan se i Cuzco samt svara på alla eventuella frågor
som du har.
Resten av dagen är fri för att på egen hand utforska
denna vackra stad. Titta gärna på kolonialtidens torg,
ruinerna av inka fästningarna, templen samt strosa i de
små gränderna. Tänk dock på att ta det lite lugnt då du
bifinner dig på hög höjd och även den lättaste uppgift
kan bli jobbig innan man har hunnit acklimatisera sig! (F)
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Dag 3. Cuzco

Idag möter en lokal guide upp för att ta med oss på en
stadstur samt att besöka stadens omgivningar. Under
turen får vi en större förståelse för det stora skådespel
som utspelade sig här på 1500 talet då två av världens
största kulturer kolliderade. Spanjorerna och Inkafolket.
Vi besöker Katedralen Santo Domingo och ‘Koricancha’
– Inkafolkets magnifika soltempel. Turen fortsätter med
ett besök till det ceremoniska centret Sacsayhuaman
beläget högt på en kulle över Cuzco. Sacsayhuamans
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 välbevarade inka städerna Quenco, Puka
Pukara och Templet Tambo Machay. Turen tar ca 4 ½
till 5 timmar och avslutas då vi återvänder till hotellet.
Resten av dagen är fri till egna aktiviteter. För den som
orkar kan man passa på att uppleva Cuzcos livliga
nattliv med barer, klubbar och restauranger. (F)

Dag 4. Inka folkets Heliga dal

Idag besöker vi inka folkets Heliga dal. “The sacred
valley”. Vi lämnar Cuzco 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. En bit efter vägen får vi syn på
den magnifika snötäckta Urubamba bergskedjan som
dominerar detta lanskap. Stora kantiga glaciärer tornar
upp sig väll över 5000 meter över havet. Dessa berg
ansågs förr 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 Ollantaytambo. Denna charmerande stad ligger
i hjärtat av dalen och omgivs av stora vidder med
inka terrasser. Det var här som ett historiskt slag tog
plats under Manco Inkas tid då han reste sig emot de
spanska erövrarna. Vi fortsätter till Urubamba där vi
spenderar natten på ett bekvämt hotell. (F.L)

Dag 5. Machu Picchu

Efter frukost beger vi oss till Ollantaytambo för att ta
tåget till Aguas Calientes, eller Machu Picchu staden
som den nyligen kommit att kallas. Tågresan går
igenom ett spektakulärt landskap då vi följer Vilcanota
floden när den gräver sig in i dalgångarna på sin väg
mot Amazonas floden. Under resan omges vi även
utav höga snötäckta bergstoppar och tät vegetation.
Då vi kommer fram till Aguas Calientes får vi transfer till
vårt hotell. Denna eftermiddagen av vår Machu Picchu
till Galapagos resa är fri att spendera på egen hand.
Besök gärna stadens små affärer och marknader eller
koppla av i de tempererade baden. (F)

www.machetetours.se
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Dag 6. Machu Picchu till Cuzco

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 Hiram 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 man klättra upp till toppen av
Huayna Picchu, en brant närliggande bergssida där man har en fin utskick över Machu Picchu. Vid återkomsten till
Aguas Calientes går vi ombord på tåget runt halv 4 för att återvända till Cuzco. Vi kommer fram tidig kväll och får
transfer till vårt hotell. Kvällen är fri att uppleva Cuzco på egen hand! (F.L.)

Dag 7. Cuzco till Quito

Vi får transfer till flygplatsen och flyger till Quito via Lima. Vid ankomsten i Ecuadors huvudstad möts vi upp av en
representant från Machete Tours och får transfer till vårt hotell. (F)

Dag 8. Quito Stadsrundtur

Quitos kolonialska centrum räknas som det som är best bevarat av alla huvudstäderna i Anderna och staden finns med
på UNESCO:s världsarvslista. Quito ligger på en höjd av 2850 meter i en dalgång nära vulkanen Pichincha, vilket ger
den lite extra charm. Denna dagen på vår Machu Picchu till Galapagos resa tar vi en stadsrundtur i Quito och utforskar
både den nya och gamla delen av staden. Vi besöker katedralen och området runt San Francisco torget innan vi beger
oss upp till utsiktspunkten ‘Mirador’ vid Cerro Panecillo. Här har vi en underbar utsikt över staden och dess vulkaniska
omgivning. Eftermiddagen är fri för egna aktiviteter! (F)
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Dag 9. Galapagos öarna

Förmiddag – Ankomst Seymour Airport. Vid ankomsten
till Seymour Ecological Airport passerar resenärer genom
en flygplatsinspektionsplats för att försäkra sig om att inga
utländska växter eller djur introduceras till öarna, och att
betala inloppsavgiften för parken på $ 100 (om det inte har
betalats förutbetalt). En guide kommer träffa dig, hjälper dig
att samla ditt bagage och eskortera dig på en kort bussresa
till hamnen.
Eftremiddag– Highlands (Santa Cruz). Vi lämnar Bellavista,
en liten by som ligger 15 minuters bilresa från Puerto
Ayora och passerar genom jordbruksområdet, nära
nationalparken, Miconia-zonen och går sedan till Fern och
Sedge-zonen. Vid klart väder har detta område sköna
scener av böljande kullar och vulkaniska kottar täckt av
gräs och är frodiga grönområden året runt. Här kommer
du att besöka Twin Craters, som är två gropkratrar, samt
en lokal ranch där vi kan observera Jättesköldpaddan på
Santa Cruz Island i dess naturliga livsmiljö. (F.L.M)

Dag 10. Galapagos

Förmiddag – Cormorant point – Floreana: Halvön av
Cormorant Point utgör den extrema nordkappen av
Floreana, som bildades av mindre vulkaniska kottar, täckta
av tropisk torr skog (palo santo). Vid stranden kommer du
att välkomnas av en liten Galapagos sjölejonskoloni. Den
gröna sanden på denna strand innehåller en hög andel
glasiga olivinkristaller som blåses ut av de omgivande
tuffkonerna. Den ”mjöl sand” stranden på halvön består av
finare vit koralsand som känns mycket mjuk på fötterna.
Papegojfisk har pulveriserat den, genom slipning av skelett
på levande korall. Stingrockor älskar att gömma sig i
sandbotten. Under de första månaderna av året kommer
Stilla havssköldpaddorna i land för att gräva ner sina ägg.
Eftermiddag – Post Office Bay (Floreana). Post Office
Bay är en av tre närliggande besöksplatserna på Floreana
nordkust. Ta med dina vykort och lägg dem på den här
historiska platsen. Platsen är en improviserad posttjänst
som inrättades för kommunikation mellan brittiska
1600-talets valfångare och tjuvjägare. (F.L.M)

Dag 11. Galapagos

Förmiddag – Gardner Bay (Española): Den slående vita
stranden vid Gardner Bay är en viktig avelsplats för Grön
havssköldpadda Men utan tvekan är dess främsta attraktion
Galapagos sjölejonskoloni. Honorna stannar året runt här
och dia sina ungar upp till 3 års ålder, även om de börjar
fiska efter 5 månader efter deras födsel. Under avels- och
parningsperioden blir kolonin ännu större.
Eftermiddag – Suarez Point (Española): Stora havsvågor
kraschar på Suarez Point södra basaltiska klippor och bildar
ett spektakulärt blåhål där vattensprutningarna mäter högt
upp i luften (beroende på säsong, tidvattnet och hur starkt
havsbrisen driver vågorna). Ta dig tid för en meditativ paus
i tystnad på denna symboliska synvinkel, och omvandla det
här oförglömliga ögonblicket i en livstidsupplevelse. (F.L.M)
www.machetetours.se
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Dag 12. Galapagos

Förmiddag– Pitt Point (San Cristóbal): Två vindskulpterade tuffkeglar
vid Pitt Point utgör den yttersta östra änden av San Cristóbal och
därmed även skärgården. Dessa klippor var första marken när HMS
Beagle och Charles Darwin anlände den 15 september 1835. På
den lilla gröna sanden stranden, kommer du att välkomnas av en
grupp skällande Galapagos sjölejon. Detta är en ungkarlskoloni, där
hanarna brukar koppla av och förbereda sig för kamp och parning.
Bakom stranden leder en stig upp till ett område av tropisk torrskog
vegetation: det mesta av året hittar du lövfria palosanto träd, gula
cordia buskar, små prickiga päron kaktusar och kransört som blir röd i
torrperioden. Efter den något branta stigningen kan du vandra runt den
enda kolonin på Galapagos som är hemma för alla tre typer av sulor:
blåfot, rödfotad och Nazca såväl som båda fregattfåglarna (stora och
magnifika), kända på grund av sina uppblåsta ballongstorlekar påsar
under parningstid. Fregattfåglarna attackerar återkommande sulor
och genomföra flygattacker snarare än att själva fiska.
Eftermiddag– Witch Hill (San Cristóbal): Den främsta attraktionen
på denna sida är koralsandstranden, ett utmärkt ställe att simma
och snorkla. Witch Hill är resterna av en tuffkonus och en av
de första platser som besökts av Charles Darwin. Den har ett
imponerande landskap, där det ofta är möjligt att se kust- och
flyttfåglar, inklusive pelikaner, blåfotiga suloroch svaltjaktsmåsar.
liksom sjölejon och marina leguaner. Ibland är lagunen helt torr
och saltfyndigheter finns längst ner. Folket i Puerto Baquerizo
Moreno brukade använda lagunen som en saltgruva. (F.L.M)

Dag 13. Galapagos till Guayaquil

Förmiddag – Lobos Islet (San Cristóbal): Lobos Islets Beach har
en koloni av Galapagos sjölejon. Precis som i andra kolonier i
skärgården kan du närma dig vårdande honor inom några meter.
I uppfödningssäsongen besöks denna koloni också av territoriella
hanar, försvarar och parar haremet på deras del av stranden. Denna
låga ö är hem för mer än bara Galapagos sjölejon. Två andra
emblematiska arter lever här: manliga blåfotiga boobies och stora
fregatfåglar som försöker imponera kvinnorna (och turisterna) med
klumpiga danser, höja sina slående blå fötter eller blåsa upp sina
ballongstora skarpa påsar. Under uppfödningssäsongen gråter
de fluffiga och hungriga ungarna för mat, och när deras vingar blir
tillräckligt starka lär de sig att flyga.
Eftermiddag – Transfer till San Cristóbal Airport (SCY): Med hjälp
av guiden och några besättningsmedlemmar kommer båten ta med
dig och ditt bagage till San Cristóbal flygplats, där vi tar buss till
flygplatsen. Vid ankomsten till Guayaquil får vi transfer till vårt hotell.
Vi återsamlas på kvällen för en avskedsmiddag. (F.M)
Obs! Vänligen observera att ändringar kan förekomma i
kryssningsprogrammen beroende på väder, djurens förflyttningar
samt nationalparksbestämmelserna.
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Dag 14. Guayaquil och hemresa

Ni får transfer till flygplatsen för ert internationella flyg hem.

Dag 15. Ankomst till Skandinavien

Tack för att ni reste med oss på Machete Tours, hoppas vi ses snart igen!

Avresedagar 2020

Pris information
• Pris per person del i dubbelrum fr. : 64 400 kr.
• Enkelrumstillägg (ej på kryssning) : 5 400 kr.
• Enkelrumstillägg (inkl kryssning) : 19 200 kr.

1) 20 mar till 3 apr.
2) 21 maj till 4 jun.
3) 8 jul till 22 jul.
4) 30 sep till 14 okt.
5) 18 nov till 2 dec.
6) 31 dec till 14 jan (2021).

Internationellt flyg tur och retur från Stockholm, Göteborg, Köpenhamn eller Oslo till Lima och hem från Guayaquil ingår. (beräknat
på lägsta bokningsklass på flyget)
www.machetetours.se
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Detta ingår:

Personal:
• Svensktalande reseledare som möter upp i Lima och är med under hela rundresan
• Engelsktalande lokala guider
• Lokala professionella buss och båtförare.
Boende (alla hotell är 4* stjärniga eller liknade).
• 1 natt i Lima på Hotel Sol de Oro 5*
• 3 nätter i Cuzco på Hotel San Agustin Plaza 4*
• 1 natt i Urubamba på Hotel Casa Andina Private Colletion 4*
• 1 natt i Aguas Calientes på Hotel El Mapi 4*
• 2 nätter i Quito på Reina Isabel Hotel 4*
• 4 nätters i ”Superior Class Katamaran” Galapagos kryssning (bekväma hytter).
• 1 natt i Guayaquil på Hotel Oro Verde 5*
Lokala turer och aktiviteter:
• Stadstur i Cuzco.
• Tur i Inka folkets heliga dal (Inca’s Sacred Valley).
• 2 dagars tur till Machu Picchu.
• Stadsrundtur i Quito.
• 5 dagars ”Superior Class Katamaran” kryssning runt Galapagos öarna.
Galapagos Öarna: Vänligen observera att Galapagos öarna är en nationalpark och att kryssningsprogram därför kan komma
att ändras enligt parkens regler. Hänsyn tas till djurens förflyttningar och naturen.
Skulle ändringar uppstå i programmet och vissa områden inte kan besökas erbjuds ni alltid en ersättningstur.

Internationell och lokal transport
• Internationellt flyg från Stockholm, Göteborg, Köpenhamn eller Oslo till Lima och retur från Guayaquil. Alla flygskatter.
Lokal flyg:
• Lima till Cuzco
• Cuzco till Lima | Lima till Quito
• Quito till Galápagos och retur til Guayaquil
Måltider: Obs: Om du är vegetarian, har någon allergi eller andra speciella önskemål på maten vänligen meddela
detta vid bokningstillfället.
• 13 Frukost.
• 6 Luncher.
• 5 Middagar.
					

Saker som är bra att ta med sig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bra vandrings skor.
Sandaler är bra att ha på Galapagos.
Bekväma kläder lämpade för både kallt och varmt klimat.
Vind och vattentät jacka (Gore-Tex är bra).
Vatten flaskor.
Kamera (vattensäkert fodral är användbart).
Extra kamerabatterier.
Kikare (bra för att titta på djurliv).
En liten första hjälpen låda.
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• 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.

www.machetetours.se

Detta ingår ej:

				

• Reseförsäkring- en bra policy som täcker alla aktiviteter samt vid eventuella medicinska nödfall.
Rekommenderas starkt och borde anses som en prioritet!.
• Inträdesavgift till Galapagos National Park. 100 dollar (Priset kan komma att förändras)
• Galapagos Transit Card 20 dollar (Priset kan komma att förändras)
• Måltider som inte nämns i programmet.
• Alkoholhaltiga drycker.
• Dricks.
					
				
				
				

Information om Peru & Ecuador.

Väder/ Altitud /Geografi/ Temperatur
Väder: Bästa tiden att besöka bergs och djungel -områdena i Peru är under Maj till oktober, den så kallade torra
säsongen (dry season). Dock kan det bli kallt och dimmigt längst den Peruvinaska kusten denna period. Samma
tidsperiod är rekommendabelt för Ecuadors högländer, dock är klimatet mindre förutsägbart här. På grund av höjden
(altituden) kan det bli kallt även i tropikerna. På höjder över 2000 meter kan det vara bra att ta med sig varmare kläder
medan det i dalgångarna räcker med lättare klädesplagg. Temperaturerna varierar från nollpunkten i högländerna
till + 35 grader i de tropiska lågländerna. Vid ankomst till högt belägna områden rekommenderas att man dricker
mycket vatten. Samt att man tar det lugnt de första dagarna tills man har acklimatiserat sig till höjden.
Kultur/Språk
Både Peru & Ecuador har en blandning av inhemsk kultur samt arv från den europeiska kolonialtiden.
Inhemska grupper tillhör oftast den fattigare delen av samhället och ibland uppstår spänningar angående dessa
olikheter. Spanska pratas universellt med inhemska språken Quechua, Aymara samt några till för etniska grupper.
Mat.
En stor variation av intressanta rätter är tillgängliga i Peru. En av de mest berömda rätterna i Peru är den så kallade
Ceviche. Rå fisk marinerad i citron juice. Fiskrätter i Amazonas områdena kan vara nog så excellenta. Peru är
potatisens hemland så kom ihåg det när du mumsar på pommes frites på en lokal restaurang. I bergsområdena är en
utmärkt potatis baserad rätt “papa a la huancaina” potatis toppade med kryddstark mjölk och ostsås. En stor varietet
av soppor finns också tillgängligt och du kan även prova en alpacka stek på en peruansk grill. I större städer finns
även ett stort utbud av internationell mat!.
Hälsa/Säkerhets åtgärder/Visum krav.
Drick inte kran vatten, rena eller köp vatten på flaska. Fråga din läkare eller din lokala infektionsklinik om de senaste
råden angående lokala hälsorisker samt vilka vaccinationer som behövs/rekommenderas för din resa.
Peru är mestadels ett säkert land men var alltid uppmärksammad på rån risk. Fråga din lokala personal för vidare
information. För turistresa under 90 dagar krävs inget visum. Man kan behöva visa upp returbiljett samt att man har
tillräckliga medel för vistelsen vid ankomsten. Pass krävs och skall vara giltigt minst 6 månader efter hemkomst.
Läs mer information om Peru, www.peru.travel.
Läs mer information om Ecuador, www.ecuador.travel
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“We believe that love and understanding for nature comes through living amidst it”

Stora Kvarngatan 32, 211 29 Malmö. Tfn: 076 046 1860
Gamla vägen 7B, 702 27 Örebro. Tfn 072 312 1000 - 076 014 2111

resor@machetetours.se
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