
 

 

   
 

 

 

 

Santiago 

Namib öknen 

   
               Följ med oss på Sydamerika Highlight !                    
  ARGENTINA – CHILE- PERU – GALAPAGOS/ECUADOR 
                                          Samt avstickare in i Brasilien & Uruguay 

 
 
                                                                  
     NAMIBIA – BOTSWANA - ZAMBIA 

Le Mirage 

Iguazu Fallen 
     

Buenos 
Buenos 

Aires Buenos Aires 
 Buenos Aires 

 

Machu Picchu  

Jag heter Jörgen Tjörnvall och är ägare och 
VD för Flygmäklarna.  
Vi välkomnar alla trogna resenärer som bokat 
denna omfattande resa i en spännande 
världsdel. 
 
 
Vi har efter många resor samlat de största 
höjdpunkterna i Argentina – Chile – Peru – 
Ecuador till en totalupplevelse. 
 
Iguazu Fallen – Buenos Aires – Santiago – 
Påskön – Lima – Machu Picchu - Cuzco – 
Guayaquil - Galapagos. 
 
En flygsträcka på ca 3800 mil, men ändå ett 
lugnt tempo under 28 dagar – en distans 
nästan är jorden runt.           
 
Vi använder intressanta 4-5* hotell under hela 
resan, på Galapagos vårt boende på ett 
expeditionsfartyg där nya snorkelplatser varje 
dag ger Dig tillgång till fantastisk djurvärld 
utan motstycke. 
Du kommer att möta ett varierat Sydamerika 
med vänlig befolkning och ett natursceneri 
och djurliv utan motstycke. 
 

Påskön 

Galapagos 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Namibia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Botswana
http://sv.wikipedia.org/wiki/Zambia


                    SYDAMERIKA HIGHLIGHT 2018 
 

                   

               Argentina             Chile                 Peru                Ecuador 
                   Buenos Aires                Santiago                       Lima                     Galapagos 

                    Estancias                 Maipo Valley             Machu Picchu            Kryssning 

                 Iguazu Fallen       Valparaiso Viña del Mar       Cuzco                   Guayaquil 

                                                          Påskön                                                      

           

                                                                                                                  
                      

                    HOTELL                    

                    4-5* hotell på samtliga platser samt kryssning på Galapagos                 

                     

                    RESELEDARE 

                    2 svensktalande guider Päivi & Patrick med Sydamerika erfarenhet följer med på resan. 

                    Päivi från Ankomsten till Peru – Patrick från ankomsten Guayaquil/Ecuador till hemresan 

                    Specialguider ansluter på varje destination. 

                     

                     

                                                                          FLYGRUTT 

               
                                  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sydamerika
http://sv.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://sv.wikipedia.org/wiki/Chile
http://sv.wikipedia.org/wiki/Peru
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://sv.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://sv.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lima
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gal%C3%A1pagos%C3%B6arna
http://en.wikipedia.org/wiki/Estancia
http://www.winesofchile.org/the-wines/wine-regions/maipo-valley/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Machu_Picchu
http://www.youtube.com/watch?v=dUN1F6IaRLw
http://en.wikipedia.org/wiki/Estancia
http://en.wikipedia.org/wiki/Estancia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Valpara%C3%ADso
http://sv.wikipedia.org/wiki/Cuzco
http://en.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://sv.wikipedia.org/wiki/P%C3%A5sk%C3%B6n


               

 

                            SLUTPROGRAM SYDAMERIKA HIGHLIGHT 

 

DAG 1                                    ÄVENTYRET BÖRJAR 

                  

                Vi flyger till Sydamerika med KLM via Amsterdam dit vi ansluter från våra 

                destinationer i Sverige (Arlanda & Landvetter) eller Danmark (Kastrup). 

                

 

                 
 

 

DAG 2                                     ARGENTINA 
         

                Vi landar i Buenos Aires 06.45 följande dag och möts av reseledaren Päivi från Flygmäklarna 

                samt hennes man och en lokal guide för Buenos Aires   

                Ankomst Buenos Aires lite sightseeing, lunch och överraskning.  

 

                 BUENOS AIRES 
  

      
  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://sv.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires


     
  

         Från flygplatsen gör vi en kort City Tour och åker förbi 

       - Plaza de los Dos Congresos (kongresstorget) 
       - Obelisken 

       - Plaza de Mayo och presidentpalatset. 

 

               
 

  

       
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Congressional_Plaza
http://www.buenosairestravel.ws/english/9dejulio.htm
http://www.ba-arg.com.ar/english/mayo.htm


       
   Palermo Parken är ett stort massivt parkområde med vackra grönområden. 

    

 

     
  

 10.30   Ankomst   Hotell Pan Americano          

             Vi lämnar vårt bagage och fräscha upp oss inför en första tur för att lära känna 

             staden. Incheckningstiden är först kl. 15.00 

 

     
  5-stjärnigt hotell på bästa läge på Avenida 9 de Julio inte långt ifrån Obelisken 

Här kan vi lämna vårt bagage och fräscha upp oss inför en första tur för att lära känna staden.  

Incheckningstiden är först kl 15.00 

  

http://www.easybuenosairescity.com/fotos/palermo1.htm
http://www.panamericano.us/english/indexbue.html


  Vårt hotell har bl.a pool på takterrassen 23 våningen med fantastisk utsikt över Buenos Aires 

  Kvällens program: Mingel innan middagen därefter 

  5 minuters promenad till Argentinskt stekhus La Estancia runt hörnet (på gågatan Lavalle) 

 Gågatan Lavalle är Sydamerikas mest berömda gågata. Alla typer av affärer. 

 

 
 

Avenida 9 de Julio har upp till sju körfält i varje riktning och flankeras på båda sidor av 

 parallella gator med två körfält vardera, argentinare kör intensivt & kraftfullt och fort, 

ingen trafikmiljö för de med nytaget svenskt körkort .    

 

 

                    11.15   tar vår buss oss till det berömda Plaza de Mayo, där katedralen och 

                                regeringsbyggnaden 

                              Casa Rosada ligger. Vi får en halvtimme på oss att ströva runt på egen hand på Plazan,  

                               besöka katedralen,fotografera regeringsbyggnaden. 

                  12.00   har vi kommit fram till det internationellt kända Café Tortoni, där besökare står i kö för  

                              att komma in. Vi får här en enkel lunch med snittar, små sandwichs och drycker.  

                              Tortoni är Buenos Aires äldsta restaurang,150 år gammal.  

                              Vatten,läsk, öl eller ett glas vin ingår i lunchen   http://www.cafetortoni.com.ar/ 

      13.00- 13.45    Efter lunchen får vi pa Café Tortoni en privatlektion i tango av proffsdansare från  

                              Tangostället “El Viejo Almacén”. 

      13.45- 14.45    Efter lunch och tango är vi redo för en ny kort rundtur nu i ett restaurangområde i den  

                              nyligen ombyggda hamnen. Här går vi längs kanalen och ser på andra sidan Buenos  

                              Aires´ mest exklusiva lägenheter.                               

         15.00   Checkar vi in på hotellet. Nu har vi några timmar på egen hand for  att ta igen oss efter  

                             den långa flygresan och ladda upp inför första middagen i köttriket Argentina. 

                 18.30   Träffas vi  för att mingla och bekanta oss med vårt ressällskap under den kommande 

                             månaden i Sydamerika.  

                 19.30  Går vi till restaurang La Estancia, 1,5 kvarter från hotellet. Här får vi först pröva en  

                            köttpirog, grillad ost, chorizo och sallad för att därefter avnjuta vår första  

                           argentinska biff (eller grillade kyckling). Läsk,vatten, rött eller vitt vin ingår 

           Ca 21.30  Är vi tillbaka på hotellet och vilar ut. Eftersom det ar gångavstånd till hotellet kan den 

                            som vill gå hem tidigare. 

 

 

http://www.asadorlaestancia.com.ar/


    
 

Övernattning Pan Americano 

 

DAG 3                             BUENOS AIRES  CITY TOUR & TANGO                                 

Frukost 

 

PROGRAM 

10.00 Avresa med buss. Vi får sovmorgon första dagen och blir hämtade för en City Tour 

          efter att ha prövat vår första argentinska frukostbuffé med många läckra söta bröd,  

          croissants i olika storlekar, såväl söta som salta. 

10.20 -11.00   
Vi bekantar oss först med bohemkvarteren i hamndistriktet La Boca och El Caminito,  

där vi kan bli fotograferade tillsammans med tangodansörer/ dansöser, inköpa vykort och 

 beskåda folklivet. 

11.30- 12.30  gör vi ett besök i den fashionabla stadsdelen Recoleta, där det är ett MÅSTE  

 att på kyrkogården söka upp den legendomspunna och av argentinarna älskade Eva Peróns 

 grav. Eva Perón var maka till President Peron, som gav upphov till den viktigaste politiska 

 rörelsen i Argentina, peronismen; svår att förstå för alla som inte är argentinare.  

Ex -presidenten Cristina Kirchner, i folkmun kallad “senora K” (fru K) tillhör 

 peroniströrelsen, liksom sin föregångare vid makten, Nestor Kirchner, som avled 2010. 

13.00-14.30 intar vi en lätt lunch på restaurangen La Paroloccia                  

Läsk, vatten öl eller vin ingår 

15.00 Tillbaka till hotellet. Nu har vi några timmar för enskilda aktiviteter eller vila 

20.00 kör bussen oss till vår tangorestaurang. 

20.15  ar vi framme vid tangorestaurangen “ El Viejo Almacén”. 

20.15- 21.45  Middag på restaurangen “ El Viejo Almacén”                           

                     Vatten, läsk, juice & vin ingår http://www.elviejoalmacen.com.es/ 

 

     
                                        Stadsdelarna La Boca & Recoleta  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tango
http://www.elviejoalmacen.com.es/


 

 
                                                                        Världens bredaste gata 

 

                 
         Obelisken                                  San Martin Square                              Recoleta 

 

       
     innan vi åker ner till kvarteren i La Boca– en gammal och färgrik stadsdel       

http://www.asienguiden.se/latinamerika/argentina/buenos_aires/
http://www.ddbstock.com/largeimage/laboca.html


 

            
            

           
             Efter lunch återvänder vi till vårt hotell. Vila tills det är dags för kvällens Tango ! 

 

        
             Tangoshow på El Viejo Almacen   www.viejo-almacen.com.ar 

          22.00- 23.30   Njuter vi av en tangoshow 

          23.45- 00.00   Är vi tillbaka på hotellet 

              
             Övernattning Pan Americano 

 

file:///C:/Users/Flygmaklarna4/Desktop/SK%20sep/2015-2016/2016/Sydamerika/Kunder/www.viejo-almacen.com.ar


   DAG 4                                       HELDAG PÅ PAMPAS 

                                                                  

Frukost 

09.30            Ger vi oss av med buss till Pampas och besöker ranchen 

 Estancia Santa Susana  ca 9 mil från Buenos Aires. Toastopp på vägen.  

         
 

Du har möjlighet att rida, åka hästvagn, se på skickliga gauchos (cowboys) och inte minst   

 smaka argentinskt grillat med gott vin. 

 

 
 

                      PROGRAM 

                      11.00- 12.30  Mottagning med piroger och vin och rundvisning på farmen 

                      12.30- 14.00  äkta argentinsk barbecue med chorizos, kött, sallad och dessert                     

                                            Läsk, vatten & vin ingår 

                      14.00- 16.00  Gaucho show med musik och dans 

                       

                      16.15- 18.00  Bussresa tillbaka till hotellet inkl. toastopp 

                                 20.00  buss for middag på Restaurang La Bistecca                                                                        

                                           Läsk, vatten, ett glas vin ingår. 

 

               

http://en.wikipedia.org/wiki/Pampas


Till eftermiddagen återfärd till Buenos Aires. 

 
Middag Restaurang La Bistecca 

Övernattning Pan Americano 

 

DAG 5                        FÄRJA BUENOS AIRES–URUGUAY 
                      Frukost  

Transfer till färjeterminalen där vi tar en snabbgående katamaran till Colonia de Sacramento i 

Uruguay och de gamla koloniala kvarteren.  GLÖM EJ PASSET!! 

 

                      PROGRAM 

                      06.45 Avresa från hotellet till hamnen 

                      07.10 Ankomst färjeterminalen. Vi skall checka in typ incheckningsdisk.  

                               Visa biljett och pass vid incheckningen. Därefter går man igenom  

                               säkerhetskontrollen (1 trappa upp), vidare till passkontroll 

                               (både Argentinsk och Uruguay). 

                               Ombordstigning 

                     08.15 Färjan avgår mot Colonia (restid ca 1tim 15min) 

                                

                    09.30  Ankomst Colonia promenad ca 800 meter till gamla staden. Sightseeing. 

                    13.00  Lunch på Meson de la Plaza. Vatten, läsk, öl och ett glas vin ingår 

                             ( ännu en överraskning!) 

                              Egen tid i Colonia – upplev denna vackra lilla pärla till stad 

   

   

http://en.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://themecraft.net/www/guiacolonia.com.uy


 

       
 

Vi skall ta oss över RIO DE LA PLATA som är 50 km bred mellan Buenos Aires  

och staden Colonia i Uruguay. Colonia byggdes av Portugiserna 1680 som en  

handelsstation och fort, utsedd av UNESCO som World Heritage minnesmärke      

 

Colonia del Sacramento är en stad i sydvästra Uruguay invid Rio de la Plata,  

med utsikt mot Buenos Aires, Argentina. Det är den äldsta staden i landet och huvudstad i 

departementet Colonia, och har 21 714 invånare (2004). 

De historiska delarna i Colonia är sedan 1990 uppsatta på Unescos Världsarvslista. 

Colonia del Sacramento grundades av portugiser år 1680, senare när spanjorerna 

slog sig ner på andra sidan floden i dagens Buenos Aires blev området omtvistat. 

Kolonin växlade mellan att vara under Portugal och andra länders kronor.  

Genomtraktatet i Madrid 1750 bytte Spanjorerna Sete Povos das Missões mot  

Colônia do Sacramento. Efter traktatet i Santo Ildefonso.  

1777 blev området åter portugisiskt. Sedan åter spanskt, portugisiskt och slutligen  

1814 blev Uruguay självständigt. Brasilien hade dock kontroll över området 

mellan 1816 och 1828. 

I dag har staden expanderat österut, där de äldsta delarna med ett vägnät som följer terrängen, 

något som kontrasterar på ett vackert sätt med stadens spanska del.       

                                           

http://themecraft.net/www/guiacolonia.com.uy
http://www.flickr.com/photos/katiealley/3213909939/in/set-72157612811387676
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=vVJBNAdt8DkKMM&tbnid=YNbBXus09o-9MM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.portalechero.com/innovaportal/v/1971/2/innova.front/2068&ei=iEzAUdXDOK2P4gTuwYDoBQ&bvm=bv.47883778,d.bGE&psig=AFQjCNEc6edw6Z1AeVpt7JeQ3Dj-yYBhiQ&ust=1371643305977708


   

 

   
  

   
  

Colonia är byggt i Portugisisk stil med sten hus och kullerstensgator, där den historiska 

delen påminner om gamla Lissabon. Det finns mängder med hantverkare och konstnärer.  

Små mysiga restauranger, museum och hamn, som ger karaktär till denna lugna lilla stad. 

Lunch på liten restaurang i Colonia. 

14:40 Vi promenerar ner till hamnen/färjan ca 800 meter 

15:00 incheckning i färjeterminalen. Samma rutiner som när vi lämnade Buenos Aires. 

Säkerhetskontroll och Passkontroll 

16:00 Avgång mot Buenos Aires 

17:15 Ankomst Buenos Aires  

17.45 Framme vid hotellet 

19.45 Avgång till Brighton, middagsrestaurangen  

20.00 -- 21.45 Middag. Vin, vatten, läsk ingår! (detta är en överraskning) 

22.00 Tillbaka på hotellet   

          Vi förbereder oss inför morgondagens flygning till Iguazu Fallen i norra Argentina. 

          Det går bra att ta med en övernattningsväska till Iguazu fallen.  

          Det stora bagaget kan vi låsa in på vårt hotell i Buenos Aires eftersom vi kommer 

          tillbaka till hotellet efter Iguazu Fallen. 

Övernattning Pan Americano 
 

DAG 6                             BUENOS AIRES TILL IGUAZU FALLEN 
                   Frukost  

                   10.30 Vi tar vi oss till den nationella flygplatsen AEP och flyger vidare till Iguazu-fallen och    

                              landar på Cataratas Del Iguazú Airport på Argentinska sidan  Glöm ej passet !! 

                  14.45  Är vi framme vid Iguazu Airport Argentina, varifrån vi åker till hotellet Panoramic  

                             Hotel Argentina. En liten välkomstcocktail väntar på oss! 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aeroparque_Jorge_Newbery


                  20.00  Middag i hotellets restaurang   Läsk och vatten ingår          

              

           
                           
 

     
                             

 
         

 
Övernattning Panoramic Grand 

 

https://www.panoramicgrand.com/en/index.html
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZkLbuheTXAhXSh7QKHXnoBrAQjRwIBw&url=https://www.booking.com/hotel/ar/panoramic-iguazu.html&psig=AOvVaw0TPGDgvCHug0ZkplkMDFRN&ust=1512053892919368


DAG 7                         IGUAZU FALLEN ARGENTINA 
Frukost 

Ta med oömma kläder, Du kommer att bli blöt! 

Ofta diskuteras vilket fall som är ”störst” i världen men det beror på hur man räknar 

  (se nedan)                                        
                                      
FALL HÖJD BREDD ANTAL VATTENMÄNGD VID TOPPFLÖDE 

IGUAUZU 82 meter 2.7Km 275 fall 1.3 milj.liter/sekund 

NIAGARA 54 meter 1.2Km 3 fall 2.8 milj.liter/sekund 

VICTORIA 105 meter 1.7Km 1 fall 1.0 milj.liter/sekund 

ANGEL 979 meter  flera  

 

 

 
                 http://www.youtube.com/watch?v=wndkgwcdDQU&feature=related (film) 

 

Idag skall vi se den argentinska sidan av fallen. Vi åker till Iguazu Falls Visitors Center på 

Argentina sidan och bordar ett gasdrivet tåg som tar oss till den övre slingan runt fallen till 

Devil´s Throat som är ett av de högsta fallen. 

 

                         
 

http://wanderingtrader.com/2011/01/27/iguazu-falls-argentina-side-panaromic/
http://en.wikipedia.org/wiki/Iguazu_Falls
http://en.wikipedia.org/wiki/Niagara_Falls
http://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_Falls
http://en.wikipedia.org/wiki/Angel_Falls
http://www.youtube.com/watch?v=wndkgwcdDQU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=9YSvwsbk9Dw


    
 

 
Länk till ovan karta på Internet som kan förstoras 

 

 
Där har vi möjlighet att vandra 3 kilometer längs Iguazú river canyon via den lägre slingan 

och se de 270 olika fallen på nära håll som vi kombinerar med lunch på El Fortin Restaurang  

 

http://www.01argentina.com/sitio/map_iguazu_falls_mapa_national_park.html


 
                                            Lunch på El Fortin Restaurang 

               
 

 

PROGRAM 

07.30 lämnar vi hotellet för att undvika trängsel då manga turister strömmar till 

          nationalparken under dagen  

08.00 Är vi framme i den argentinska nationalparken vid Iguazufallen 

08.30 Tåg till ”The Devil´s Throat” (litet gasoldrivet tåg) 

09.00  Ankomst Devil´s Throat stationen och promenad till fallen 

10.30  Tåg till Cataratas-stationen vid vattenfallet  

10.45  Ankomst Cataratas 

11.00- 11.45  Besök övre delen av fallen  

12.00- 13.00  Lunch buffé på restaurangen El Fortin                                                      

                      En soft drink ingår 

12.00–13.00  går vi genom den nedre delen av fallen  med totalt 270 olika fall 

Iguazúfallen  

Iguazúfallen/Iguaçufallen/Iguazufallen uppstod för mer än 200´000 år sedan där floderna Iguazú 

och Paraná möts och bildar en naturlig gräns mellan de tre länderna Argentina, Brasilien och 

Paraguay med 275 fall i omgivningen och ett vattenflöde på 1.3 miljoner liter/sekund. Det högsta 

fallet är det hästskoformade Djävulsgapet med sin mäktiga fallhöjd på 80 meter. Denna dramatiska 

plats lockar ofta till filminspelning och nedan en lista över de filmer som spelats in vid fallen. 

 Moonraker (1979), Bondfilm 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Moonraker


 The Mission (1986) 

 Happy Together (1997), av Hong Kong-regissören Wong Kar-wai 

 Spy kids 3 

 Mission Impossible 2,  The Bourne Identity 

 
                                     Se tidigare Flygmäklarresenärers spännande båttur  i fallen – följ länk 

 

 14.45- 15.15 Skall vi ut i (och under fallen) i 2 st Zodiak-gummibåtar. Du blir riktigt blöt.  

                      Det bra att ha med plastpåse för lägga saker i som ej bör bli blöta. 

            15.30 Lämnar vi fallen och kör direkt till hotellet, 

            19.45 Hämtas vi för middag på restaurang Bocamora som ligger i floden. 

                      Enkel typisk Argentinsk mat & miljö- vi vill ju inte äta på hotellet varje kväll  

                      Läsk och vatten ingår. Dock ej alkoholhaltiga drycker     

            22.00 Tillbaka och övernattning på hotell Panoramic Grand 

 

DAG 8                               IGUAZU FALLEN BRASILIEN   
                                    

                     Frukost och utchecking                       

                      Vid rimliga köer i passkontrollen så bör vi vara på Brasilianska sidan ca 09.00  

                      (OBS! Kl 10.00 i Brasilien, parken öppnar kl 9). Vi går  längs stigar med fantastiska vyer av  

                      Iguazufallen. Härfrån kan vi med lagom distans skåda de flesta fallen som faktiskt ligger på  

                      den argentinska sidan.                                             

Ankomst Foz do Iguazu där vi börjar med att besöka den Brasilianska sidan av fallen 

Via en ”catwalk” som leder oss till botten och Devil´s Throat. Vi ser även San Martin Island 

där scener ur filmen ”The Mission” med Robert De Niro spelades in.   

    

      
                                 

http://sv.wikipedia.org/wiki/The_Mission
http://sv.wikipedia.org/wiki/Happy_Together
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wong_Kar-wai
https://www.youtube.com/watch?v=zYxH1RyIpmk
http://en.wikipedia.org/wiki/Iguaz%C3%BA_National_Park
http://www.imdb.com/title/tt0091530/


   
http://www.youtube.com/watch?v=6L8845utZI4 (film) 

 

              
                       13.30-14.45  Buffet Lunch på Porto Canoas restaurang 

                                            En softdrink ingår 

 
                      .  

      15.00      (kl 14.00 i Argentina)   åker vi  tillbaka till gränskontrollen och Argentina.  

http://www.youtube.com/watch?v=6L8845utZI4


      17.45      Tar vi flyget från Iguazu till Buenos Aires dit vi anländer kl 19.40.  

                     Direkt till vårt tidigare hotell i Buenos Aires där middagen serveras från kl 20.30 framåt.  

                     Tid för att packa resväskorna m.m. för avfärden till Santiago/Chile nästa morgon 

Övernattning Pan Americano 

 

  

DAG 9                       BUENOS AIRES – SANTIAGO   

 

 
 

07.00 Frukost hotellet Buenos Aires 

08.00 Utcheckning från hotell. Vidare med buss till flygplatsen Aeroparque och vidare till 

          Santiago  

          Ha Pass  lätt tillgängliga 

          Flyg LAN450 Buenos Aires-Santiago 10.30-12.55 . 

          Det är ingen tidsskillnad mellan Argentina och Chile 

 

    
 

ANKOMST SANTIAGO 12.55 



 
 

Vi gör en sightseeingtur tur med lunch genom Santiago de Chile (ibland endast Santiago) 

som är Chiles huvudstad och fortsätter sedan till vårt hotell 

 Själva kommunen har endast 175 000 invånare, medan hela storstadsområdet omfattar 7,5 

miljoner invånare                       

 Plaza de Armas, f.d. kongressbyggnaden mm     
  Moneda palatset Santiago 

det var här den 11 september 1973 som President Allende stupade i den kupp som riktades 

mot honom. 

 

             
         Harald Edelstam                    Salvador Allende                             Pablo Neruda 

 

   
            Victor Jara                          President palatset 1973 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Chile
http://sv.wikipedia.org/wiki/Huvudstad
http://www.allsantiago.com/centro/cathedral.html
http://en.wikipedia.org/wiki/La_Moneda_Palace
http://sv.wikipedia.org/wiki/Salvador_Allende
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1602&artikel=1598421
http://sv.wikipedia.org/wiki/Salvador_Allende
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctor_Jara
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pablo_Neruda.jpg


 
Efter lunch och lite sightseeing i Santiago kör vi till vårt hotell   
 

PROGRAM 

12.55  Ankomst Santiago flygplats varifrån vi fortsätter direkt till vår lunchrestaurang 

            i den metropolitiska huvudstaden. Dagens lunch som består av chilenska  

           specialiteter (valfri fisk el kött), inkluderar även dryck så som läsk, vatten och 

           vin. Rest. Como agua para el chocolate  

15.00 Vi tar en tur längs avenyn Alameda som tar oss till Plaza de Armas tillsammans 

          med Katedralen. Det var här staden grundades år 1541 av spanjoren  

          Pedro de Valdivia. Vi tar en tur även till Las Condes och Vitacura som är delar 

          av den moderna staden. Det bor det ca 8 miljoner invånare i Stor-Santiago som  

         räknas till de ledande ekonomiska centrum i Sydamerika idag. 

                    17.30 Efter turen fortsätter vi till kuststaden Viña del Mar där vi kommer att 

          övernatta. Staden kallas för trädgårdsstaden tack vare de flertaliga parkerna 

          och grönområden. 

          17.30–19.15 Bussfärd till kusten. Ca 12 mil via två dalar och genom två tunnlar. 

                     19.30  Incheckning hotell ”Hotel del Mar” (http://ingles.enjoy.cl/enjoy-vina-del- 

                                mar/hotel--spa). 
 

                                  
                    20.15  Samling i lobbyn. Ca 400 meters promenad till en av stadens fiskrestauranger 

                               Middagen inkluderar även dryck så som läsk, vatten och vin. 

                          Övernattning Hotel del Mar   

http://ingles.enjoy.cl/enjoy-vina-del-
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBzLjU59HKAhUGl3IKHerWA-IQjRwIBw&url=http://www.booking.com/hotel/cl/enjoy-vina-del-mar-del-mar.es.html&bvm=bv.113034660,d.bGg&psig=AFQjCNH5LLy6UiYYecx9xeAP6hYhqWycAQ&ust=1454252654049638


DAG 10                       VALPARAISO OCH VIÑA DEL MAR           

  

    07.00         Frukost serveras från och med kl 07.00 på restaurangen Barquera, våning 2 

    10.30         Avresa mot Valparaiso 5 km söderut 

 Viña del Mar  grundades år 1874 som en exklusiv semesterort för eliten i Santiago. 

                      Staden kallas också för den eleganta systern till Valparaíso. Avståndet mellan Viña del  

                      Mar och Valparaiso är 0 km då de ligger vägg i vägg. Bara lokalbor vet var gränsen går. 

 

 

                     
                                            
     11.30    Rundtur och promenad i den bohemiska hamnstaden Valparaiso  som upptäcktes år 1536 av 

                 spanjorerna. Vi strosar runt på Valparaísos kullar, där husen klättrar och klamrar sig fast på de 

                 45 kullarna. I dag är dessa kvarter skyddade som Unescos Världsarv och påminner oss om 

                 expansionen under den senare delen av 1800-talet. 

             

    
                                      Rundtur och promenad i Valparaiso 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Valpara%C3%ADso
http://en.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%B1a_del_Mar


 

       
                                   Stadsvapnet                                      Vi tar oss upp på kullarna 

  

 
       13.30                          Tid för lunch. Dagens lunch inkluderar ett glas vin eller läsk/vatten. 

 

 

               
 

http://www.google.se/imgres?start=253&sa=X&biw=1536&bih=729&tbm=isch&tbnid=SXH9ifK12GKfLM:&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Valparaiso_Arms.png&docid=hEQKoutl5dGBUM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Valparaiso_Arms.png&w=530&h=692&ei=4nHzUvOVG6au4ATdhoCwBg&zoom=1&ved=0COABEIQcMEk4yAE&iact=rc&dur=1208&page=12&ndsp=24
http://www.google.se/imgres?start=323&sa=X&biw=1536&bih=729&tbm=isch&tbnid=u_ybKuceywsNwM:&imgrefurl=http://www.globalpost.com/photo-galleries/5639603/valparaiso-ascensores&docid=jGp1VrJBUXobBM&imgurl=http://www.globalpost.com/sites/default/files/imagecache/gp3_slideshow_large/chile-cable-car-unesco-valparaiso-2011-04-22-6.jpg&w=650&h=433&ei=-HHzUvGbFMSh4gTK8oHYBw&zoom=1&ved=0CGIQhBwwHzisAg&iact=rc&dur=359&page=15&ndsp=24
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=GIDbiUHko-ogBM&tbnid=egBi9EXS6Ky0iM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cntraveler.com/daily-traveler/2013/05/chile-santiago-valparaiso-street-art_slideshow_item0_1&ei=1U1BUrODLuXq4gSaoIHwAg&psig=AFQjCNHVT1PxXvmYmvnrht_xtZpuPwXPNw&ust=1380097815535676
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mlXIbhm1nCvWpM&tbnid=irgwwW6JMQjk-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://migrationology.com/2011/04/valparaiso-chile-colorful-wall-mural-in/&ei=DU5BUojtNuGI4AT95YHICQ&psig=AFQjCNHVT1PxXvmYmvnrht_xtZpuPwXPNw&ust=1380097815535676


 

         
  Efter vårt besök i Valparaiso kör vi tillbaka till vårt hotell i Santiago  

     15.30       Bussen åker tillbaka mot Vina del Mar och hotellet.           

                      

    20.30     Samling i  lobbyn. Ca 5 minuters promenad till en av stadens (små) restauranger. 

                  I middagen  ingår vatten som måltidsdryck. Restaurangen har bra intressanta viner  

                  Rest Cap Ducal. 
  

  
                   

 Övernattning Hotel del Mar   

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=wmVpRnK87Hw04M&tbnid=W3rhnNPLH7Z3mM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.trekearth.com/gallery/South_America/Chile/Central_Valley/Valparaiso/Valparaiso/photo1373898.htm&ei=z9AxUor-KOO44ASxnYHYBg&bvm=bv.52109249,d.bGE&psig=AFQjCNFayxAIlmL7if6uxI1IEpFi1kIT7Q&ust=1379082796536746
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdno7Q49HKAhVBqHIKHXRMCGQQjRwIBw&url=http://www.patrimoniovina.cl/go/a5771bce93e200c36f7cd9dfd0e5deaa/hotel-y-restaurant-cap-ducal.html&psig=AFQjCNG0I_6Hq6OTRyjgmbwV1PDBaiG38g&ust=1454251337614715
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWqdbi49HKAhXG_nIKHe_wBKEQjRwIBw&url=http://www.tripadvisor.co.uk/LocationPhotoDirectLink-g295425-d541226-i152429565-Hotel_Restaurant_Cap_Ducal-Vina_del_Mar_Valparaiso_Region.html&psig=AFQjCNG0I_6Hq6OTRyjgmbwV1PDBaiG38g&ust=1454251337614715


DAG 11                                       VINGÅRDAR  
   
 07.00    Frukost serveras från och med kl. 07.00 på restaurangen Barquera, våning 2 

 10.30   Avresa mot vindistrikten  

 11.30   Vinprovning och tour på vingården Emiliana (www.emiliana.cl) i Casablanca-dalen 

                (www.casablancavalley.cl) 50 km från Vina del Mar och 65 km från Santiago.  

 

           
   

              
 

  12.45  Buss mot House of Wine, el Casa del Vino (Morande), där vi kommer att avnjuta en lunch skapat  

             av kocken och enologen. Vi kommer att få tillfälle att prova utvalda viner till en  

             Skräddarkomponerad menyn där maten och viner är i harmoni. Måltidsdrycken som vin och vatten 

             ingår. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Valpara%C3%ADso
http://www.emiliana.cl/
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJwa6m3NHKAhVBpSwKHWk9Bz8QjRwIBw&url=http://deeptripchile.cl/en/tours-expediciones/tour-valparaiso-y-vina-del-mar/&psig=AFQjCNHZDwFretjc_VhFWOgppn_IwZI0RQ&ust=1454249640509642
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj83bbn3NHKAhXBiywKHZRcBU0QjRwIBw&url=http://www.thedrinksbusiness.com/2015/12/emiliana-named-winery-of-the-year/&psig=AFQjCNHZDwFretjc_VhFWOgppn_IwZI0RQ&ust=1454249640509642
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiskuiH3dHKAhUJXiwKHWxvD0AQjRwIBw&url=http://i-winereview.com/blog/index.php/2011/04/25/emiliana-natura-naturally-inexpensive/&bvm=bv.113034660,d.bGg&psig=AFQjCNHZDwFretjc_VhFWOgppn_IwZI0RQ&ust=1454249640509642


 

      
 

 Grupo Belen, som äger ett antal vingårdar och –märken,  t ex Morande el Zorzal, odlar druvor bl a i 

Casablanca –dalen. Bland ägarna finns enologen Pablo Morande som faktiskt är pionjären inom vinodling i 

dalen. Det var han som envisades om dalens goda egenskaper för vinodling, framför allt de vita druvorna, 

till hans dåvarande arbetsgivare Concha y Toro som inte trodde på honom då, slutet av 80-talet. Men att de 

tror på detta nu, fick vi veta under dagens tidigare besök hos Emiliana...  

 

     
 

     Casa del Vino som tillhör gruppen Belen, har en verksamhet som riktar sig på vintourer och –    

      provsmakningar av gruppens produktioner och restaurangrörelsen i dalen.  

      I byggnaden finns även i butik för de som vill handla. 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0meX_pObXAhWnDZoKHayGBpsQjRwIBw&url=http://www.morande.cl/web/&psig=AOvVaw2ZP0zk7IailEqb4MpNzVAB&ust=1512130953837664
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihx83JpObXAhXlYZoKHenlAO8QjRwIBw&url=http://chile.travel/en/intereses-destacados/rutas-del-vino/casablanca-valley&psig=AOvVaw303mDv0fe6prOqwUr3YWIM&ust=1512130836155370


15.30   Återfärd till kusten och hotellet. 

16.30  Framme vid hotellet. Ledig tid på eftermiddag. Längs stranden i närheten av hotellet 

           finns flertaliga kaféer och restauranger, för att njuta av utsikten över en kopp kaffe 

           eller ett glas vin. Några kvarter ifrån hotellet finns det affärer som säljer allt lokalt  

           hantverk till dagligvaror. 

20.00  Middag på hotellets restaurang Santa Brasa och packning för morgondagens flygning till Påskön.  

           Inga måltidsdrycker ingår i kvällens middag.          

 

 
 

Övernattning Hotel del Mar                     
 

 

      DAG 12                     VI FLYGER TILL  PÅSKÖN    

 

           05.30  Avfärd från hotellet mot Santiagos flygplats. Kaffe och bulle för morgonpigga i lobbyn 

Efter tidig fika flyger vi en ca 5 timmars resa (nästan 400 mil) till Påskön ”Rapa Nui ” 

beläget i stilla havet halvvägs till Polynesien.  Flygtid 09.30-12.55 

 
                      Vad många inte vet är att Påskön ligger mer än halvvägs till Tahiti från Sydamerikas fastland 

http://www.netaxs.com/~trance/rapanui.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rapa_nui_(spr%C3%A5k)
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2wZH0pubXAhXCYpoKHbULA4IQjRwIBw&url=https://www.enjoy.cl/vina-del-mar/gastronomia/santa-brasa/&psig=AOvVaw0WIy2o3o9XtfzfPz0bGKw3&ust=1512131432543462


     

     12.55   Landar vi på Påskön, 400 mil väster om Valparaíso I Stilla Havet.  Det är svårt att tro  

                     Från flygplatsen åker vi några kilometer till vår lunch restaurang på en av de få restaurangerna  

                     i staden Hang Roa.   

                     Efter att ha intagit en lunch medan vi blickat ut över ett till synes oändligt hav så är det dags  

                     att köra till vårt hotell. 

         15.30   Vi checkar in på vårt hotell. 

          

    
 

Påskön är en av de mest isolerade platserna på jorden där avståndet till närmaste land ligger 

300 mil bort, Tahiti och Chile. 

Detta är kanske den mest underliga resa man kan göra idag, och samtidigt uppleva en 

obesvarad gåta, varifrån kommer statyerna, vem gjorde dem?  

Rapanuierna betraktas som världens mesta vänliga folk, och landskapet är en fascinerande 

mix av vulkaniska kratrar, lavaformationer, kristallblått hav, och däribland dessa märkliga 

arkeologiska formationer   

Rapa Nui är tidlöst, vi anpassar oss till kulturen och arbetar utan västerländskt tidsschema. 

 

                       
 

                      12.55 Ankomst Påskön. Lunch därefter till hotellet. 

 

http://www.pbs.org/wgbh/nova/easter/civilization/first.html
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=VIjyMoB4BZYiVM&tbnid=Vqpoypp9-_9e4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.friendlyplanet.com/exotic-easter-island-machu-picchu.html&ei=XW3AUciyCoqK4ATtvYGQAQ&bvm=bv.47883778,d.bGE&psig=AFQjCNEBk6pbM_hLy_7mgTEEdB8QOJcEXA&ust=1371651692949310


 
    Länk till mer detaljerade kartor över Påskön        http://en.wikipedia.org/wiki/File:Easter_Island_map-en.svg  

Övernattning på Hotel Iorana 3* OBS ! Enkelt hotell, enkel mat. 

http://www.ioranahotel.cl/inicio-ing.php  

          19.00   Middag i restaurangen på vårt hotell “Iorana” 

                     Flertalet hotell på Påskön är av enkelt slag 

                      

http://www.geographicguide.net/america/easter-island.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Easter_Island_map-en.svg
http://www.ioranahotel.cl/inicio-ing.php
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=UHMgPNBo-8da4M&tbnid=Fz_Ema2Xxhy5LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.geographicguide.com/america-maps/easter-island.htm&ei=jWzAUZX2CIap4ATk54HoDQ&bvm=bv.47883778,d.bGE&psig=AFQjCNE0hz6b0eikgD061u6kb8y0xhjBww&ust=1371651592021790


DAG 13     HELDAG PÅ PÅSKÖN  

 

  08.00 Frukost på hotellet 

 

                             
                                                                           

 
 

09.00 – 16.30 Heldagsutflykt med boxlunch och avslutning med möjlighet till bad på stranden Anakena.   

                       Platser vi besöker under dagen: 

Ahu Vaihu, med 8 stora moais, som ännu inte blivit resta 

Ahu Akahanga, där resterna efter den första kungen på Påskön, Hotu Matua, sags vara begravda. 

Rano Rarako, en vulkan där 95% av alla moais högs I sten och där man kan finna 394 statyer I olika 

storlekar och skick.  Det finns många olika teorier om hur dessa moais transporterades, men det är troligt 

att det var långa uppehåll mellan de olika leden. 

Ahu Tongariki är den största plattformen på ön med sina 15 moais. Denna plattform blev totalförstörd I 

samband med tsunamin som följde på jordbävningen I Valdivia 1960 och har restaurerats av 

Chileuniversitet på 90-talet.   

Ahu Te Pito Kura är den största av alla moais som rests på ön och den passerar vi på väg till 

Anakena Beach, där kung Hotu Matua först landade på Rapa Nui. I närliggande Ahu Ature Huki restes 

den första av alla stenfigurer på ön I en expedition led av norrmannen Thor Heyerdahl 1956.  

 



                         
                                           Ahu Tongariki  

 

             
                                                                               Rano Raraku    

 

http://www.steveareen.com/rapa_nui_folder/ahu_tongariki.html
http://www.mysteriousplaces.com/Easter_Island/html/site1.html


 

 

 
            

                                  
                              Den största statyn ( morai ) är 9meter/82Ton                          Anakena beach                        

 

16.30 Är vi tillbaka på hotellet 

19.00  Middag på hotellet 

20:45  Blir vi upphämtade för att köras till karnevalen Hanga Vare Vare i byn 

 

                             
23.00  Tillbaka till hotellet och övernattning 



DAG 14                  HALVDAGSUTFLYKT  PÅ PÅSKÖN 
 08.00 Frukost på hotellet 

 

                             
                   Frukost        

       09.30  Börjar vi en sightseeing tur på tre-fyra timmar. En ny intressant tur     

                  på denna märkliga och mytomspunna ö.  

               Vi börjar med en kort utflykt och besöker bl.a. äldsta delen Ahu Vinapu, 

           vulkanen Rano Kau, som är drygt 1km i diameter och fungerar som färskvatten reservoar.  

           Vi besöker även ceremoni byn Orongo, där ”fågelmans kulten” bedrevs. 

           Härifrån har vi också en underbar utsikt över öarna Motu Nui, Motu Iti, Motu Kao Kao, 

            innan vi återvänder stannar vi till på handicraft market i staden Hanga Roa. 

 13.00 Bussen går tillbaka till hotellet för lunch. 

           Eftermiddagen ledig för egna aktiviteter 

           De som önskar kan ta en promenad längs kusten till ”huvudstaden” Hanga Roa ca 35 minuter.  

           Eller ta en taxi till en hantverksshopping i byn. 

 

                
                                                  Vulkanen Rano Kau 

 

http://ourworld.compuserve.com/homepages/dp5/easter3.htm
http://www.turismochile.cl/isladepascua/21.htm
http://mysteriousplaces.com/Easter_Island/html/site7.html
http://www.bradshawfoundation.com/easter/rockart.html
http://www.rongorongo.org/pix/motuiti.html
http://www.thelightandtheland.com/pages/Portfolios/easterisland/easterisland_15.html
http://www.msoft.it/pages/casulini/mc121.htm


                                                          
                                                                                           Motu Nui 

                     
                       Vi börjar med en utflykt och besöker bl.a. äldsta delen Ahu Vinapu, 

      vulkanen Rano Kau, som är drygt 1km i diameter och fungerar som färskvatten reservoar.  

      Vi besöker även ceremoni byn Orongo, där ”fågelmans kulten” bedrevs. 

       Härifrån har vi också en underbar utsikt över öarna Motu Nui, Motu Iti, Motu Kao Kao, 

       Innan vi återvänder stannar vi till på handicraft market i staden Hanga Roa. 

       Foto galleri 

 

       19.00    Middag på hotell Iorana 

 

                     
                   

20:45  Vi hämtas för att köras till karnevalen Hanga Vare Vare i byn 

23:00  Tillbaka till hotellet 

                 

http://ourworld.compuserve.com/homepages/dp5/easter3.htm
http://www.turismochile.cl/isladepascua/21.htm
http://mysteriousplaces.com/Easter_Island/html/site7.html
http://www.bradshawfoundation.com/easter/rockart.html
http://www.rongorongo.org/pix/motuiti.html
http://www.thelightandtheland.com/pages/Portfolios/easterisland/easterisland_15.html
http://www.msoft.it/pages/casulini/mc121.htm
http://www.turismochile.cl/isladepascua/isla.htm
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ0L-kwubXAhVBb5oKHSywDSIQjRwIBw&url=http://www.chile-hotels.com/eaiorana.htm&psig=AOvVaw0LyO2vMRIbA7cHxgrV4Gjw&ust=1512138741153252


 

 

                
                  Övernattning Iorana  

 

                      

                                                                                    

 DAG 15    10/2  Lördag                           PÅSKÖN – SANTIAGO   

                                                                                                               

          Sovmorgon !!! Nästan i alla fall! 

          Idag intar vi frukost ”något lugnare” på hotellet innan vi checkar ut. Vi blir hämtade kl 10.00 för    

          touren med Akivi, Puna Pau och postkontoret där vi kan få Påskö-stämpel i passet.  

         Därefter direkt transfer till flygplatsen. Flyget till Santiago går 15.00. Ha pass lättillgängliga. 

    Lika spännande varje dag. 

 

                     
                                                                                                                          Mataveri Airport 

                            Dags att flyga tillbaka till Chile & Peru   

                    LAN842  Påskön-Santiago 14.55-21.40    OBS! 2 timmars tidsskillnad! 

                           

                   Vi skulle egentligen flugit vidare Santiago-Lima 22.45- 00.35 

                   Eftersom Latam ställt in detta flyg övernattar vi nära 20 meter flygplatsen på Holiday Inn  

                   och återupptar resan följande morgon då vi flyger Santiago – Lima 0740-0935 

http://holiday-inn-santiago-airport.santiagotophotels.com/sv/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mataveri_Airport_Easter_Island_Chile.jpg


                    Efter ankomsten tar vi enkelt oss från terminalen över gatan till hotell Holiday Inn för  

                    övernattning. 

                      

                     
                     Övernattning Holiday Inn 

                     

 

  DAG 16              SANTIAGO – LIMA/PERU 

                    

                  Frukost 

                  Efter tidig morgonfika på Holiday Inn vid flygplatsen tar vi oss över gatan till terminalen  

            Santiago – Lima 07.40-09.35  (OBS! Flyget tar ca 4 timmar, tidsskillnad med 2 timmar) 

 

                  
 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrk6GxhevXAhUmLZoKHXeAAQ4QjRwIBw&url=https://www.booking.com/hotel/cl/holiday-inn-santiago-airport.html&psig=AOvVaw1j3oacRwQlJ9fKK6RZcRJO&ust=1512294272109686


                                                                           

                       
 

                                               
 

                                   

                                          
                      

http://www.swissotel.com/hotels/lima/
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR-pO8ou3KAhXnNpoKHdUPDnkQjRwIBw&url=http://www.swissotellima.com.pe/contacto&psig=AFQjCNFlPS3g7awQhS4PACTgzzqZRjLlFQ&ust=1455196193160809
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtu4iKo-3KAhWsAJoKHSnyBzMQjRwIBw&url=http://www.limaeasy.com/accommodation-guide/hotels-lima-peru/swissotel-lima-peru&psig=AFQjCNGToGh-BGEjWW_TtJUyj8Ug-Dia9g&ust=1455196370359703
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCx_-uo-3KAhXrCJoKHYNGDy4QjRwIBw&url=http://www.yesperu.com/swissotel-lima-hotel/&psig=AFQjCNGToGh-BGEjWW_TtJUyj8Ug-Dia9g&ust=1455196370359703
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB8ozbo-3KAhWObZoKHVGvCyIQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=Xkdc1xICbHg&psig=AFQjCNGToGh-BGEjWW_TtJUyj8Ug-Dia9g&ust=1455196370359703


                                                               NYA ÄVENTYR I LIMA        
09.35 Ankomst Lima 

          Vi åker från flygplatsen till hotellet för att lämna bagaget där. Uppfräschning, rummen får vi senare  

           på eftermiddagen. Sedan tar bussen  oss ut mot kustlinjen av Lima. Vi skall ha lunch i Barranco,  

          den bohemiska stadsdelen på restaurangen Amor Amar, en av de mest besökta av Barranco-bor men  

          inte än upptäckt av turister.          

 

                  
 

 

             

        14.00    Promenad i Barranco                

                     Barranco är ett av 43 distrikt i Lima, huvudstad i Peru. Barranco är känt för att vara det distrikt i 

Lima som är mest romantiskt, bohemiskt och har ett rikt nattliv.                                  

                      På 1800-talet var det en badort för aristokratin. Hit, eller till granndistriktet Chorrillos kom man för 

att semestra. Med majestätiska hus i republikansk stil och sina blommande parker, gator och vägar, 

finns det många trivsamma platser med utsikt emot havet.Klimatet är torrt, till skillnad från de 

andra distrikten i staden, där det är fuktigt. 

         17.00   ca är vi tillbaka på hotellet 

         19.30   Går bussen till vår restaurang (ca 15 min körning)  

                   Vi skall till den unika restaurangen Rosa Nautica som ligger vid havet, på en av de få bryggor längs 

kusten. Havsinspirerad middag där ett glas vin samt vatten, kaffe och te ingår. (ev kan det också 

dyka upp en Pisco Sour   

http://en.wikipedia.org/wiki/Lima
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lima
http://sv.wikipedia.org/wiki/1800-talet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Aristokrati
http://sv.wikipedia.org/wiki/Chorrillos
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=miraflores+park+hotel+lima&source=images&cd=&cad=rja&docid=vwfV0_KgZo__-M&tbnid=mhVR293Z0PDH5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.miraflorespark.com/web/olim/hotel_spa_lima.jsp&ei=Tgl1UcK1G_TE4gS83IDYCg&bvm=bv.45512109,d.bGE&psig=AFQjCNG_i_FnuYDEjXZXQ8d2b-PUayobVw&ust=1366710684244110


                                                                                                                                

 
Övernattning Swissotel 

 

DAG 17                  FLYG LIMA – CUZCO-AGUA CALIENTES 
 

    06.00         Kort frukost och avfärd till Lima Airport och vår flygning kl 09.00 över Anderna till  

                      Cuzco 

                     Övernattningsbagage  

                     OBS!!! När vi kommer upp till Cusco så åker det stora bagaget till hotellet i Cuzco och låses  

                     in. Vi och vårt övernattnings bagage åker vidare till Cusco-Heliga Dalen-Agua Calientes där  

                     vi skall bo i 2 nättter. 

 

          
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lima
http://en.wikipedia.org/wiki/Cusco
http://en.wikipedia.org/wiki/Andes


                  

         
      Flygväg Lima-Cuzco-Lima                                 Cuzco flygplats 

 

 
Ankomst Cuzco 10.35 

Buss möter oss på flygplatsen i Cuzco och vi kör nu mot Heliga Dalen (SacredValley). Vårt 

stora bagage går direkt till hotellet i Cuzco.  

Vi tar med övernattningsväska till vårt hotell i Augua Calientes.           

                      Ca, lunch på Restaurant Muna i Heliga Dalen. 
 
RUTT & FÄRDSÄTT   
BUSS CUZSCO-HELIGA DALEN(SACRED VALLEY)   
TÅG  HELIGA DALEN-AGUA CALIENTES   15:37 – 17:02 

                      Man måste visa Pass och biljett. 

SACRED VALLEY  
En timmas färd från Cuzco ligger Urubamba Valley ( heliga dalen ), bestående av 

imponerande terrass formationer och arkeologiska byggnader. Dalen har fungerat som 

leverantör av mat för befolkningen ända sen Inka tiden och inkluderat området mellan Pisac 

och Ollantaytambo. Heliga Dalen ligger på 2400 m.ö.h och vi skall bo här under 2 nätter.  

http://munarestaurante.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Sacred_Valley
http://www.winsome.nl/site/wp-content/uploads/pilatypus_nov11_095.jpg


                                                                           

Den heliga dalen har utmärkt klimat för jordbruk och har sedan urminnes tider varit Cuzcos 

kornbod  

  OLLANTA/FORTRESS  OLLANTAYTAMBO  
Ett typisk Inka samhälle ca 2 mil från Urubamba och ett av de bäst bevarade. Hanan 

Huacaypata ligger norr om huvud terrassen och består av ca 15 välbevarade byggnader av 

sten. Du kan även härifrån se strukturerna av Soltemplet, den kungliga hallen och Banos de la 

Princesa. Härifrån går också en otillgänglig väg över Malaga bergspass till den lilla staden 

Huilloc, där de flesta anlitade kända bärarna bor.   
 

                           
OLLANTA FORTRESS 

 

                      

http://en.wikipedia.org/wiki/Ollantaytambo
http://en.wikipedia.org/wiki/Ollantaytambo
http://en.wikipedia.org/wiki/Ollantaytambo
http://en.wikipedia.org/wiki/Ollantaytambo
http://en.wikipedia.org/wiki/Ollantaytambo
http://en.wikipedia.org/wiki/Ollantaytambo
http://www.google.se/search?hl=sv&cp=8&gs_id=4&xhr=t&q=iguazu+falls&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&wrapid=tljp133526121901200&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=N3iWT8TSDM7P4QSf1qFH&biw=1280&bih=599&sei=OXiWT7SVEujb4QSwgvlG#um=1&hl=sv&tbm=isch&sa=1&q=OLLANTA+FORTRESS&oq=OLLANTA+FORTRESS&aq=f&aqi=&aql=&gs_nf=1&gs_l=img.12...4391.4391.0.6954.1.1.0.0.0.0.64.64.1.1.0.zHr-QYtXjD0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=ccde6fd9e9d7f3e9&biw=1280&bih=599
http://en.wikipedia.org/wiki/Peru


                  
                                                             Levande inka stad 

 

Själva staden Ollantaytambo eller förkortat till Ollanta har förutom ett icke färdigbyggt fort 

(övergavs när spanjorerna anlände) fungerande gator & gränder som är originalbyggen med 

inka-tidens portaler och stensättningar. 

 

         
                      Vi besöker Inkastadens by med guide. 

          

 

http://4.bp.blogspot.com/_zztJlWAZWvM/SpGMpO8oghI/AAAAAAAABGM/LuaNg-Io4d0/s1600-h/Ollanta+House.JPG
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7hfjosZPYAhVOCuwKHeKXBigQjRwIBw&url=http://www.intitambohotel.com/&psig=AOvVaw2z0piYLaru1vWbqH1PhI-5&ust=1513680600529809


 

Sedan transport med buss till Ollantaytambo station där vi fortsätter med tåget Vistadome till  

Aquas Calientes (markerat rött och ca 2 timmar färd) staden som ligger nedanför Machu 

Picchu. 

 

 

               
 

http://www.perurail.com/en/train_description.php?id=2


 

         
              Vi lämnar Ollanta station             Bekväma vagnar         Ingen bra sovplats 

 

                                    
          Tåget Vistadome mot Machu Picchu                       Ankomst  Aquas Calientes 

 

    

  
                      Vårt hotell ligger ca 8 min promenad från järnvägsstationen  

 

 

http://www.google.se/search?hl=sv&cp=8&gs_id=4&xhr=t&q=iguazu+falls&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&wrapid=tljp133526121901200&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=N3iWT8TSDM7P4QSf1qFH&biw=1280&bih=599&sei=OXiWT7SVEujb4QSwgvlG#um=1&hl=sv&tbm=isch&sa=1&q=aguas+calientes+peru&oq=Aquas+Calientes+&aq=0sS&aqi=g-sS1&aql=&gs_nf=1&gs_l=img.1.0.0i10i24.5654.5654.0.8393.1.1.0.0.0.0.75.75.1.1.0.-BgG_XO9A9A&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=ccde6fd9e9d7f3e9&biw=1280&bih=599
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=T6rxZKO3GxEHaM&tbnid=Izv6HqY40NquxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.machupicchu-inca.com/machu-picchu-information.html&ei=gnjzUrGTDqn-4QTM5YCIDw&bvm=bv.60983673,d.bGE&psig=AFQjCNEP6PbptIOR4t2NuosH9Ejzf89C2A&ust=1391774200357720
http://peru.travelphoto.net/machu-picchu/


 
                                                    Aquas Calientes från ovan 

Slutligen kommer vi fram till vårt hotell Casa del Sol Boutique Hotel,                                                          

ett enkelt hotell som ligger vid floden Urubamba river. Mitt på bästa läge nära till allt. 

 

    

            19.30  Middag på hotellet 

http://hotelescasadelsol.com/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=6&lang=en
http://www.youtube.com/watch?v=nMrTU0MV3bc


DAG 18                                      MACHU PICCHU 

Frukost  

Buss till Machu Picchu. Myndigheterna har minibussar som går i skytteltrafik från Agua 

Calientes upp till Machu Picchu. Bussarna avgår i närheten av vårt hotell. Alla får sin egen 

bussbiljett. Väl upp vid Machu Picchu samlas vid ingången. 

Ta med passet, måste visas upp vid ingången 

 

     
       Serpentinvägar                                     som snart blir sämre                      och blir till promenad 
 

 

Hur byggdes Machu Picchu – Intressant att veta        

Läs mer på nedan länkar 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karta_MachuPicchu.PNG      

Machu Picchu   
Har en spännande historia och anses vara byggd av inkan Pachacuti  omkring 1440 och var 

bebodd fram till den spanska erövringen av Peru 1532. Spanjorerna fann aldrig staden trots 

att den endast ligger 8 mil från Cuzco. Egentligen var det ingen stad utan en tillflykt endast 

för Inkan och hovet i form av ett stort palats och ett tempel och sen vanliga 

personalbyggnader. Man uppskattar att där bott ca 750 personer och huvudsakligen då under 

den tid det inte regnade och mäktiga personer var på besök.                                                                            

Platsen anses ha valts med tanke på dess unika läge och geologiska förutsättningar. Den är 

byggd på en 500 meter hög bergsrygg, med stupande sidor åt nästan alla håll.                          

Machu Picchu övergavs av inkaindianerna av okända skäl och "glömdes bort", förmodligen 

på grund av att dess funktion inte längre behövdes efter den spanska erövringen.                 

Machu Picchu var aldrig en självförsörjande stad, den var avlägset och svårtillgängligt 

belägen och hade efter spanjorernas ankomst tappat både sin förmåga till och grunden för sin 

existens.                                                                                                                                     

Staden som med åren kamouflerades av vegetation återupptäcktes av några lokala bönder när 

en skogsbrand bröt ut och avtäckte delar av berget 24 juli 1911. Detta uppmärksammades av 

en historiker från Yale University, Hiram Bingham, som kom att skriva en mängd böcker och 

artiklar om Machu Picchu. Hans bok The Lost City of the Incas blev en bästsäljare. 

Otillgängligheten och vegetationen har bevarat staden relativt intakt under denna långa tid, 

något som även idag bidrar något till att hålla turismen i schack. Unesco har uttryckt oro för 

att de omkring 400 000 turisterna  som besöker Machu Picchu varje år orsakar världsarvet 

http://en.wikipedia.org/wiki/Machu_Picchu
http://www.rediscovermachupicchu.com/mp-construction.htm
http://www.google.se/#hl=sv&sclient=psy-ab&q=how+was+machu+picchu+built&oq=how+was+machu+picchu+built&aq=0&aqi=g1&aql=&gs_nf=1&gs_l=hp.1.0.0.1987.8942.0.11668.26.10.0.16.16.0.581.2416.0j6j2j1j0j1.26.0.plFl6ihBt1M&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=2464e60e9f37c5ec
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karta_MachuPicchu.PNG
http://sv.wikipedia.org/wiki/Inkafolket
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pachacuti
http://sv.wikipedia.org/wiki/Yale_University
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hiram_Bingham


skada, men peruanska myndigheter menar att massturism undviks i och med att det är så 

krävande att ta sig dit.     

 

 

                                                                                                                 
 

 

 

              
                                                Modell av Machu Picchu sektion 
 
 

Förbindelsen med Cusco utgörs nämligen endast 

av en smalspårig järnväg. Sista anhalten med 

vägförbindelse från Cusco är Ollantaytambo, 

cirka två och en halv timmes tågfärd från Machu 

Picchu.                                                                                                                                        

Ett populärt alternativ till tåg är att fotvandra 

längs Inkaleden. Numera fordras tillstånd för att 

få fotvandra leden, något som sker med ledning 

av särskild guide. Det finns även möjlighet att 

hyra helikopter i Cusco och flyga till Machu 

Picchu.                                                                    

Machu Picchu är numera invald som ett av 

världens sju nya underverk 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pachacutec-small.png
http://sv.wikipedia.org/wiki/Cusco
http://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rnv%C3%A4gen_Cusco-Machu_Picchu
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ollantaytambo
http://sv.wikipedia.org/wiki/Inkaleden
http://sv.wikipedia.org/wiki/Guide
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldens_sju_nya_underverk


              
Det är lätt att finna “sicksack” vägen både på kartar och bild som leder från citadellet upp till 

Machu Picchu platån och jämföra mot nedan kartor. 

 

 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:99_-_Machu_Picchu_-_Juin_2009.jpg


 
 

 
 
 
 

 
                            Berget Huayna Picchu  sett från övre delen av Machu Picchu 

http://en.wikipedia.org/wiki/Huayna_Picchu
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Karta_MachuPicchu.PNG


 

 
  Machu Picchu sett från Berget Huayna Picchu  

Arealbild över hela Machu Picchu byggverket 

 

   
                     

                       
Detaljarbeten Machu Picchu 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Huayna_Picchu
http://ca-americas.wikispaces.com/Inca


   
 

                             

 
      11.00        Buffé lunch på Machu Picchu Sanctuary Restaurant                  

 

   
 

Vi återvänder sedan till vårt hotell Casa del Sol och middag till kvällen. Ni kan åka ner till 

staden när ni vill (bli ej av med bussbiljetten). Vi samlas för middag. 

19.40             Samling i lobbyn vi skall promenera (10 min) till kvällens restaurang Indio Feliz.              

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=iNJ7fLJfvSU


        

20.00          Middag på Indio Feliz  Aguas Calientes  - sen promenad till vårt hotell. 

                   Måltidsdrycker ingår ej i kvällens middag 

 

              

Övernattning Casa del Sol 
 

 

DAG 19                           MACHU PICCHU - CUZCO      
Frukost 

     08.15        Promenad till stationen och tåget tillbaka till Ollantaytambo  (Heliga Dalen)  

                     På stationen måste vi ha koll på våra pass och biljetter vilka skall uppvisas. 

                     Vi har gott om tid – ingen släpps på i för god tid 

                     Lunch på Tunupa Valle (kl 13.00) dit vi kommer under eftermiddagen efter lätt förtäring 

                      på tåget. 

    
 

    
 

http://www.indiofeliz.com/indio-feliz-machupicchu-en
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=G82IhhZv8nd2UM&tbnid=_M1sV4JG7ID_XM:&ved=0CAUQjRw&url=http://milwaukeeandbeyond.wordpress.com/2011/05/12/altitude-sickness-in-machu-picchu/&ei=N-_CUf2CN4PZ4ATO84CACg&bvm=bv.48175248,d.bGE&psig=AFQjCNEStcbyMPbbSVph5XMuRIM8Kwm-ww&ust=1371815979854295
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=lunch+on+train+machu+picchu+to+cuzco&source=images&cd=&cad=rja&docid=-iRv2v2tTfwkrM&tbnid=lu7qPuKTL0awBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.seat61.com/Peru.htm&ei=t-_CUaaTHYna4QTpx4G4Cg&bvm=bv.48175248,d.bGE&psig=AFQjCNGikz485zmOoqPUXwnhnOYvAu_8ow&ust=1371816239344945
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=lunch+on+train+machu+picchu+to+cuzco&source=images&cd=&cad=rja&docid=XfPIP3lhCLrlFM&tbnid=o0z4I2c8cktPGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://enchantedpacific.com/tour/cusco-machu-picchu/&ei=3O_CUcmvIeXa4QSb54AQ&bvm=bv.48175248,d.bGE&psig=AFQjCNGikz485zmOoqPUXwnhnOYvAu_8ow&ust=1371816239344945
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=lunch+on+train+machu+picchu+to+cuzco&source=images&cd=&cad=rja&docid=fFpeFnjs74y0LM&tbnid=r33ftmrkz9LU_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.stylehiclub.com/americas/peru/machu-picchu-and-new-years-in-cusco-peru/&ei=AfDCUcz7O4eN4gTjnYDACQ&bvm=bv.48175248,d.bGE&psig=AFQjCNGikz485zmOoqPUXwnhnOYvAu_8ow&ust=1371816239344945


  
        13.00     Lunch i Heliga Dalen. Efter lunch besöker vi Pisac 

PISAC                                                                                                                                                
Är känt både för sina arkeologiska byggnader samt en mycket intressant marknad med färgglada 

traditionella dräkter. Högst uppe på berget ligger Pizac arkeologiska Park som består av ett antal 

4-kantiga områden s.k. plattformar tillverkat av polerat sten, där det största heter Intihuata och är 

mest välbehållen.  

                 
            Ceremoniplats i Pisac                                 Fästning ovanför Pisac 
 

                         

http://www.google.se/imgres?q=Intihuata&um=1&hl=sv&biw=1280&bih=599&tbm=isch&tbnid=H0HiKUQHs90LsM:&imgrefurl=http://blog.tsemtulku.com/tsem-tulku-rinpoche/art-architecture/7-lost-cities-of-the-world.html&docid=diXlsAzzC06VKM&imgurl=http://blog.tsemtulku.com/wp-content/uploads/2011/07/machu-picchu-intihuata-stone-300x199.jpg&w=300&h=199&ei=inmWT-WSLZPO4QSh5-1G&zoom=1&iact=hc&vpx=246&vpy=161&dur=3486&hovh=159&hovw=240&tx=153&ty=129&sig=107933138874738973752&page=1&tbnh=121&tbnw=182&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:65
http://www.travelphoto.net/photos/pictures/peru/pisac/pisac-photos-0009.jpg
http://www.sonesta.com/peru_yucay1/


  

             Vi fortsätter med buss från Pisac till vårt hotell i Cusco (framme ca 18.00) 

 

   Libertador Palacio Del Inka Hotel Cusco 
 

            
            Vi checkar in på hotellet Libertador i Cuzco  

            I hotell  lobbyn finns stärkande te av coca-blad, som hotellet bjuder sina gäster på. På dessa höga  

            höjder hjälper coca-teet oss att ta upp syret i den tunna luften, och vi kan om vi vill också köpa  

            karameller med coca i att suga på 

 20.00   Middag på hotellet   

        

 DAG 20                               CUZCO SIGHTSEEING 
 09.00 Frukost  

          Sightseeing Cuzco inkl lunch 

 

      

http://reservations.libertador.com.pe/
http://reservations.libertador.com.pe/


       Vy över Cuzco         Plaza de Armas                                            

 

                  

       13.00           Lunch på MAP vid torget  

 

      19.30        Middag på Inka Grill – sen åter till hotellet Libertador Hotel Cusco    

DAG 21                                 VI FLYGER CUZCO – LIMA           

Frukost 

     08.15        Avfärd till Cuzco flygplats och vidare med LAN till Lima (11.40 - 13.10) 

 Vi lämnar hotellet i en minibuss. Vi kommer att ha särskilda fordon för bagagetransport. 

                       Incheckning på vårt flyg (kan vara stökigt) 

 

     
 

Cusco var huvudstad och kulturellt och religiöst centrum för Inkariket. Dess 
mest betydande byggnad var Solens tempel (Inti-Huasi) som låg på 
tempelområdet Coricancha. Från detta tempel strålade avgränsningarna ut för 
de fyra delarna i riket Tawantinsuyu eller de fyra rikenas land, som Peru då 
kallades. 

Cusco hade uppifrån sett formen av en puma, där befästningen 
Sacsayhuamán utgjorde huvudet. Efter Inkarikets fall 1533, då 
den spanske conquistadoren Francisco Pizzaro intog staden, 
följde en snabb ombyggnad av staden. De gamla templen 
raserades och nya kyrkor byggdes. Detta kan bland annat ses i 
stadens arkitektur där byggnader från kolonialtiden har använt 
gamla inkabyggnader som grund och även återanvänt stenblock 
från dessa och från Sacsayhuamán.                                        
Man beräknar att staden Cuzco grundades omkring 1200 e.Kr. 
men det finns inga skriftliga källor att tillgå. Först med den 9:e 
inkan Pachacuti 1438–1471 blir tidsangivelserna mer tillförlitliga. 

 

http://peru.travelphoto.net/cuzco/
http://www.cuscorestaurants.com/inkagrill/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Inkariket
http://sv.wikipedia.org/wiki/Coricancha
http://sv.wikipedia.org/wiki/Inkariket
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sacsayhuam%C3%A1n
http://sv.wikipedia.org/wiki/1533
http://sv.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pizzaro
http://sv.wikipedia.org/wiki/Inka_(Sapa_Inka)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pachacuti
http://sv.wikipedia.org/wiki/1438
http://sv.wikipedia.org/wiki/1471


       

13.10 Ankomst Lima och transfer till arbetar stadsdelen Puerto Libre och en riktig Peruansk Taverna av  

         den typ du inte trodde fanns längre, Rustikt, enkelt – Peruanskt. God mat, vänliga människor.     
 

                                                 
      Lunch på Taverna 

      Peruansk husmanskost – god mat och även givetvis en Pisco Sour att börja med. Det ingår även 

      vatten och drycken Chicha Morada det är juice på majs, friskt och gott (rött). Samt instruktions-  

     & snabb kurs i HUR man blandar Pisco Sour. 
 

                 
 

                              Vi provsmakar vi nationaldrycken Pisco med jämna mellanrum……  

                              Efter lunch åker vi till Larco Museet   

                                Incheckning hotellet    

                   

   19.30                Mingel & middag på hotellet och tidig kväll inför morgondagens flygning till Guayaquil/  

                            och hemresa för de som inte besöker Galapagos 

                        Övernattning Swissotel 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK6IrT-5XYAhWFD8AKHQfBD9MQjRwIBw&url=http://livelifeoutofoffice.com/lima-peru/&psig=AOvVaw2TzRcnAbF2U8qDllbrJ8Gp&ust=1513769130172582


DAG 22                       LIMA – GUAYAQUIL/ECUADOR   

         RESENÄRER SOM BESÖKER INTE GALAPAGOS RESER HEM 
                                        ( Får separat detaljerat program med tider på plats)  

             Frukost 

  09.30  Limas historiska kvarter samt klostret San Francisco 

                         
                   Plaza Mayor, Lima                             Plaza de Armas & Basilica Cathedral  

 

                         
                                      San Isidro                                             Monastery of San Francisco             

 

 
 

  13.00 Blir det transport till flygplatsen för de som skall flyga vidare till Guayaquil/Ecuador 

            Och flyger kl 16:50 till Guayaquil, där vi anländer kl 19:05.     

            Möts där av vår svenske guide Patrick Brodin som är med oss under hela resan i Ecuador och 

            Galapagos. 

            Resenärer som flyger hem får egen transport till flygplatsen och flyger LIM-AMS 21.05 – 15.25 

            Mer om dessa detaljer på plats 

http://en.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs65H6_pXYAhXlBcAKHTgpB0gQjRwIBw&url=https://www.deginvest.de/International-financing/DEG/%C3%9Cber-uns/Unsere-Standorte/Andenstaaten/&psig=AOvVaw3BQtoaFeNJuZDzTVRibaWL&ust=1513770023614395


     

 
  
      19.05        Ankomst till Guayaquil som ej är huvudstad men väl den största staden i Ecuador, och  

                       den viktigaste handelsstaden, Staden är belägen nära Stillahavskusten i provinsen Guayas. 

                       I Guayaquil bor ca 3,2 miljoner av Ecuadors drygt 15 miljoner invånare.  

Här möts vi upp av Patrick och vår buss. Transfer till vårt hotell Oro Verde som betyder det 

gröna guldet och som syftar på ädelstenen Esmeralda som det finns gott om i Ecuador.  

     20.00        Middag på Oro Verde ”Swiss Fondue” 

 

 
 

 
                                                Vårt klassiska hotell i Guayaquil 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=J0nuvPxfp9KTeM&tbnid=vXQ6QBrfs7gvUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.smartvoyager.org/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=134&lang=es&ei=n2nyUsOvEqHX4ASkj4CoCw&bvm=bv.60799247,d.bGE&psig=AFQjCNGIfTZZ1LxejWzM1qBbMHHi-SxAww&ust=1391704838836266
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=wwOpngpzWwU66M&tbnid=ELOiExE8gcMjXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.oroverdeguayaquil.com/jobs/&ei=uWbyUp6JOaiY4wSRxoCQAQ&bvm=bv.60799247,d.bGE&psig=AFQjCNEruarfcFhklSQadniyqtwgFufmcQ&ust=1391704058218627


 
 

 

 
Övernattning Oro Verde 

 

 

DAG 23                           GUAYAQUIL/ECUADOR  
                      Frukost 

 09:00           Vi blir upphämtade av våra guider för att ge sig iväg till det gamla kulturskyddade kvarteren  

                    ”Las Peñas och ”Cerro Santa Ana” ett av Ecuadors många kulturarv.      

 

   

http://en.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=zGGEb_xhVKvhxM&tbnid=43pvjDwmbHLdoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://miravivatravel.com/accommodation/oro-verde-guayaquil~guayaquil-ecuador/&ei=v2ryUrmoO6vv4gTIx4DADg&bvm=bv.60799247,d.bGE&psig=AFQjCNGIfTZZ1LxejWzM1qBbMHHi-SxAww&ust=1391704838836266
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=ReJ4UL8dvt89cM&tbnid=jFbpgsIdpaYDbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.relex.espol.edu.ec/ingles/inter_guayaquil.php&ei=bX_zUoylKoir4ASbvYDoCA&bvm=bv.60983673,d.bGE&psig=AFQjCNE9J66QVcpQdTDe8rYhYK5ZrIdfzg&ust=1391775959361222


 

 13:30           Intar vi Hotel Oro Verdes berömda skaldjurs buffé.  

                    ”El Patio”. Restaurangen ligger till vänster om  

                     receptionen, på första våningen. Här serveras även frukosten.  

                     Efter lunch tar vi det lugnt och var och en gör vad de vill – kanske hinner vi med att besöka en  

                     hattfabrik 

 

    
Populärt med en Panama hatt 

 

 

20.00           Middag på Oro Verde ”Le Gourmet” 

          

 
GUAYAQUIL, ECUADOR - FEBRUARY 15, 2017: Oro Verde Hotel Le Gourmet Restaurant. 

 Recognized as one of the best restaurants in Ecuador, offering contemporary cuisine 

  

Övernattning Oro Verde 

 

       

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=aqllWh1gRjVVpM&tbnid=HurdloHX5AqnoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://metrobloggen.se/piddeandersson/hela_sveriges_modeblogg/&ei=ynrzUsHhE6SJ5ASc54HYCA&bvm=bv.60983673,d.bGE&psig=AFQjCNHPlKJhlsTXj5zWKHOFwxTJU2yN7A&ust=1391774766320502
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=gON0zLGbMTt1jM&tbnid=u35QQ6K8aN8gXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.myfashionlife.com/archives/2009/06/09/the-style-comeback-of-the-panama-hat/&ei=zXvzUuX7BOqv4ATylYHYAw&bvm=bv.60983673,d.bGE&psig=AFQjCNHPlKJhlsTXj5zWKHOFwxTJU2yN7A&ust=1391774766320502
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=oWx7-Zca3N2QUM&tbnid=CAcCn62jgR0nJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fashion-stylist.net/blog/2009/03/25/the-panama-hat-is-back/&ei=q3zzUqifI6eM4wSCv4C4Ag&bvm=bv.60983673,d.bGE&psig=AFQjCNGd068q0-c-XJW23KdWyP0zWcPM1g&ust=1391775268565788


  DAG 24                     VI FLYGER TILL GALAPAGOS 
 
 05.30    Efter tidig frukost går färden till flygplatsen och vidare till det spännande Galapagos där vi  

              landar på ön Baltra där vårt fartyg väntar oss. 

08.25     Vi flyger inrikes till Baltra/Galapagos där vi anländer 09.20  

 

                     
                       Take of Guayaquil                 

                        
 

 

   
                       Vi landar på Baltra 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_pO3i2v7JAhXGRg8KHfCUCSAQjRwIBw&url=http://www.ecuadorluxurytours.com/private-luxury-packages/guayaquil-andes-galapagos.html&psig=AFQjCNHbrERAnMmo4uk9xrGvcrBnz2JSrg&ust=1451397374828390


      

Galapagosöarna (officiellt namn: Archipielago de Colón, andra spanska namn: Islas de Colón eller Islas 

Galápagos) är en skärgård av vulkaniska öar fördelade runt ekvatorn i Stilla havet , 972 km (525 NMI) 

väster om fastlandet Ecuador                          

Galapagosöarna och dess omgivande vatten utgör en ecuadoriansk provinsen , en nationalpark och en 

biologisk marint reservat . Det huvudsakliga språket på öarna är spanska. 

På senare tid gav den ecuadorianska regeringen flesta av öarna spanska namn.                  Medan spanska 

namnen är officiella, många användare (särskilt ekologiska forskare) fortsätta att använda de äldre engelska 

namnen, främst eftersom de var de namn som används vid Charles Darwin besökte. Mer att läsa om 

Galapagos fakta 

NYTTIGA GALAPAGOS LÄNKAR 
http://www.galapagospark.org/pn.php?page=turismo_sistema_manejo_visitantes 

http://www.galapagosonline.com/nathistory/nathistory.htm 

   

                        

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dgalapagos%2Bislands%26hl%3Dsv%26biw%3D985%26bih%3D518%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Archipelago&usg=ALkJrhjhyOhhjBkI8G1r938NKOgtxTlUvg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dgalapagos%2Bislands%26hl%3Dsv%26biw%3D985%26bih%3D518%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Island&usg=ALkJrhjOl4VCw_3bLEyhvIhkHJFbWar1BQ#Volcanic_islands
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dgalapagos%2Bislands%26hl%3Dsv%26biw%3D985%26bih%3D518%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Equator&usg=ALkJrhgWRjRffrjssKuf7FgzL7ayJnWiuA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dgalapagos%2Bislands%26hl%3Dsv%26biw%3D985%26bih%3D518%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_Ocean&usg=ALkJrhi9qKxNPz0VEI_z8RCdxKys2SdRMg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dgalapagos%2Bislands%26hl%3Dsv%26biw%3D985%26bih%3D518%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ecuador&usg=ALkJrhj_sVRAi8FM0ZlNWg_QprRSLzv9iw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dgalapagos%2Bislands%26hl%3Dsv%26biw%3D985%26bih%3D518%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gal%25C3%25A1pagos_Province&usg=ALkJrhjw8qIbSSdzvXAUd8gU_b7ArjzEAQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dgalapagos%2Bislands%26hl%3Dsv%26biw%3D985%26bih%3D518%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gal%25C3%25A1pagos_National_Park&usg=ALkJrhhfjNRZCaSRoL2ZHKZyZGwKVAf_rA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dgalapagos%2Bislands%26hl%3Dsv%26biw%3D985%26bih%3D518%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gal%25C3%25A1pagos_Marine_Reserve&usg=ALkJrhgsgbM_v4dSqlBfXiMPXIGXRu2tCA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sv&prev=/search%3Fq%3Dgalapagos%2Bislands%26hl%3Dsv%26biw%3D985%26bih%3D518%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.se&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin&usg=ALkJrhhHgyicq8QFHs2kAXElSsESr0DA8A
http://translate.google.se/translate?hl=sv&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gal%25C3%25A1pagos_Islands&ei=qVCdT7inCNC6hAe8hMTrDg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CFwQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dgalapagos%2Bislands%26hl%3Dsv%26biw%3D985%26bih%3D518%26prmd%3Dimvns
http://translate.google.se/translate?hl=sv&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gal%25C3%25A1pagos_Islands&ei=qVCdT7inCNC6hAe8hMTrDg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CFwQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dgalapagos%2Bislands%26hl%3Dsv%26biw%3D985%26bih%3D518%26prmd%3Dimvns
http://www.galapagospark.org/pn.php?page=turismo_sistema_manejo_visitantes
http://www.galapagosonline.com/nathistory/nathistory.htm
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid4MTUn__XAhWFbZoKHTk-AcoQjRwIBw&url=https://naturegalapagos.com/blog/where-are-the-galapagos-islands-located/&psig=AOvVaw2TIDOHUZFL3YG3V98bu4Tu&ust=1512988534036774


                              VÄLKOMNA! 

                       
                        

                           FAKTA OM BÅTEN & BILDER 
The M/V Galapagos Legend                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

The M/V Galapagos Legend has 52 ocean view, air-conditioned cabins plus 3 interior ones, each cabin counts with 

lower beds and private facilities in which a matrimonial, double, triple or quadruple options are available. We have 

suited a new cabin configuration to assure enjoyment for families and friends traveling together. Each cabin includes: 

hair dryer, special bedding, and updated furniture. Internal, local and international satellite telephone service is offered,  

Internet is accessible when anchoring in main islands. Voltage is set for 110-220 volts/60 Hz. 

 

 

https://www.gogalapagos.com/galapagos-legend/
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP7Mi-xfrXAhWoJJoKHRDaBj0QjRwIBw&url=http://expeditionsonline.com/vessels/luxury-expedition-ships/galapagos-legend/&psig=AOvVaw2QLJF1-PnSgb8M6co5yZze&ust=1512820322962044


              

   
 

   
   

   

              



                                                                          Hytten 

 

     
 

   
                                   Om vädret tillåter blir det måltider på däck och runt poolen 

 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiunaKmxvrXAhXBQZoKHUP_DXgQjRwIBw&url=https://discovergalapagos.com/GalapagosLegend/index.htm&psig=AOvVaw2QLJF1-PnSgb8M6co5yZze&ust=1512820322962044
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                                  Pool & soldäck 

                              AKTIVITETER 

 Panga Rides•Snorkeling •Kayaking• Diving •Beach  

 Neptune Party •Karaoke or Salsa night •Photo Contest 

         OBS! Alla tider & program är preliminära 

     
 

     
 

        



           PROGRAMMET PÅ GALAPAGOS            

 

     
     

 

DAG 24            ANKOMST BALTRA/GALAPAGOS 
Frukost 

Sen ca 2.5 timmars flygning till Baltra Island/Galapagos där vi hämtas på flygplatsen av våra Galapagos 

guider och en 10 minuters bussresa till M/V Galapagos Legend där vi checkar in i våra hytter och får en 

information om fartyget. 

Lunch 

På eftermiddagen utflykt till Highlands Tortoise Reserve (Santa Cruz Island) där ni under ledning av 

specialister bekantar er med bl.a. jättesköldpaddan 

Terräng: Lätt, fuktig omgivning  

45-minute transport, 1.5 Tim. promenad  

 

           

Charles Darwin Research Station                    Charles Darwin 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin_Research_Station
http://sv.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Charles_Darwin_Research_Station.jpg


                   
 

 

        
 

Puerto Ayora/Santa Cruz är centrum på Galapagos med sin forskningsstation samt möten med de 

sköldpaddor som centrat föder upp och Du kan möta på nära håll tillsammans med annat intressant djurliv. 

Vi stannar hela dagen på Santa Cruz. 

 

    
 

http://www.galapagosonline.com/Islands/islands/Santa_Cruz/Santa_Cruz.html
javascript:gotoshow()


        

                 

     
 

 Vi återvänder till båten och kryssar under natten vidare mot Darwin Bay och Genovesa Island m.m. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Genovesa_Island


     
                                              Vi lämnar Santa Cruz och kryssningen börjar 

 

 DAG 25                      El Barranco, Genovesa Island  

 
Utflykt förmiddag          

  

 
 

       
                       Ankomst Genevisa                                                       Prince Philip´s Steps, 

 

Svårighet: moderat 

Typ av terräng: bergig – lava, 

 45-minuters promenad 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg-YqW7fzXAhViMZoKHQv5D4oQjRwIBw&url=https://galapagos2009.wordpress.com/day-by-day-activities/galapagos-adventures-the-eastern-islands-2009/genovesa-prince-philips-steps/&psig=AOvVaw1uCQlR1Upcjy64Ebe1GbGK&ust=1512905415999201
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg9fvA6PzXAhVub5oKHddYAmsQjRwIBw&url=http://cindyprocter-king.com/blog/galapagos-day-12-genovesa-island-part-i/&psig=AOvVaw3a2sic8X_DEM-tc5PrjemN&ust=1512904771090418
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMos_y5_zXAhUBDJoKHR5PDXIQjRwIBw&url=https://iwanatrip.com/detalle/El-Barranco-o-Prince-Philips-Steps/1610&psig=AOvVaw3a2sic8X_DEM-tc5PrjemN&ust=1512904771090418


                    
                  Fregattfågel                                                       Boobies 

                                                                                                             
   Uppe på platån vandrar vi vidare genom fågelkolonier 

              
 

 



             

               
                Har du tur kan du kanske se den kortörade ugglan                 

                                               

På eftermiddagen landstiger vi på en blandning av sand och korallstrand – en av de få platser på Galapagos 

där vi nästan är garanterade att få se rödfotade ”Bobbies”, det beräknas finnas mer än 200´000 av dessa på 

Genovesa 
Svårighet: moderat 

Typ of terräng: Sand & Lava, 2 ½-timmes promenad, utmärkt för snorkling  

 

 
 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7z9L27vzXAhWrKJoKHRPMCRQQjRwIBw&url=https://www.santacruzgalapagoscruise.com/owls-galapagos-nocturnal-supervision/&psig=AOvVaw1n5JLVqaamzi1BfFlS1Pkg&ust=1512906712989182


 
    

 

Eller den stora fregatt fågeln 

 

           
 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/St%C3%B6rre_fregattf%C3%A5gel
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOsras8PzXAhUlApoKHUXAALAQjRwIBw&url=https://www.santacruzgalapagoscruise.com/red-footed-boobies-population-bounces-back/&psig=AOvVaw2ak9o3VHF5faNq-WCJ-3eE&ust=1512907106660397
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2yfba8PzXAhXxa5oKHbVQANUQjRwIBw&url=https://www.hbw.com/ibc/photo/great-frigatebird-fregata-minor/male-great-frigatebird-flight&psig=AOvVaw1ByMtJlYoJ_XWvIli2zt0Z&ust=1512907198327342
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                           Land Iguana                                                        marina iguanas 

 

           
              Audubon Shearwater 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Galapagos_land_iguana
http://en.wikipedia.org/wiki/Marine_Iguana


   
           

       
      Till kvällen middag och vi får tid att upptäcka skeppets utrymmen med vi tuffar vidare i natten  

      tillbaks mot Santa Cruz och Dragon Hill 

       

  DAG 26                   DRAGON HILL & FLAMINGOS 
 

                        
 

                        Svårighet:  mellansvår 

                        Terräng:  klippig, 2 timmars tur 

 



 
 

               
           

              I lagunen kommer vi att se flamingos och runt denna en betydelsefull plats för lan Iguanas att  

              bygga sina bon 

 

          

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj84buklP_XAhVhAZoKHfJ0AU8QjRwIBw&url=https://cruiseweb.com/cruise-lines/celebrity-cruises/destination-galapagos&psig=AOvVaw1gMOJfDduF_PCtWELG5p1a&ust=1512985133683187


        
     

   Till eftermiddagen besöker vi ön Santa Fe omgiven av stora sälkolonier, vi passerar genom kaktusskogar  

   där Galapagos största Iguana lever ”Santa Fe land Iguana”  

   

 
 

Svårighetsgrad: mellansvår 

Terräng: klippig, 1.5 timmars promenad, 1 timmes snorkling 

Rikt fågelliv 

 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid7ZLKlf_XAhULD5oKHQVaC4gQjRwIBw&url=https://www.gogalapagos.com/animal-specie/land-iguana/&psig=AOvVaw3a6KPBp81aiHlTBIBMg7Mu&ust=1512985799551893
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimxdyFl__XAhVnLZoKHRtJD6AQjRwIBw&url=https://www.galapagos.org/about_galapagos/about-galapagos/biodiversity/sea-birds/&psig=AOvVaw0_FkC-Q_gA1WGsriQ2g7om&ust=1512986128522582


     
 

 
 

 

                     
       Efter en fullspäckad dag tillbaka till fartyget och middag med spännande diskussioner om dagens  

       upplevelser. 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr2Pvclv_XAhXINpoKHczxCBcQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/janegilmore/birds-mammals-etc-galapagos/&psig=AOvVaw0_FkC-Q_gA1WGsriQ2g7om&ust=1512986128522582
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr2Pvclv_XAhXINpoKHczxCBcQjRwIBw&url=https://www.galapagoscenter.com/single-post/2017/03/21/Galapagos%E2%80%99-Blue-footed-Boobies-5-Amazing-Fun-Facts&psig=AOvVaw0_FkC-Q_gA1WGsriQ2g7om&ust=1512986128522582
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXpoavlv_XAhWlA5oKHSkCCAcQjRwIBw&url=https://www.galapagostravelplanner.com/following-in-darwins-footsteps-in-the-galapagos-islands/&psig=AOvVaw1LJoPg70f4QhyfTeeEScsG&ust=1512986014090154


DAG 27                           BACHAS BEACH/SANTA CRUZ  

                   OCH HEMRESA VIA GUAYAQUIL 
                                

Vi landar på norra delen av Santa Cruz mellan 2 flamingo sjöar där vi kan se Iguanas solbada, den 

viktigaste platsen för sköldpaddor och deras bon, sälar och mycket annat 

Svårighet: lätt 

Terräng: sandig, 1 timmes promenad, bad tillfälle 

 

              
 

      
   
 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ-b6amv_XAhWiApoKHRT5ApgQjRwIBw&url=https://www.intrepidtravel.com/adventures/20-photos-prove-incredible-galapagos-islands/&psig=AOvVaw0A5xA1vIWvUod5N53CCivS&ust=1512987021243470


                                      

 
 

 

    
                Sömnsjuka eller meditation?                                                         Pose 

 

 



    
   Sista ”showen”– vi blir hämtade till fartyget 
    

    
    

 



         
 

 

            
 

                 
                  Darwins fink                               och ett rikt djurliv även sista dagen på Baltra/Galapagos  

 

javascript:gotoshow()
http://raxacollective.wordpress.com/2012/01/22/bird-of-the-day-galapagos-fly-catcher-galapagos-islands-ecuador/


        
Det har tydligen varit fest kvällen innan på Baltra   

 

       
   

  10.05      Vi lämnar Baltra/Galapagos och landar i Guayaquil 13.10 

                  

 

javascript:gotoshow()


               
 

                                 

            Från Guayaquil vidare till Amsterdam till kvällen    GYE 20.10 – AMS 13.35 KL 751 

 

DAG 28                                       HEMMA IGEN     

 

13.35 landar vi med KLM i Amsterdam och därifrån vidare med våra anslutningar till Sverige. 

Vi har under vårt äventyr flugit nära nog motsvarande sträcka som ett varv runt jorden. 

Därifrån via våra anslutningar till Arlanda 14.35/ Kastrup 15.05/ Landvetter 15.20 

 

                     
                                        
 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil1JfypIHKAhVE4w4KHSI5CvoQjRwIBw&url=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=600312&page=56&psig=AFQjCNFtRwBPj_sjpPakQhhfk8Ls81CxMw&ust=1451485959866401
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBmNeupYHKAhXGFw8KHS0TBR0QjRwIBw&url=http://www.maguzz.com/amsterdam-airport-schiphol.html&psig=AFQjCNGX1-rU3SOcWh_R9jHZnpvgHcavJw&ust=1451486130156414


                                  VI SOM TAR HAND OM ER I SYDAMERIKA  

 

             
                                Patrick                                                                       Päivi 

           Tar hand om er i Ecuador/Galapagos           Möter er i Buenos Aires och följer er till  

                                                                                        flyget Lima/Peru – Guayaquil/Ecuador        

         

        Ansvariga myndigheter på Galapagos har befogenhet att när som helst ändra rutten i vårt ursprungliga  

        program av hänsyn till djur och miljö när vi väl är på plats på Galapagos  

 

       Alla våra resor baseras på mina tidigare erfarenheter av samtliga världsdelar som sträcker sig  

       tillbaka till början på 1980-talet – under åren har jag arbetat med alla typer av arrangemang och sett 

      och lärt mycket.                                                                                                                                    

      Detta program och resa är ett upplägg som jag själv gärna åker på, där tempot är lagom och bekvämt.   

      Resan är ett resultat av 30-års verksamhet i branschen med 2-3 inspektionsresor till varje 

     destination som resulterat i ett gediget handarbete och ett slutprogram anpassat till svenska resenärer.                                                               

      

    Jag har bott på alla hotell av intresse och provsmakat samtliga restauranger och nagelfarit alla  

    upplevelser. Viktigt att vi ser och upplever utan att bli slutkörda och flyter behagligt tillsammans genom 

    spännande möten – många gånger finner vi nya vänner för livet                                                                                                            

    Vi behöver inte ta varje liten detalj på blodigt allvar -huvudsaken vi har harmoni och trivs.                                  

    Stress och oro är förbjudet på dessa resor            

 

    Vi ses kanske på någon resa framöver - även om jag inte har möjlighet att själv vara med på alla resor. 

 

    Hälsningar  

    Jörgen  

     

 

  
                                

                                                                                   

                                                                                                                                         

 

 

 

 

Jörgen Tjörnvall                                             
Flygmäklarna Resebyrå   
Tel : 040 – 98 74 00   
Mob : +46 0707 – 50 50 66  +46 0708-
432826 
e-mail: jorgen.flygmaklarna@telia.com 
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