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Turprogram Peru - Bolivia
Halv pension.

Dag 1 Afrejse Billund - Lima.

Om morgenen afgang fra Billund. Vi ankommer til Lima tidligt på aftenen og bliver modtaget af vores guide. Vi
kører direkte til det flotte kvarter i Lima - Miraflores, hvor vi overnatter.

Dag 2 Lima - Pachacamac - Paracas.
Vi starter dagen med at se costa verde i Miraflores,derefter kører vi til Pachacamac ruinerne som ligger på vores
vej til Paracas. Overnatning i Paracas.

Dag 3 Islas Ballestas (Ballestas Øerne).
Efter en halv times sejlads ankommer vi til Ballestas Øerne, hvor vi sejler rundt om øerne. Herfra forsætter vi til
Nazca, med stop ved Wacachina oasen. Mulighed for at køre i ørkenbiler i sand duner. Overnatning i Nazca.

Dag 4 Nazca Linjerne.
Mulighed for flyvetur over de mystiske Nazca linjer og et besøg på Antonini Museum.

Dag 5 Nazca – Arequipa.
Køretur langs kysten gennem sandørken og frugtbare dale.

Dag 6 Arequipa.
Besøge det Andeanske Sanctuary museum med ”Juanita” og mulighed for at se Santa Catalina kloster. Det bliver
også tid til en guidet gå tur i den smukke by.

Dag 7 Arequipa – Chivay.
Vi krydser en del af den andeanske højplateau med masser af eksotisk dyreliv. I Chivay er der mulighed for at
komme ind i de varme kilder.

Dag 8 Chivay - Puno.
Starter dagen tidligt med besøg i Colca kløften og håber på at se Kondorerne, herefter køres op ad kløften for at
ende i Puno. Her kører vi igen på højplateauet, men denne gang med udsigt til krystalklare søer og ofte med
flamingoer.

Dag 9 Puno - Uros – Copacabana.
Vi tager på sejltur til Uros øerne, dernæst til Copacabana, Bolivia. Vi får en guidet rundtur med besøg i markedet
og den lokale pilgrimskirke.

Dag 10 Copacabana - La Paz.
Endnu en gang byder dagen på sejltur, nu til den berømte Sol ø. Efter gå tur på øen sejles der tilbage til
Copacabana og vi drager mod La Paz, hvor vi overnatter.
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Dag 11 La Paz.
City tur i La Paz især hekse gaden. Mulighed for at besøge månedalen og kører i svævebaner over La Paz.

Dag 12 La Paz- Tiahuanaco – Puno.
Vi besøger Tiahuanaco ruinerne og krydser grænsen til Peru og kører til Puno.

Dag 13. Puno - Pisac.
Vi kører fra Puno til Pisac med stop ved Raqchi templet.

Dag 14 Pisac - Cusco – Pisac.
Vi besøger de 4 ruiner omkring Cusco og fortsætter ned i Den Hellige Dal.

Dag 15 Pisac – Ollantaytambo -Agua Calientes.
Vi besøger Pisac ruinerne og kører til Ollantaytambo ruinerne og videre med tog til Aguas Calientes.

Dag 16 Machu-Picchu - Ollanta y Tambo.
Vi ser et af verdens syv vidundere - hele dagen, sen eftermiddag med tog.

Dag 17 Cusco – Maras - Cusco.
Vi besøger idag saltsøerne i Maras, Microclimaet i Moray og Chinchero templet. Sen eftermiddag guidet bytur i
Cusco.

Dag 18 Cusco - Lima
Vi flyver fra Cusco til Lima og får mulighed for byvandring i det historiske Lima om eftermiddagen.

Dag 19 Hjemrejse.
Tid til at udforske Miraflores, Lima på egen hånd om formiddagen. Over middag afgang mod lufthavnen.

Dag 20 Ankomst Danmark.
Andre oplysninger.
Denne bustur er på ca. 2.800 km.
Der bliver arrangeret udflugter hver dag, men ønskes en afslapningsdag, er der ofte mulighed for at blive på hotellet.
Der tages forbehold for rækkefølge, da nogle af udflugterne afhænger af vejret.
Valgfrie udflugter ikke inkluderet i prisen:
Sandrally ved wacachina oasen til ca. 20$.
Antonini museum i Nazca ca 10$.
En flyvetur over de mystiske Nazca linjer til ca. 140$.
Besøg af Santa Catalina klosteret pris til ca. 20$
Varmekilder i Chivay til ca. 5$
Sillustani gravstederne til ca.30$
Månedalen i La Paz til ca. 28$
Besøg i katedralen i Cusco til ca. 25$.
Engelsk guidet tur til centrum af Lima til ca. 30$.
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