
 

Perus unikke inkakultur og Manu National Park 
1. september 2022 - 18. september 2022 

010922: Afrejse fra Danmark - Ankomst til Lima 
020922: Indenrigsfly til Cusco 
030922: Cusco og de fire store inkaruiner 
040922: Moray, Maras og Chinchero 
050922: Den Hellige Dal, Pisac og Ollantaytambo til Aguas Calientes 
060922: Machu Picchu, retur til Cusco 
070922: Fra Cusco til Manus Tågeskov 
080922: Manu National Park, Amazonas 
090922: Manu National Park, Amazonas 
100922: Manu National Park, Amazonas  
110922: Manu National Park, Amazonas 
120922: Manu National Park, Amazonas  
130922: Manu National Park, Amazonas 
140922: Manu National Park, Amazonas 
150922: Fra Manu National Park til Cusco 
160922: Indenrigsfly til Lima 
170922: Lima og afrejse fra Lima  
180922: Hjemkomst til Danmark  
 

Peru er, med sin helt unikke beliggenhed og geografi, et af jordens mest 
alsidige og mangfoldige lande med knastørre ørkener, rige kulturminder, 
gigantiske sneklædte bjerge, charmerende byer - små som store, og en 
nærmest uigennemtrængelig jungle.  
 
Alt sammen krydret med et farverigt dyreliv, en dramatisk historie samt 
en venlig, stolt og hjælpsom befolkning. 
 
Med base i inkaernes gamle hovedstad Cusco, dykker vi ned i en svunden 
tid og får indblik i en stor kultur som stadig er definerende for det 
peruanske folk, især i og omkring Cusco og Inkaernes Hellige Dal.  
 
Fra inkaernes mytiske univers bevæger vi os ind i Manu National Parks 
Reserved Zone, som er en af det mest mangfoldige områder i Amazonas. 
 
Vi oplever en bred vifte af dyrelivet med Caymankrokodiller, flere 
abearter, kæmpeoddere og hvis vi er heldige, skovens konge, Jaguaren. 
 
Et af de store højdepunkter i nationalparken er de farverige Araflokke.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Jan Tvernø, Indehaver af Happy Lama Travel siden 2007 er rejseleder på 
denne rejse og har stor erfaring med rejser i Peru og Amazonas. 
 
Jan er kendt for at rejse ”Off the beaten track” i sin søgen efter unikke 
rejseoplevelser. Jan holder mange foredrag om sine spændende 
oplevelser og er forfatter til ”Bjergene står der stadig i morgen”. 
 
Læs mere om Jan Tvernø på jantvernoe.dk  
Læs mere om Tvernø Travel Group på tt-group.dk 

 

 
 

Kontakt Tvernø Travel Group for yderligere information om denne rejse - rejser@tt-group.dk - 42 48 46 16 
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