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Velkommen til Peru

Peru har altid tiltrukket personer med trang til eventyr. Under
kolonitiden gik de spanske conquistadores, erobrere, amok i
deres guldrus. Omkring Cuzco vidner store ruinkomplekser om
inkaernes højt udviklede samfund. Nær inkaernes byer kan vi
vandre i nogle af Sydamerikas mest spektakulære bjerge.

Hans Erik Rasmussen

Siden 1983 har Hans Erik rejst i Peru mange gange. Han kom først til
landet for at vandre ad Inkastien. Senere lavede han lange eventyrlige
rejser på heste og med lamaer gennem Andesbjergene og på gåben og
balsaflåde gennem Amazonas. Gennem mange år skrev han Politikens
Forlags guidebøger om Peru - det betød også jævnlige rejser i Peru.
Sideløbende har han arrangeret og ledet både kultur- og vandreture.

Denne bog

Denne bog beskriver Cusco, Den hellige Dal, Machu Picchu samt ikke
mindst Hans Erik Rasmussens favorit-vandrerute gennem Vilcabambabjergene. Vandreturen er omdrejningspunktet for nogle af de grupperejser, som Hans Erik leder i sit rejsebureau Gyrd Rasmussen Travel.

Vandring ad inkastier

Den kendte Inkastien til Machu Picchu er den mest kendte, men blot én
af mange vandreruter i området. “Vores” rute forbi inkabyen
Choquequirao til Huancacalle og Machu Picchu tre gange så lang og
meget mindre brugt.

Rejs med forfatterens rejsebureau

Hans Erik Rasmussen arrangerer gennem sit rejsebureau Gyrd Rasmussen Travel vandreture og kulturrejser i Peru.
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Aktuelle rejser
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