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Rundrejse i Peru og Bolivia

incl. Amazonas med ophold på toplodge

2022: 10. - 25./28. oktober. Kr. 34.700
Fra Titicacasøens højslette med gådefulde templer til inkaernes hovedstad
Cuzco. Fra La Paz i Bolivia og junglebyen Machu Picchu til Amazonas’
grønne vildnis og Nazca-ørkenens sælsomme tegninger. Dette er en rejse, der
byder på nogle af de største oplevelser i to af verdens mest spændende og
farverige nationer. Rejseleder: Klaus Aarsleff.

Forlængelse til Nazca og Paracas: Kr. 4.560

Landet der flød af

guld og gåder

I

begyndelsen af 1500-tallet
dukkede et spændende 		
rygte op blandt conquistadorer, banditter og lykkejægere i det
nyopdagede Mellemamerika. Rygtet
ville vide, at „der nede mod syd
findes et land, hvor kongen hedder
Meru. Her lever nogle mærkelige, langhalsede får. Og her er
der store mængder af sølv og
guld.“
En analfabet og tidligere svinehyrde ved navn
Pizarro hørte om Merus guld,
og det lykkedes ham at overtale
den spanske krone til at udruste
en ekspedition til landet med de
langhalsede får. Efter flere forgæves forsøg nåede han endelig
til Cajamarca i det nordlige Peru
(ordet menes at være afledt af
„meru“) i efteråret 1532. Og
erobringen af inkaernes store
rige og fabelagtige skatte var i
fuld gang.
Beretningen om dette
erobringstogt er lige så eventyrlig og lige så farverig som
det land, de europæiske banditter nåede frem til. Vildsomme
bjergområder, dyb regnskov, den
store og tyste altiplano højslette
med Titicacasøen samt verdens
tørreste ørkenområder. Alt dette
ventede conquistadorerne. Og
der var guld. Masser af guld. Store
mængder blev plyndret fra templerne og smeltet til barrer og slået
til mønter. Men meget guld og sølv
blev gemt af inkaerne i løbet af den
korte og hektiske periode, hvor erobringen stod på. Disse forsvundne
og legendariske skatte jagtes den
dag i dag.
De spanske erobrere fandt
også vældige tempelbygninger med
mure af mangekantede granitsten,
der var passet sammen med uhørt

præcision. De fandt et rige, der var
gennemskåret af et vejnet på over
10.000 km., hvor stafetløbere stod
klar - døgnet rundt - til at bringe
vigtige budskaber fra sted til sted og
det med en fart, som ingen spansk
rytter kunne overgå. De fandt store

anlæg af terrassemarker med omfattende vandingskanaler, de fandt velordnede byer og de mødte håndværkere, der kunne udføre de skønneste
arbejder i keramik og bomuld.
Inkaernes rige strakte fra
Ecuador i nord til det centrale Chile
i syd - en afstand som fra København til det centrale Sahara. Det
var et kolossalt imperium, som i al
væsentlighed var vokset frem på
mindre end 100 år, og som blev
holdt i skak af en kultur, der hver-

ken kendte til hjulet eller til
skriftsprog. En forbløffende præstation.
Inkaerne var imidlertid
langt fra de første. I Andesbjergene
og i de store ørkener findes ældgamle bygningsværker og gravpladser, som stammer fra langt ældre
kulturer. Ved Titicacasøen findes
templer fra den fjerneTiahuanacokultur, hvis byggeteknik endnu
er en gåde for forskerne. I ørkenerne findes mystiske, kolossale
tegninger, skabt for 1500 år siden
af et folk, som angiveligt aldrig
selv var i stand til at se deres
kunstværker. Og mod nord er der
et helt landskab af pyramider,
hvoraf blot nogle få er udgravet
og undersøgt.
Hertil kommer så alt det,
der endnu ikke er opdaget. De
fleste tror, at der endnu er templer
og skatte skjult i Andesbjergenes
tropiske dalstrøg og i kanten af
Amazonas. Her er der stadig store
områder, hvor den hvide mand
aldrig har været.
Eventyrets puls banker
kraftigt i denne del af verden,
hvor store oplevelser, fantastiske
naturpanoramaer, fremmedartede
kulturer og forunderlige fortidsgåder hører til dagens orden.
Vore rundrejser i Bolivia
og Peru har nogle
af de største og
mest imponerende
af disse oplevelser
på programmet.

Rundrejsens

program

Dag 1: Afrejse fra Kastrup med flyskift i Amsterdam, London eller Madrid. Derfra videre til Lima.
Efter ankomst transfer til godt hotel i Miraflores.
Dag 2: Formiddag fri. Om eftermiddagen besøger
vi det berømte Guldmuseum. Herfra til aftensmad
og videre til lufthavnen, hvorfra vi ved midnatstid
flyver til La Paz.
Dag 3: Ankomst La Paz ved 03-tiden. Transfer til
hotel.
Dagen er fri. Men vi tager en lille byvandring om eftermiddagen.
Dag 4: Halvdagsudflugt til Månedalen syd for La
Paz og til indianer-markedet med bl. a. Heksenes
gade og grøntsagsmarkedet. Her kan man se

nogle af de utallige kartoffelsorter, der dyrkes på
altiplano ‑ den vældige højslette i 4.000 meters
højde, der ligger lige over La Paz. Der er også
tørrede kartofler, som indianerne bruger som en
slags pensionsopsparing. Bonden tørrer en del af
kartoffelhøsten og gemmer de små rodknolde til
alderdommen.
For frygtløse sjæle er der samtidig en
mulighed for at sætte tænderne i koka‑blade, der
tygges overalt i højlandet. Det smager nærmest
som duften af en nyslået kløvermark.
Dag 5: En bustur på ca. 3 timer fører os fra La Paz
til den gamle tempelby Tiahuanaco.
Man ved kun lidt om den kultur, der byggede Tiahuanaco, og der er også stor tvivl om bygningernes alder. Almindeligvis taler arkæologerne
om en alder på 1500 til 1000 år for komplekset,
men nogle af bygningerne er sandsynligvis langt
ældre. Den første egentlige udgraver af området
‑ Arthur Posnansky ‑ mente, at Tiahuanaco blev
grundlagt for over 10.000 år siden, på et tidspunkt
hvor Titicacasøen havde en anden udstrækning end
nu.
Vi vil under besøget se på nogle af de
gådefulde ting, der er med til at sætte spørgsmålstegn ved dateringen af det vældige kompleks. Den
ældste struktur er sandsynligvis det kyklopiske
Puma Punku tempel, der er lavet af sten, som vejer
op til 130 tons stykket. De granithårde andesitsten
er skåret og snittet til, som var de gjort af smør.
Ingen aner, hvordan det er gået til.
Ejendommelig er også Akapana‑pyramiden, hvor nogle topsten rummer meget stærke
magnetiske hvirvler. Og det gigantiske Kalasasaya‑tempel med trappetrin, der er som skabt til
kæmper. Satellitfoto har vist, at der er et system af
underjordiske gange under Kalasasaya, men endnu
er de ikke udgravet, så ingen ved, hvad de rummer.
Der er også opdaget en lav tunnelindgang, der fører
ind under Akapana‑pyramiden. Denne tunnel eller
kanal er heller ikke udgravet.
Det forsænkede tempel i Tiahuanaco med Kalasasaya templet i baggrunden.

Vi kører tilbage mod La Paz, men
drejer mod nord til et lille hotel, der ligger i dybt
fredsommelige omgivelser ved Titicacasøens bred.
Dag 6: Vi sejler over Titicacasøens sydligste sektion frem til øen Zuriqi, hvor folk tidligere var
specialister i at bygge sivbåde. Brødrene Esteban
fra Zuriqi hjalp Thor Heyerdahl med at bygge papyrusbåden RA II efter at RA I var forlist på
sørgelig vis. Sivbådsspecialisterne fik konstrueret
et sødygtigt fartøj, som faktisk nåede over Atlanterhavet sammen med den norske eventyrer.
Ved middagstid er vi pr båd og bus nået
til byen Copacabana, hvor en af Bolivias vigtigste kirker venter. Jomfrustatuen i kirken hævdes
at have undergørende kraft, og hver dag møder
pilgrimme op ved kirken for at blive velsignet.
Chauffører kommer langvejs fra med deres biler, som overstænkes med vievand fra kirken.
Jomfruen menes nemlig især at kunne beskytte
vejfarende. Og det er en beskyttelse, der kan være
god brug for i Bolivias bjerge, hvor autoværn og
fartgrænser er helt ukendte begreber.
Efter frokost kører vi til grænsen mellem
Peru og Bolivia. Herfra videre til Puno i Peru. Vi er
fremme på vores hotel i Puno ved 18‑tiden.

Gravtårn på Sillustani.

Dag 7: Efter morgenmad sejler vi ud til Uru‑indianerne, der bor på sivøer i Titicacasøens Punobugt.
Her lever indianerne et fugtigt og fodkoldt liv i
primitive huse af sivmåtter. En stigende turisme er
dog med til at forsøde det barske liv ‑ takket være

kontanter fra salg af håndværk og andre turist-aktiviteter.
Om eftermiddagen kører vi til Sillustanibjerget, et tyst og mærkværdigt sted, der ligger en
times kørsel fra Puno. Sillustani er en ældgammel
gravplads med en stribe imponerende gravtårne fra
den tidligste inkatid. Der er imidlertid også fundet
grave, der er tusinder af år ældre. Stedet er stadig
et vigtigt hellig‑ og mysteriested for indianerne.
Mens solen synker ned under horisonten
vender vi tilbage til hotellet i Puno.
Dag 8: Vi kører med bus fra Puno til inkaernes
gamle hovedstad Cuzco. Undervejs på den ca. 9
timer lange tur skal vi bl. a. se et interessant
museum i den lille by Pukara, ligesom vi besøger
et stort kompleks fra inkaernes tid. Turen fører
os gennem et øde bjerglandskab op gennem et
pas, hvor den evige sne blot ligger få hundrede
meter over os. Her er der også et sted, hvor jorden
damper af varme kilder.
Ved 18-tiden er vi fremme på vort hotel i
Cuzco.
Dag 9: Udflugtsprogram i og ved Cuzco. Vi skal
bl. a. op i bjergene lige ved Cuzco, hvor vi skal
opleve det kyklopiske fæstningsanlæg Sacsayhuaman, der er bygget af ubegribeligt store sten.
Tæt ved fæstningen findes det gådefulde Quenco
Grande tempel, som stammer fra en fjern fortid.
Templets centrale del er et 50 meter bredt stykke
grundfjeld, der er skåret til med trapper, nicher,
platforme, lodrette flader og skrånende vægge.
Ingen ved, hvor gammelt det er, hvem der lavede
det, eller hvorfor det blev lavet.
I selve byen skal vi se resterne af
inkaernes store Soltempel, der nu er hjemsted for
Santo Domingo katedralen. Dybt under de sorte
inkamure, hævdes det, findes der stadig hemmelige
grotter, hvor store mængder inkaguld er bortgemt.
Vi skal selvfølgelig også se byens domkirke, der er
opført af sten taget fra Sacsayhuaman fæstningen.
Sacsayhuaman komplekset.

Machu Picchu.

Dag 10: Vi kører til Den hellige Dal, der ligger en
times tid fra Cuzco. Her er der et indianermarked
i byen Pisaq og over byen finder vi nogle af de
flotteste terrassemarker fra inkatiden. Vi skal se
både marker og marked. Frokosten nyder vi på
en hacienda i dalen, og så kører vi til den gamle
inkaby Ollantaytambo, hvor vi skal se et imponerende fæstningsanlæg fra inkatiden. Fæstningen
bevogtede nogle vigtige dale i området, og her led
de spanske conquistadorer et af deres få nederlag
til inkaerne.
På en klippetop over komplekset er der
rester af en gammel helligdom, som måske stammer fra en før-inka kultur. De kyklopiske mure er
beslægtet med murene i Tiahuanaco, som vi tidligere så ved Titicacasøen.
Ollantaytambo huser også en hel bydel,
der er bevaret intakt fra inkatiden. Her bor folk i
huse, der blev anlagt for 700 år siden.
Denne nat bor vi på hotel Posada del Inca
i Yucay nær Ollantaytambo.
Dag 11. Vi tager toget ned til inkaernes berømte by
Machu Picchu, der ligger i bjergene tæt ved Amazonas i en højde af “blot” 2.400 meter over havet.
Der venter os en forrygende tur, som på kort tid
fører os fra Andesbjergenes højland til den dampende regnskov, hvor alskens urter og træer gror tæt.
Machu Picchu blev opdaget af Hiram
Bingham i 1911. Byen ligger som en ørnerede på
toppen af en stejl bjergtinde og dybt under os ser
vi Urubamba‑floden, der snor sig omkring bjerget.
Horisonten rundt rager andre vældige bjergtinder
op i skyerne og mod det dybblå himmelhvælv.
Der findes næppe et mere fantastisk panorama på jordkloden.
Hiram Bingham troede, at Machu
Picchu var de sidste inkaers tilholdssted, efter
at Peru faldt i europæernes guldgriske hænder i
1530’erne. Et gammelt rygte vil vide, at nogle
inka‑herskere sammen med et stort følge af hoffolk
og soldater flygtede op i bjergene nord for Cuzco,
da de spanske soldater erobrede byen. Inkaerne

tog også store guld‑ og sølvskatte med sig. Lige
siden har skattejægere og arkæologer ledt efter
den legendariske sidste by. Men endnu har ingen
fundet den. Efter årtiers udgravningsarbejde i
Machu Picchu er arkæologerne også overbeviste
om, at denne by heller ikke var inkaernes sidste
bastion. Machu Picchu var nok snarere en hellig
by og et feriested for kejseren. Den skjulte
by med de store skatte er ikke fundet endnu.
Måske venter den stadig et eller andet sted i de
utilgængelige bjerge i Vilcabamba‑provinsen. Der
bliver faktisk med jævne mellemrum fundet nye
bygningskomplekser og inkamure i junglen, som er
tæt og ufremkommelig i denne del af Peru.
Sidst på eftermiddagen kører vi ned til
hotel Machu Picchu Pueblo, der ligger ved foden
af bjerget. Det er et utroligt charmerende hotel med
bl. a. egen theplantage og gratis naturvandringer
(orkidéer, kolibrier...). Se hotellet på www.inkaterra.com.
Dag 12: Chance for et nyt, tidligt besøg i Machu
Picchu på et tidspunkt med færre turister. (Dette
eventuelle besøg 2 er for egen regning - entré og
bus koster ca. 50 $).
I løbet af eftermiddagen tager vi ned til
stationen og kører tilbage til Ollantaytambo. Herfra
kører vi med bus resten af vejen til Cuzco.
Dag 13: Vi flyver fra Cuzco til den lille by i Amazonas: Puerto Maldonado, der er en blanding af
Jungle-lodgen
guldgraver‑ og nybyggerby ved bredden af Madre
de Dios floden.
Fra Puerto Maldonado sejler vi i flodbåd
ned til junglelodgen Hacienda Concepcion, der ligger midt i regnskoven. (Se: www.inkaterra.com).
Her har vi om eftermiddagen en udflugt i junglen,
hvor vi ser på nogle af de træer og planter, som
regnskovsindianerne bruger til tøj, mad og medicin. Og vi ser det dødsensfarlige myretræ...
Efter mørkets frembrud skal vi på bådtur
på på floden. Ved hjælp af lyset fra en projektør
kan vi finde cayman alligatorer, der ligger på

I hængebro fra trætop til trætop. Kanope vandring i Amazonas

flodbredden eller i vandet. Deres øjne skinner
skarpt igen, når man lyser på dem. Der er også en
god chance for at se kapivarer (flodsvin).
Dag 14: Udflugt i junglen med kanotur på en sø i
regnskoven. Meget flot fugleliv ‑ men også chance
for at se aber og ferskvandsoddere.
Om eftermiddagen arrangeres en tur i en
af verdens længste kanopé-vandringer (i hængebro
fra trækrone til trækrone i 25 - 30 meters højde).
Dag 15: Fly til Lima. Vi får et par timer på et
lufthavnshotel, før vi om aftenen tjekker ind på
flyet til Europa. Ankomst København dag 16.
Gæster med forlængelse til Nazca bor på
et godt hotel i det fashionable Miraflores distrikt
denne nat.
Dag 16: Vi kører til Nazca‑ørkenen, der ligger ca.
450 km. syd for Lima. Undervejs gør vi holdt ved
den store Pachacamac helligdom, der ligger nær
Lima. Pachacamac var et religiøst centrum lang
tid før inkaerne erobrede denne del af Peru. Der
var store templer og boligområder for præster og
pilgrimme. Senere byggede inkaerne et kompleks

for soljomfruer ved Pachacamac. Soljomfruer var
særligt smukke kvinder, der blev valgt fra til benefice for inka-kejseren og hans nærmeste familie.
Sidst på eftermiddagen er vi fremme ved
Nazca og vi stopper ved et tårn, hvorfra vi kan se
et par af de store og gådefulde Nazca-tegninger.
Dag 17: Om formiddagen er der mulighed for en
flyvetur over de store tegninger, der kun kan ses
fra luften. (Denne flytur er ikke inkluderet i rejsens
pris. Den koster ca. 120 US $ for 35 minutters
flyvning). Tegningerne blev først opdaget, da
de første fly hostede sig vej over ørkenen i
1920erne. Der er tegninger af dyr og der er et
virvar af geometriske figurer ‑ linjer, rektangler,
zig‑zag linjer og “landingsbaner”. Tegningerne og
figurerne er skabt ved, at de mørke overfladesten
i ørkenen er flyttet systematisk, så den lysere
undergrund er blevet blottet. Tegningerne er
altså lyse figurer på ørkenens mørke, solsvedne
baggrund. Da klimaet i Nazca er overordentlig
stabilt, er figurerne blevet bevaret gennem mange
århundreder. Kulstof-14 målinger af træstykker
fundet som markeringspæle i figurerne antyder, at
tegningerne har en alder på 1500 år - eller ældre.

Priser og praktisk

Luftfoto fra Nazca-ørkenen, der viser en gigantisk
gengivelse af en stiliseret kolibri. Tegningen er en af
mange - og de er alle mindst 1500 år gamle. De kan
kun ses fra luften.

Ingen ved, hvorfor Nazca‑folket for 1500
år siden lavede de store tegninger, som de aldrig
selv kunne se i deres helhed. En teori går ud på,
at tegningerne er lavet til glæde for guderne i
Andesbjergene. Det regner nemlig næsten aldrig
i Nazca, hvor alt liv er afhængigt af flodvand fra
bjergene. Ved at glæde guderne sikrede man sig, at
de blev ved med at sende vand ned til ørkenfolket.
Efter flyveturen vender vi om eftermiddagen næsen mod nord, hvor vi kører til et dejligt
kysthotel i Paracas. Undervejs besøger vi et lille
museum, der bl. a. har nogle interessante mumiefund.
Dag 18: Kl. 8 om morgenen tager vi i speedbåd
ud til de fredede Ballestas-øer, der er hjemsted for
kolossale flokke af havfugle og søløver. Vi kommer tæt på dyrene, der kikker lige så interesseret på
os, som vi på dem. En forrygende oplevelse!
Efter turen til Ballestas har vi et par timer
på vores luksushotel før vi sætter vi kursen mod
Lima lufthavn, hvorfra vi flyver til Europa med
ankomst København dag 19.
Dag 19: Ankomst København dag 19.

Rejsens pris: Kr. 34.700 pr. person i dobbeltværelse. Denne pris inkluderer al fly- og landtransport, alle afgifter, alle entréer, 1. klasses
hoteller med halvpension. I Peru benyttes 4 til
5-stjernede hoteller. Halvpension betyder, at
morgenmad er inkluderet alle dage fra dag 2 til og
med dag 18. Aftensmad er inkluderet fra dag 2 til
og med dag 17 - dog vil der undervejs være fire
dage med udflugtsprogrammer, hvor frokosten i
stedet er inkluderet - nemlig dag 5, 6, 8, og 10. På
lodgen i Amazonas er helpension inkluderet. Klaus
Aarsleff vil i øvrigt altid foreslå spisesteder og
assistere ved alle måltider - også måltider, der ikke
er inkluderet i prisen.
Tillæg for eneværelse: Kr. 5.650.
Tillæg for forlængelse til Nazca og Paracas:
Kr. 4.560. (Eneværelsestillæg: 1.070).
Rejseforsikring: En standard Gouda rejseforsikring for denne rejse uden bagage (er normalt
dækket af indboforsikring) og uden feriekompensation (erstatningsferie, hvis rejsen bliver ødelagt af
sygdom eller andet) koster kr. 682 (incl. forlængelse). For gæster over 70 er det lidt dyrere.
Pris for frivillig afbestillingsforsikring:
(Skal betales samtidig med indbetaling af depositum for rejsen): 6% af rejsens pris.

Praktiske oplysninger
Bedste rejsetidspunkt: I princippet kan man selvfølgelig rejse til regionen året rundt. Regntiden sætter
imidlertid ind i november og slutter i marts. I denne periode kan der opstå problemer - ikke mindst med
jordskred ved Machu Picchu. Og der er jo forfærdeligt at komme til Peru uden at se Machu Picchu. Optimalt er derfor det danske efterår eller sene forår.
Påklædning: Samme tøj som til en dansk sommer. Normalt vil det være varmt om dagen, men i højlandet kan det blive ganske koldt - især om aftenen, natten og morgenen. Så husk trøje og en god vindjakke.
Husk også hat/kasket mod solen. Sko bør være bekvemme travesko. Afslappet påklædning under hele
rejsen - der bliver ikke brug for høje hæle, jakke, slips og skrud. I regnskoven anbefales lange ærmer og
lange bukseben (tyndt materiale), idet korte ærmer og korte bukser frister stikkende insekter over evne.
Evt. også let regnslag (regnponcho) eller let regnfrakke til regnskoven.
Vaccinationer: Anbefales: Gul feber og havrix. Gul feber holder livet ud (ny WHO bekendtgørelse). Af
hensyn til fare for komplikationer gives gul feber vaccination i dag dog kun sjældent til personer over
60 år. I stedet anbefales seniorer nu at holde sig godt forsynet med jungleolie (kan købes i Cuzco før
rejsen til Amazonas). Havrix-vaccination giver flere årtiers (sandsynligvis endda livsvarig) beskyttelse
mod smitsom leverbetændelse efter blot to vaccinationer. Risikoen for at møde malaria-myg under vores
ophold i Amazonas er yderst beskeden, så en del af vore gæster rejser til dette område uden at tage profylakse. Vi har aldrig hørt om problemer af den grund. Rejselederen (Klaus Aarsleff) tager selv det mildeste
malaria-middel (klorokinfosfat) under opholdet i regnskoven, idet der endnu ikke findes klorokinfosfatresistente malaria-parasitter i denne del af Sydamerika. Klorokinfosfat kan købes som håndkøb i La Paz.
Husk også evt. opdatering af stivkrampevaccinationen. Andre vaccinationer er ikke nødvendige.
Penge: Kontante US dollars, rejsechecks eller kreditkort (Master/VISA er bedst). Normalt forbrug af lommepenge til drikkevarer, souvenirs og diverse småting vil være 3000 kr. på denne tur. Mindre kan også
gøre det, men når man pludselig kan købe dejlige trøjer af alpakka-uld for 100 kr. stykket, går der som
regel kage i sparsommeligheden.
Andre forholdsregler: Vælg helst en solid kuffert (Samsonite), der kan tåle at skrumple på busser. Husk
en weekendtaske/sportstaske idet udflugterne til Amazonas og Machu Picchu i princippet er afstikkere fra
vores faste hotel, hvor den store bagage påbevares, mens vi er på eventyr. Undervejs kører vi i tog, minibusser og sejler i flodbåd, hvor store kufferter er et problem. En lille, let taske med plads til skiftetøj til to
dage og toiletgrej er ideel disse dage.
Tag ikke smykker og dyre armbåndsure med. Den slags inviterer til rapseri.
Opbevar penge/checks/kreditkort i en pengekat på maven.
Strøm: Både 220 og 110 volt og de fleste steder flade, amerikanske stik. Husk adapter.
Nyttige detaljer: Lommelygte. Jungleolie (mod insekter i Amazonas og ved Machu Picchu) - kan også
købes i Cuzco. Husk film/kort til kamera/video. Hovedpinepiller mod evt. højdesyge. Højdesyge kan også
modvirkes med medikamentet Diamox (acetazol-amid), som er receptpligtigt. Imodium er effektiv mod
mavebøvl og diarré.
Måltider: I rejsens pris er inkluderet halvpension - morgenmad og i de fleste tilfælde aftensmad - dog
fuld pension under opholdet i Amazonas. Ved de øvrige måltider vil Klaus Aarsleff foreslå en restaurant,
hvor vi kan være sammen.
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Almindelige rejsebetingelser
Arrangør/Formidler:

Aarsleff Adventure er udvikler af og
udbyder af rejsen.

Depositum/Afbestillingsforsikring:
Depositum udgør 20% af rejsens
pris, dog mindst kr. 1.500 pr. person.
En sygdoms/afbestillingsforsikring
indbetales sammen med depositum
og refunderes ikke ved senere afbestilling. Denne forsikring koster 6%
af rejsens pris. Se i øvrigt bestillingskuponen for den enkelte rejse.
Restbeløb:

Slutbetaling skal sammen med beløb
for evt. rejseforsikring være indbetalt
senest seks uger før afrejsedagen,
hvis ikke andet er anført. Billetter
og øvrige rejsedokumenter vil blive
fremsendt, således at I har dem i
hænde senest syv dage før afrejse.
Betaling:

Betaling kan ske via bankoverførsel
til vores konto i Den Danske Bank:
registreringsnr. 4398 kontonr.
3516 106 573 – husk at påføre
fakturanummer på betalingen.
Betaling opkræves efter tilmelding.
Prisændringer efter aftalens
indgåelse:
Aarsleff Adventure forbeholder sig
ret til at forhøje den aftalte pris som
følge af ændringer i transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer
for visse tjenesteydelser, lufthavns-,
havne-, landings-, eller startafgifter,
valutakurser, som er anvendt ved
beregningen af prisen for det pågældende arrangement eller andre
for-hold, som Aarsleff Adventure
ikke kan eller har kunnet tage højde
for. Aftalte pakkerejsepriser vil ikke
blive ændret mindre end 20 dage før
det aftalte tidspunkt for pakkerejsens
påbegyndelse.
Afbestilling af rejser:

Medmindre andet er anført, gælder
følgende afbestillingsbetingelser:
Ved afbestilling af købt arrangement
mere end 90 dage før rejsens påbegyndelse returneres det indbetalte
depositum minus et gebyr på kr.
2.500 pr. rejsende.Ved afbestilling
mindre end 90 dage men tidligere
end 42 dage før afrejse, vil depositum
ikke blive refunderet. Ved afbestilling
mindre end 42 dage før afrejse
har den rejsende ikke krav på
refundering. Er hotelreservationer,
flybilletter eller andet arrangement
bekræftet med andre, muligvis
skærpede, afbestillingsbetingelser,
vil disse være gældende og blive
oplyst ved reservation/bekræftelse
af arrangement. Arrangementer kan
afbestilles fra 14 dage før afrejse og
indtil afrejse, hvis der på rejsemålet
udbryder krig, naturkatastrofe,
smitsomme sygdomme eller
andet som medfører, at Udenrigsministeriet fraråder ophold i det
pågældende område/land.
Afbestilling ved sygdom m.m.:

Vi anbefaler, at I tegner en sygdoms/
afbestillingsforsikring, der dækker
afbestilling i tilfælde af akut sygdom, ulykkestilfælde, privat brand
eller indbrud samt dødsfald, der
måtte indtræffe inden afrejsen hos
jer selv, jeres ægtefælde, samlever,
børn, forældre, svigerforældre,
svigerbørn, søskende, bedsteforældre, svigerinder, svogre eller max. tre
rejseledsagere. Vi tegner forsikringen gennem Gouda Forsikring og
afbestillingsforsikringen skal tegnes

sammen med bestilling af rejsen.
Afbestilling skal ske straks efter, at
umuliggørelsen af rejsens gennemførelse konstateres. Beskyttelsen
forudsætter, at der senest en uge
efter afbestillingen indsendes lægeerklæring til Aarsleff Adventure eller
forsikringsselskabet.
Aflysning:

Såfremt der ikke er tilstrækkelig
tilslutning til en programsat grupperejse, vil den kunne blive aflyst op til
fire uger før afrejse. Det nødvendige
antal deltagere fremgår af brochuren
for rejsen. I ovennævnte tilfælde
har kunden intet krav på erstatning
udover refundering af rejsens pris.
Rejse– og ulykkesforsikring:

Den offentlige danske sygesikring
dækker kun i begrænset omfang
og udelukkende i udvalgte lande i
Europa. Den rejsende er derfor ofte
selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse, hjemtransport mv.,
medmindre arrangøren eller underleverandøren kan gøres ansvarlig.
Der gøres ligeledes opmærksom på,
at luftfartsselskabernes dækning for
bortkommen eller beskadiget bagage
normalt er meget lav. Man bør derfor
tegne en rejse- og ulykkes-forsikring,
og der findes skræddersyede
rejseforsikringer, som dækker
stort set alle behov, uanset formål
og rejsetype. Aarsleff Adventure
kan være jer behjælpelig med at
tegne de rette og mest fornuftige
rejseforsikringer i samarbejde med
Gouda Forsikring.

være behjælpelig med erstatning eller
refundering af beløb betalt grundet
eventuelle misforståelser. Kontrollér
altid, hvad I skriver under på og
hæfter for.
Rejsearrangørens ansvar:

Aarsleff Adventure optræder
som agent for de benyttede
underleverandører, luft fartsselskaber,
hoteller, transportører osv. med
det begrænsede ansvar og den
erstatningspligt, som fordres ifølge
Pakkerejseloven og de gældende
internationale konven-tioner, som
dækker de berørte områder. Disse
konventioner har normalt en lav
dækningsgrad for dødsfald, skader
på personer og/eller bagage, hvorfor
vi anbefaler jer at tegne supplerende
rejseforsikringer. Aarsleff
Adventure påtager sig intet ansvar
for situationer opstået pga. force
majeure, som strejker, overordnet
forsyningssvigt og forhold som ifølge
dansk lovgivning fritager Aarsleff
Adventure for konsekvensansvar.
NB! Ansvarsrisiko: Med Pakkerejselovens ikrafttræden indførtes en
form for objektivt ansvar, ansvar
uden skyld, for rejsebureauet over
for kunden. Loven om Pakkerejser
gennemførtes som følge af et EUdirektiv og medførte tilsvarende
lovgivning i EU- og EØS-landene.
Aarsleff Adventure er tilsluttet
Rejsegarantifonden.
Kundens ansvar:

Udover de forpligtelser for kunden,
som omtales i afsnit om pas, visa
og vaccinationer, har kunden også
ansvaret for at kontrollere, at
Pas, visum og vaccinationer:
modtagne dokumenter er i overensstemmelse med det bestilte og i
Aarsleff Adventure oplyser i god
modsat fald, og i god tid inden
tid om pas-, visa- og vaccinationsafrejse, at informere Aarsleff
forhold og er behjælpelig med at
Adventure om fejl. (Dette er meget
få alt på plads. Har I ikke dansk
vigtigt, og særligt vigtigt er det, at
pas, skal dette oplyses til Aarsleff
I kontrollerer, at for- og efternavne
Adventure ved bestillingen af rejsen
i flybilletter og samtlige andre
og ydermere skal rejsende uden
rejsedokumenter er korrekte og i
dansk pas selv søge oplysning om
overensstemmelse med passet).
indrejsebetingelser hos besøgsSåfremt navne ikke er korrekte,
landets ambassade eller konsulat.
kan det medføre afvisning ved
Bemærk, at der ofte stilles krav
check-in til fly, på hoteller og
om transitvisum. Ved undladelse
hos biludlejningsfirmaer. Aarsleff
af information om pasforhold til
Aarsleff Adventure bærer kunden selv Adventure påtager sig intet ansvar for
følger af ukorrekte oplysninger, som
det fulde ansvar for de følger, som
skyldes kundens manglende kontrol,
evt. manglende indrejsedokumenter,
og evtuelle gebyrer for ændringer vil
vaccinationer, mv. måtte medføre.
blive opkrævet hos kunden.
På rejser uden for EU-lande skal pas
normalt have gyldighed i mindst seks Luftfartsselskabernes ansvar:
måneder efter hjemrejsedatoen.
Benyttede luftfartsselskaber påtager
Reklamationer:
sig intet ansvar for hændelser, der
indtræder på tidspunkter, hvor pasEventuelle reklamationer skal under
sagererne ikke befinder sig ombord
rejsen fremsættes over for luftfartsi deres fly. Vedrørende ansvaret for
selskabet, arrangørens repræsentant
indskrevet bagage henvises til de
på stedet, hotel, biludlejningsfirma
bestemmelser, der gælder for luftosv. eller til Aarsleff Adventure
fartsselskaberne.
hurtigst muligt efter at fejl er
konstateret, således at fejl kan
Udeblivelse, ubenyttede ydelser
afhjælpes med det samme og med
m.v.:
så få ulemper for den rejsende som
muligt. Rettes fejl ikke/eller kun
Hvis en kunde udebliver fra,
delvis efter behørig reklamation på
eller undlader at benytte et bestilt
stedet, bør I med henblik på evt.
arrangement, kan kun eventuelle
senere erstatningskrav modtage
besparelser, som Aarsleff Adventure
erklæring om fejl/manglende levering kan opnå i omkostninger, fratrukket
fra det relevante luftfartsselskab,
administrationsgebyr, blive tilbudt
biludlejningsfirma eller anden berørt refunderet. Grundet kontraktmæssige
leverandør. Manglende reklamation
forhold vil der normalt ikke kunne
straks efter konstatering af fejl kan
forekomme nogen refundering.
resultere i tab af ret til erstatning, helt
Værneting/Lovret:
eller delvis.
NB! Hvis en kunde binder sig
Ethvert krav mod Aarsleff Adventure
kontraktligt med sin underskrift på
skal afgøres ved dansk ret. Klager
et dokument, f.eks. en lejekontrakt
eller søgsmål, der ikke kan afgøres af
med betingelser ved udlevering af
Pakkerejse-Ankenævnet, skal afgøres
lejet bil, vil denne være bindende
ved Sø- og Handelsretten i Danmark.
uanset hvilke mundtlige informationer, der måtte være afgivet, og
Aarsleff Adventure kan derfor ikke

Overdragelse af rejsen:

Rejser kan overdrages til enhver,
der opfylder alle betingelser for at
deltage på rejsen, såfremt arrangøren
eller formidleren underrettes om
overdragelse i rimelig tid inden
rejsens begyndelse, og såfremt
overdragelsen er i overensstemmelse
med underleverandørens regler
for overdragelse. Typisk kan f.eks.
flybilletter ikke overdrages. Ved
overdragelse hæfter kunder solidarisk for betaling af evt. restbeløb
og eventuelle omkostninger som
følge af overdragelsen.
Øvrige betingelser:

Aarsleff Adventure gennemfører
pakkerejser i henhold til
Forbrugerrådets vedtagne betingelser.
(Der tages forbehold for
prisændringer samt trykfejl).

Aarsleff Adventure
Trønningevej 14 C
4520 Svinninge
Tlf.: 3070 9075
Medlem af Rejsgarantifonden
nr. 2620
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Tilmeldingskupon

Rundrejse Peru & Bolivia 10. - 25./28. oktober 2022.
Andesbjergenes hemmelighed
Jeg/vi tilmelder mig/os rundrejsen
(Skriv venligst navn(e) med blokbogstaver og på samme måde som i passet)
Navn: ______________________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________
Tlf.: __________________ Evt. e-mail adresse: ___________________________
Fødselsdato: ________________ Pasnummer: _____________________________
Passets udstedelsesdato: _______________

Udstedelsessted: ________________

Passets udløbsdato: ___________________
Navn på evt. ledsager: __________________________________________________
_________________
Fødselsdato: ________________ Pasnummer: _____________________________
Passets udstedelsesdato: _______________

Udstedelsessted: _________________

Passets udløbsdato: ___________________
Eventuel kontaktperson i Danmark under rejsen (navn og telefonnummer):
____________________________________________________________________

❏ Jeg ønsker eneværelse.
❏ Jeg er enlig, men ønsker at dele dobbeltværelse (hvis muligt).

(Hvis det ikke lykkes at finde en makker, vil eneværelse-tillæg blive opkrævet).

❏ Jeg/vi ønsker at deltage i forlængelsen til Nazca/Paracas.
❏ Jeg/vi ønsker at tegne frivillig afbestillingsforsikring hos Gouda.

(Koster 6% af rejsens pris og opkræves sammen med opkrævning af depositum).

❏ Jeg/vi ønsker at tegne Gouda rejseforsikring.
Depositum for rejsen er kr. 6.700,00
Send kuponen eller mail informationerne til:
Aarsleff Adventure, Trønningevej 14 C, 4520 Svinninge
Tlf. 3070 9075 eller e-mail: dorada@post7.tele.dk

