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Se & gJøRe
Machu picchu er et av historiens store under-
verk, effektfullt innsvøpt i mystikk. Men dette er 
langt fra alt hva peru har å by på. nøy deg ikke 
med inkarikets storslagne landskap og minner. 
peru er et av verdens store eventyr, og hele 
landet kryr av uforglemmelige severdigheter. 

høyeste grad er levende 
– dyrene. I nasjonalpar-
ken Manu herjer jagua-
rer, tapirer og aper, langs 
kystreservatene hersker 
illeluktende sjøløver, ping-
viner, pelikaner og flamin-
goer, blant fjelltoppene 
og over kraterne svever 

fire ulike arter hvis man 
skal være nøyaktig;  
lama, alpakka, guanaco  
og vicuna. 

Peru er et paradis for  
den eventyrlystne, med 
sine mange muligheter for 
fotturer, klatring og andre 
utendørsaktiviteter. 

liMa
Nesten åtte millioner men-
nesker lever sine liv i Perus 
myldrende hovedstad, som 
rommer så vel ekstrem 
fattigdom som luksuriøse 
shoppingsentre, ”hekse-
markeder”, bohempregede 
nattklubber og noen av lan-
dets beste museer. Museo 
de la Nación ligger på topp 
for den som gjerne vil få et 
innblikk i Perus mange  
prehistoriske sivilisasjoner. 
Pris: 2 dollar
Adresse: Javier Prado Este 
2466
Tlf. +51 01 476 99 33

CuSCo, inkaveien 
og MaChu piCChu
I hjertet av det som en 
gang var inkaimperiet, 
ligger magiske Cusco, 
inkaenes viktigste by. Dette 
er også utgangspunktet for 

kondorene, i elvene svøm-
mer det rosa delfiner, rundt 
trærne hummer kolibriene 
sammen med en enorm 
mengde andre fuglearter, 
og i regnskogen tasser 
jaguarer og utrydnings- 
truede bjørner. Ja, og så 
lamaene selvfølgelig,  

Jo da, det er kanskJe å 
eksotisere, men en reise 
gjennom Peru er som Indi-
ana Jones-filmene – uten 
b-filmvibber. Her finnes ver-
dens tørreste ørken, som 
kryr av sammenkrøpne 
menneskeskjelett, forhis-
toriske, inntørkede hval-
kropper og uforklarlige 
sandfigurer som bare er 
synlige fra luften. Her er en 
hovedstad med et marked 
hvor det selges lamafos-
tre og døde beltedyr med 
magiske evner. Her finnes 
skjulte jungelbyer, inka-
folkets etterkommere, 
ekstrem fattigdom, verdens 
høyest beliggende sjø, 
Andes’ snøkledde topper 
og et folk som lever sine liv 
på øyer laget av sjøgress. 

Her er naturligvis også 
inkaveien med Machu 

Picchu (man bøyer seg i 
støvet foran et av verdens 
mest utrolige underverk), 
men også (noe som nesten 
er enda mer forbausende) 
tusentalls andre eldgamle 
ruiner og minner som bok-
stavelig talt tar pusten fra 
deg. Fordi Machu Picchu 
normalt får all oppmerk-
somhet, er det få som kjen-
ner til alt det andre – men 
mange av disse  
ruinene er like impone-
rende eller spennende; 
Chan Chan, Lord of Sipáns 
grav, Kuélap, Saqsay-
wamán, Chavín de Huán-
tar… listen kan gjøres 
svært lang. 

Om mange av Perus 
mest berømte severdig-
heter tilhører de døde, 
så finnes en annen kate-
gori turistmagneter som i 

videre turer på inkaveien 
til Machu Picchu. Mange 
velger å gå til denne ruin-
byen (to eller fire dager 
avhengig av hvor man 
velger å starte, godkjent 
guide er obligatorisk). Van-
skelighetsgraden er opp 
til deg. Det normale er at 
guidene lager all mat, samt 
setter opp teltene. Du kan 
også få hjelp til å bære 
oppakningen. 

For den som ikke vil gå, 
er det mulig å ta tog fra 
Cusco til Aguas Calientes og 
deretter buss de siste kilo-
meterne til Machu Piccu.

to viktige råd: 
1. velg bare anbefalte 
arrangører dersom 
du har tenkt å gå inka-
veien. Hør deg for hos 
andre reisende og med sta-
tens turistbyrå. Det finnes 
mange eksempler på mis-
lykkede turer, der guiden 
har vært beruset eller rett 
og slett kunnskapsløs. 

2. les om hele området. 
Regionen rundt Cusco 
(The Sacred Valley) er så 
fylt av fabelaktige minner, 
ruiner og turstier – hvorav 

 peRu eR et paRadiS foR den eventyR-
lyStne, Med Sine Mange MuligheteR foR 
fottuReR, klatRing og andRe …
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mange er enkle å besøke – at du 
kunne bruke mange måneder her. 
Nedenfor følger noen anbefalte 
steder som passer fint til dagstu-
rer; Saqsaywamán (bare to km 
fra Cusco), Pisac, Q´enqo og 
Ollantaytambo. Hold utkikk etter 
turistbilletter som gir deg mulighet 
til å besøke mange severdigheter i 
og omkring Cusco til redusert pris. 
Anbefalte arrangører av fotturer 
og utflukter, inklusiv inkaveien 
og Machu Picchu (merk at det er 
vanskelig å kunne anbefale en 
arrangør i Cuszo 100 prosent – 
sjekk alltid med andre reisende):
Aventours (Saphi 456 Cusco, Tel: 
+51 84 224 050) 

Enigma Travel (+51 84 22 21 55, 
Jirón Clorinda Matto de Turner #100 
www.enigmaperu.com)

aRequipa
Perus vakreste og mest sofistikerte 
by har gode partymuligheter og  
er omgitt av vilt terreng: aktive 
vulkaner, hete kilder, høyfjells-
ørkener og verdens dypeste 
canyons med store muligheter  
for å se kondorer (gribber). 

titiCaCaSJøen
Sør-Amerikas største, og verdens 
høyest beliggende, navigerbare 
sjø. Populære båtturer går ut til 
øyene. Men den beste opplevel-

sen er gratis; lyset og fargene og 
uendeligheten på Perus såkalte 
altiplano, høyland, er uforglem-
melig. Et tips: Reis over grensen 
til bolivianske Copacabana. 

nazCa-linJene 
På ørkensletten utenfor Nazca 

ligger et av verdens store mys-
terier, Nazca-linjene. I dag vet vi 
med sikkerhet at linjene og figu-
rene ble laget av indianere fra 
Nazca-kulturen mellom 500 f.Kr. 
og 500 e.Kr. Men vi vet ikke nøy-
aktig hvordan, og vi vet ikke sik-
kert hvorfor. Bildene, som sies 
å ha inspirert Picasso, forestil-
ler blant annet en edderkopp, 

en kondor, en kolibri, en hval, en 
blomst og en ape. Visse figurer er 
større enn to fotballbaner. Øglen 
er over 180 meter lang. 
Foruten tre dusin dyr og vekster 
strekker det seg totalt 1300 kilo-
meter med snorrette linjer og 300 
geometriske figurer ut i sanden.  
Brede linjer, en av dem 65 kilo-
meter lang, krysser den øde 
ørkenen, skjærer seg inn i de 
svartfiolette fjellene og fortset-
ter mot horisonten på den andre 
siden. 

Den beste måten å se linjene 
på, er fra et humpete lite fly (Pris: 
45–60 dollar for 30 minutter). To 
etablerte reisebyråer i Nazca:

Nasca Trails (Adresse: Bolognesi 
550) og Alegría Tours (Adresse: 
Lima 168, www.alegritoursperu.
com)

huaRaz og koRdillie-
Raen
Huaraz er hjertet i Sør-Ameri-
kas beste område for fotturer, 
mountainbiking og klatring, et 
sted så vakkert og dramatisk at 
superlativene lett tar slutt. 

Dette er den høyeste fjellkjeden 
utenfor Himalaya. 
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aStRid y gaStón 
(liMa)
Kjendiskokken Gastón 
Acurio har nesten på egen 
hånd løftet Limas kulina-
riske nivå. Denne første-
klasses restauranten, med 
en stall Cordon Bleu-trente 
kokker og en spisesal som 
er fylt til randen med kunst, 
er berømt for sine fusjons-
retter. Prøv for eksempel 
tiradito (marinert rå fisk slik 
man gjør det i Peru)  
og sprøstekt and. 
Adresse: Cantuarias 175, 
Miraflores
Tlf. +51 01 242-5387

Mat & dRikke/ 
ReStauRanteR
Mange av limas beste restauranter ligger i den 
eksklusive bydelen Miraflores, mens Barrio 
Chino (Chinatown) har gode asiatiske spise-
steder. Restauranter i hele peru tilbyr en billig 
”menú del día”, bestående av suppe, en hoved-
rett og iblant dessert (cirka 2 dollar). Maten har 
en tendens til å være sterk. hvis du noen gang 
har drømt om å spise marsvin, får du mulig-
heten i peru. hvis ikke – ta det med ro, nesten 
hvert eneste lille sted i hele peru kryr av pollerias 
som serverer grillet kylling og poteter. 

peSCadoS Capita-
leS (liMa)
Kanskje ikke det billigste 
stedet i byen, men for eksep-
sjonell fisk- og skalldyr tilbe-
redt etter lokale oppskrifter er 
dette en riktig bra restaurant.  
Bestill bord siden Pescados 
Capitales er veldig populært 
blant blant Limas egne inn-
byggere.
Adresse: La Mar 1337, 
Miraflores
Tlf: + 51 421 88 08

SuMaq MiSky 
(CuSCo)
Hjertelig spisested skjult i 
en gang med suvenirboder. 

 Mat fRa hele 
veRden, Mange 
gangeR i MoR-
SoMMe og uven-
tede koMBina- 
SJoneR. fRa  
SøRaSiatiSk  
CuRRy-RetteR  
til teRiyaki-
alpakka. 

Her finnes en meny for alle, 
men også mer eventyrlige 
gastronomiske opplevelser, 
som ”Alpakka-fredag” eller 
”Marsvin-søndag”. Hvis du 
likevel har tenkt på å prøve 
hvordan marsvin smaker, 
kan du like gjerne gjøre det 
her – tandoori-style!
Adresse: Plateros 334, 
andre etasje

JaCk´S Cafe (CuSCo)
Bra matpausested for den 
som strever seg oppover, 
på vei mot Plaza San Blas. 
Menyen med moderne 
internasjonale retter har 
gjort Jack´s Cafe spesielt 
populært blant innflyttede 
europeere og amerikanere. 
Fungerer også fint som 
kafé. 
Adresse: Choquechaca 188

BlueBeRRy lounge 
(CuSCo)
Mat fra hele verden, mange 
ganger i morsomme og 
uventede kombinasjoner. 
Fra sørasiatisk curry-retter 
til teriyaki-alpakka. Betyde-
lig mer sofistikert atmos-
fære om kvelden enn i 
turistkneipene omkring det 
sentrale torget Plaza de 
Armas. 
Adresse: Portal de Carnes 235

loS lenoS  
(aRequipa)
Serverer ifølge mange rei-
sende den beste pizzaen 
sør i Peru (pizzaopple-
velser i Andesfjellene kan 
ellers by på ekle opplevel-
ser, en av dem er pizza-
bunner av mørdeig). 
Adresse: Jerusalén 407

kafeeR

zig zag CRepeRie 
(aRequipa)
Koselig og kulturell kafé, 
inne i Alianza Francesa, 
med sprakende peis, 
god kaffe og en uhorvelig 
masse godsaker og crepes. 
Adresse: Santa Catalina 
208
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liMa
Shoppingsenteret Larco 
Mar selger peruansk 
husflid av høy kvalitet, 
men også elektronikk, 
bøker, musikk og vill-
marksutstyr. Et morsomt, 
enormt, marked er Mer-
cado del Indios med hus-
flid fra alle deler av Peru 
(Petit Thouars 5245).

CuSCo:
Byen er nærmest et 
inferno av tradisjonell 
husflid; alpakkatepper, 
lamaluer, sølvsmykker, 
inkakunst …  

mange turister storhand-
ler fargerike ryggsek-
ker, jakker og gensere 
og sender hjem sekkevis 
med klær som de aldri 
bruker senere (de passer 
rett og slett ikke like bra i 
gatebildet i Oslo, London 
eller Stockholm som i 
Cusco). 

Bortsett fra dette er 
Cusco et bra sted å 
handle peruansk husflid 
dersom man spør seg 
litt fram og søker kvalitet 
i stedet for å dras med i 
etnokitsch-hysteriet. 

Shopping

hoStal loS ninoS 
(CuSCo)
Sjarmerende kolonial-
bygning med koselig bak-
gårdskafé. De hollandske 
eierne er dypt engasjerte 
i kampen for å gi Cuscos 
gatebarn en bedre tilvæ-
relse. 
Dobbeltrom: 40 dollar 
Adresse: Meloc 442
Tlf. +51 084 23-1424
www.ninoshotel.com

hoStal el patio 
(liMa)
Guesthouse-perle med en 
kvikk, engelsktalende kvin-
nelig eier som gjør alt for 
at gjestene skal ha det bra. 
Solfylt bakgård med kose-
lig hage og flere terrasser 
der det er godt å ta seg inn 
igjen etter en dag i det sen-
trale Lima. Rommene har 
internettoppkobling, kabel-
tv og private bad, mens 
suitene kompletteres med 
kjøkken og fryser. El Patio 
henter gjerne gjestene på 
flyplassen.
Dobbeltrom: 40–65 dollar
Adresse: Diez Canseco 341 a
Tlf. +51 01 444-2107
www.hostalelpatio.net

BoalteRnativeR

la noChe (liMa)
Bar med tre etasjer i et 
livlig Barranco-kvartal som 
ofte lykkes med å lokke  
til seg den største og  
morsomste samlingen  
selskapsløver. Her spilles 
alt fra latinopop til den  
obligatoriske folkemusikken 
fra Andes. 
Adresse: Bolognesi 307

SaRgento piMienta 
(liMa)
Stor, fjøslignende byg-
ning, i samme gate som 
La Noche i Barranco. Ofte 
fullpakket ved midnatt. 
Lever godt på billig alkohol 
og DJ-er som spiller en 
blanding av internasjonal 
retro, pluss innslag av live-
musikk, helst rock. Navnet 
betyr ”Sergeant Pepper”. 
Adresse: Bolognesi 755

i CusCo ligger de 
fleste backpackerbarene 
omkring Plaza de Armas. 
Her har det lenge vært et 
problem at det tømmes 
narkotika i gjestenes drin-
ker – pass på glasset ditt 
og aksepter ikke drinker,  
øl eller leskedrikk fra  
fremmede. Bra sted er 
superfunky Fallen Angel 
(Plazoleta Nazarenas 221), 
den enkle baren Norton´s 
Rat (Santa Catalina 
Angosta Nº 116) og  
britiskinfluerte Cross Keys 
(Portal Confiturias 233).

Arequipas heteste barer 
og klubber finner man langs 
San Francisco nord for  
plazaen. Prøv for eksemp-
ler populære Déjà Vu (San 
Fransisco 319B) og Forum 
Rock Café (San Fransisco 
317) like ved. 

limas natteliv kan deles opp i fire hovedområ-
der; San isidro´s eksklusive elitebarer- og klubber, 
Barranco´s billige og hjertelige barkvartaler, Mira-
flores herlige fortauskafeer og plaza de armas 
midt i sentrum. 

BaReR & natteliv

Destinasjon: PeRU
 Se & gJøRe  Mat & DRIKKe  KafeeR  BaReR & nattelIv SHOPPIng  BOalteRnatIveR  gReIt å vIte



flyplaSSeR
Limas Aeropuerto Interna-
cional Jorge Chávez ligger 
i Callao og er det viktigste 
navet for reiser til Andes-
landene, resten av Latin-
Amerika, Nord-Amerika og 
Europa. Mer informasjon: 
www.lap.com.pe

å ReiSe Rundt
Alle de store flyselskapene 
har trafikk mellom Lima og 
Cusco. For mer informa-
sjon om å reise med fly 
innen Peru: 
www.traficoperu.com.

Perus beryktede busser 
går stort sett overalt i 
landet, men turene kan 
være de rene mareritt. Et 
bra tips er å koste på seg 
litt mer for å reise med 
”luxury service”.

Toglinjer, mange av dem 
svært vakre, går for eksem-
pel Cusco–Titicaca-sjøen, 
Lima og Huancayo og 
Lima–Huancavelica. 

taxi
Taxibilene i Peru har sjel-
den taksameter, så spør 
gjerne lokalbefolkningen om 
hvilken pris som er vanlig. 

En kort tur i de fleste byene 
koster omkring en dollar 
(1,50 i Lima). Pass på at 
bilen du velger represente-
rer et trygt selskap (kidnap-
pinger med ran skjer). 

poSt
Perus post er privatisert og 
tas hånd om av Serpost:
www.serpost.com.pe
Postgangen er forholdsvis 
effektiv, men dyr. 

telefon
Landskode: +51

elektRiSitet
220 v, 60 Hz

tuRiStByRå liMa:
Jorge Basadre 610, San Isidro 
Tlf. +51 01 421-1627
E-post: iperulima@prom-
peru.gob.pe
Åpningstider: Mandag- 
fredag 08.30  – 18.00.

fakta

innByggeRe 
(peRu)
27,2 millioner

valuta
Nuevos soles

åpningStideR
Butikkene åpner 09.00 
eller 10.00 og stenger 
mellom 18.00 og 20.00. 
Mange steder holder 
stengt tre timer ved 
lunsjtid. 

inteRnett
www.andeantravelweb.
com/peru
www.livinginperu.com
www.perulinks.com
www.peru.info

nødnuMRe (liMa)
Ambulanse: 117
Brann: 116
Politi: 105

tuRiSt- 
infoRMaSJon
Se PromPerus offisielle 
internettside:
www.peru.info

gReit å vite 

kaRt

tuRiStByRå CuSCo:
Av. Sol 103, Oficina 102 - 
Galerías Turísticas
Tlf. +51 0 84 23-4498
E-post: iperucusco@prom-
peru.gob.pe
Åpningstider: Mandag-søn-
dag 08.30 – 19.30.
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