Kapac Ñan
Kapac Ñan er en spirituell rundreise i Peru. En reise som vil gi deg ny innsikt og indre ro. Du får være
med på tusenårige ritualer og seremonier sammen med vår andinske sjaman. Du vil få oppleve en helt
annen verden, og kunne tilpasse din egen spiritualitet i en større sammenheng.
Dag 1.- Oslo-Lima Flyreise
Dag 2.- Lima -Puno
Akklimatasjon/høydetilvenning.
Meditasjon og harmonisering med Moder Jord, Mamapacha,
og Apuene, fjellåndene, hvor vi ber om tillatelse til
aktivitetene vi ønsker å realisere.
Oppnåelse av indre ro og åpning av våre tre energisentere
som utgjør den humane aura. Utført av shaman.
Overnatting i Puno.
Dag 3.- Isla de Umay
Vi reiser til Isla de Umay, en øy ca. en times kjøring fra Puno.
Her finner vi stedet for solens opprinnelse. Meditasjon og
seremoni for å gjenopprette forbindelsen med de indre
regentene av den Hellige sjøen Titicaca.( det eteriske
tempelet hvor lysets mestere bor) Meningen med dette lysets
tempel er å hjelpe menneskeheten og Moder Jord i sin
utvikling mot Gud.
Dag 4.- Hayucmarka
Reise til Hayucmarka, et energisenter ca. to og en halv time
fra Puno.
Besøk i Lysdalen (Valle de la Luz) hvor døren til Amaru Muru
befinner seg. Denne mesteren underviste grunnleggerne av
Inkaimperiet Manco Capac og Mama Ocllo om vidom og
spirituell kunnskap. Sprituelle aktiviteter, seremoni for
gjenopprettelse av den feminine og maskuline
energien.Øvelser i mottagelse av den Sileale Energien,
energi direkte fra solen.
Transport til teltleir, varm lunsj og hvile.
Besøk i steinskogen, el Bosque de Rocas. Øvelser i
mottagelse av den Manasiske Energien, energi direkte fra
den sentrale galaktiske solen Alcion.
Middag- Foredrag om et spirituelt tema
Overnatting i teltleir.
Både varm lunsj og middag i teltleiren.
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Dag 5.- La Raya
Vi reiser til La Raya, til avslappende og stimulerende bad i
varme kilder. Vi finner stedet hvor Inkaenes hellige elv,
Willcamayu, starter. Dette er et hellig sted for inkaene. Vi
observerer også møtestedet for de tre fjellrekkene som utgjør
Andesfjellene, det er her el Valle Sagrado,Inkaenens hellige
dal, starter.
Stopp på turen for varm lunsj før vi drar videre til Racchi, hvor
vi overnatter. Vi spiser middag i et landsbykollektiv.
Dag 6.- Racchi
Vi besøker tempelet til Wiracocha, guidet tur. Meditasjon og
øvelse for å få forbindelse med guden Tunupa`s ånd.
Vi fortsetter til Andahuaylillas hvor vi besøker det sixtinske
kapellet der før vi drar videre til Piquillacta, en festningsby for
inkaene, hvor vi får innblikk i Las Panacas, inkaenes
kongelige familier.
Lunsjboks på veien.
Vi reiser videre til Cusco hvor vi overnatter.
Dag 7.- Sacsayhuaman
Vi besøker energisenteret Sacsayhuamanhvor vi utfører
pranisk meditasjon og yoga. Sacsayhuaman ble tidligere
omtalt som inkaenes viktigste festningsanlegg, men nyere
forskning viser at Sacsayhuman var inkaenes politiske
maktsenter. Guidet besøk til Q`enko og Tambomachay.
Varm lunsj
Ettermiddagen fri.
Dag 8.- El Valle Sagrado, den hellige dalen
Vi besøker markedet i Pisaq.
Varm lunsj
Vi reiser videre til ruinene i Huchuyqosqo, hvor vi holder en
meditasjons seremoni.
Overnatting i den hellige dalen.
Dag 9.- Ollantaytambo
Vi reiser til Ollantaytambo; de eneste arkeologiske ruinene
som har beholdt sin opprinnelige bystruktur.
Varm lunsj
Seremoni i den hellige dal, Vilcanota.
Overnatting på stedet.
Dag 10.- Machu Picchu
Transport til jernbanestasjonen i Ollantaytambo hvor vi tar
toget til landsbyen Aguas Calientes, hvor vi skal overnatte. Vi
tar buss opp til inkaenes hellige by, Machu Picchu.
Spirituell seremoni der.
Dag 11.- Machu Picchu videre
Nytt besøk til Machu Picchu, valgfritt besøk opp til
Månetempelet på Wainapicchu.
Varm lunsj i Aguas Calientes.
Vi tar toget tilbake til Cusco.
Dag 12.-Cusco- Lima
Transport til flyplassen i Cusco, henting i Lima.
Valgfrie ekskursjoner i Lima.
Overnatting.
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Dag 13.- Hjemreise
Transport til flyplassen. Flyreise Lima -Oslo.
Pris per person (se liste)
Inkludert:
Transport i egen buss, inngangsbilleter, tog tur/retur
Ollantaytambo-Aguas Calientes, buss fra Aguas Calientes til
Machu Picchu tur/retur ,materialene til ofringene, spesialisert
guide og diverse.
NB ! Hver dag er det seremonier !

Program Kapac Ñan
6 – 10 pax = 1.835 USD = 11.840 NOK
10 – 14 pax = 1.614 USD= 10.414 NOK
15 el. flere pax =1.485 USD= 9.582 NOK

Dette er per person i dobbeltrom.
Inkludert i denne prisen er:
Fly Lima – Cusco – Lima
Transport til og fra alle byer
10 seremonielle eller meditasjonsturer inkl. spirituell
guide/ andinsk sjaman
1 ofring til Moder Jord
Inngangsbilletter til alle steder vi besøker
Tog tur/retur Machu Picchu/ Aguas Calientes i klasse
Vistadome
10 netter på 3 stjerners hotell i dobbeltrom
5 middager, 2 varm kveldsmat, 2 lunsjpakker som
spesifisert
Frokost på alle hotell
1 natt i landsbykollektiv i Racchi
1 natt i teltleir
Henting på flyplassen i Lima
Profesjonell guide på alle turer hvor dette kreves

Ikke inkludert:
Internasjonal flyreise (Oslo – Lima – Oslo)
Flyplassavgift
Tips
Mat de dager dette ikke spesifiseres
Individuelle spirituelle ofringer
Valgfrie tilleggsprogram

Valgfrie tilleggsturer i Lima inklusive inngangsbilletter:
Pachacamac
1- 6 pax = 24 USD
7 – 10 pax = 20 USD
11 – el. flere pax = 18 USD
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City Tour
1 – 6 pax = 24 USD
7 – 10 pax = 19 USD
11 - el. flere pax = 17 USD

City Tour + Museum
1- 6 pax = 38 USD
7 – 10 pax = 31 USD
11 el. flere pax = 29 USD
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