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Hatun Karpay
Hatun Karpay var for noen år siden bare tilgjengelig for noen få ,men takket være ny interesse for
spiritualitet og en ide om videreføring av sjamanske ritualer til spesielt interesserte, har vi mottatt denne
innvielsen, tilpasset den og gjort den en del av vår tilværelse for å utvikle
det størst mulige humane potensial.
Plan for tur for (12 dager / 11 netter).
Dag 1 OSLO / LIMA
Avreise fra Oslo Lufthavn, Gardermoen med fly til Jorge
Chavez flyplass i Lima. Transport til hoteller i Lima.
Dag 2: Bytur – Arkeologisk museum
Etter frokost besøker vi den historiske delen av Lima.
Her vil vi besøke en Katedral,klosteret San Francisco
med sine katakomber er katedraler, Plaza de Armas, og
Plaza San Martin. Boligområdene San Isidro og
Miraflores. Veien går videre til det arkeologiske
museum. Her vil vi få et innblikk i det forskjellige
peruanske kulturer forut for Inkaene, den geografiske
og historiske utvikling, tekstiler og smykker. På
ettermiddagen tar vi fly til Cusco og transporteres ut til
hotellet.
Dag 3: Lima-Cusco: Bytur nærliggende ruiner
Etter froskost bruker vi formiddagen til høydetilpasning.
På ettermiddagen besøker vi La Catedral, soltemplet
“Qoricancha” og de nærliggende ruinene
Sacsayhuaman og Tambo Machay. Transport tilbake til
hotellet.
Dag 4.- Karpay Ayni
Messe i katedralen i Cusco hvor det fra gammelt av var
tempel til ære for Amaru, slangen. Slik som med alle
andinske ritualer begynner vi med å be om tillatelse og
velsignelse av Taytacha og alt som foregår i Hanan
Pacha(oververdenen), både med den øverste mannlige
energien(herre over tordenen) som den øverste
kvinnelige energien(dørjomfruen).
Etterpå forflytter vi oss til Illapata, som tidligere tider
ble kalt Waka, og var en hellig sted. Det representerer
en ñusta, prinsesse, datter av Pachamama, Moder Jord.
Waca har den sterkste energien i denne verdenen,
Kaypacha, og derfor vil vi starte der med å åpne de
menneskelige energisentre, Ñawis.
Deretter gjør vi to ofringer, en av de med hjelp av
solen, Tayta Inti, for å komme i kontakt med den
andinske kosmovisjonen.Vi gjør Karpay Ayni. møte av
to innvielser, vi brenner ofringer til vinden og vi går til
Amaru Machay,slangen hule, som symboliserer
inngangen i Moder Jords mage for å starte et nytt liv
under hennes beskyttelse.
Til slutt drar vi til en liten innsjø 20 Km fra Cusco,
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denne innsjøen er Pacarina- opprinnelsen til WaskarInka linjen, hvor sagnet sier at Wascar Inca bor . Vi
ofrer til Uyupacha - underverdenen. Natt i Cusco.
Dag 5.- Opprinnelsestid
Vi starter med å dra til Inkaenes Hellige dal, Vilcanota,
og vi begynner vår øvelse i Pisaq, hvor vi mottar solens
energi for å så inkaenes frø i vårt innerste vesen.
Tilslutt reiser vi til Ollantaytambo, den eneste inkabyen
hvor strukturen av selve byen er bevart. Her vi jobber
med vindens energi.
Natten tilbringer vi i den hellige dalen.
Dag 6.- Blomstringstid
Reise til Machu Picchu med tog, ankomst Aguas
Calientes kl. 09:30.
Vi reiser opp til selve Machu Picchu, Inkaenes hellige by
kl. 12:00, der jobber vi ved 7 av de vikstigste punktene
i byen for å oppnå vår indre blomstring. Natt i Aguas
Calientes.
Dag 7.- Øvelser med Pacha Mama (Moder Jord) (Vi er
forsatt i Machu Picchu)
Las ñustas, prinsessene, døtre av Moder Jord, og
Inkatempelet i midten av Waina Picchu er neste
besøk,og etter det klatrer vi opp til toppen av Waina
Picchu for å jobbe med solenergien til Apuene,
(fjellåndene)i området. Vi overnatter i Aguas Calientes.
Dag 8.- Tipon
Vi reiser til Tambomachay og jobber med dødsenergien.
Etterpå drar vi til Tipon hvor vi først utfører ritualer
med vann ,og så en ofring med en Q'ero mester for at
reisen vår blir gunstig og vi oppnår alt vi ønsker ved
hjelp av Pachamama og Apuene.
Dag 9.- CUSCO /PUNO
Vi jobber i tempelet til den store inkaen Wiracocha i
Rajchi (på veien til Puno). Her går øvelsene ut på å
motta energi fra hver av de kongelige familier
(Panakas) fra Wiracocha og nedover.
Etter avsluttet øvelse drar vi videre til Puno.
Dag 10: UROS og TAKILE øyene
Etter frokost drar vi på båttur ut til den hellige
Titicacasjøen og møter Uro-folket som lever på flytende
siv-øyer. Vi fortsetter til Takile og Quechua øyene, hvor
tradisjoner og kulturen er nesten uberørt av nye tider.
På ettermiddagen drar vi tilbake til Puno. Transport til
hotellet.
Dag 11: PUNO – Sillustani - JULIACA – LIMA
Frokost og transport til flyplassen i Juliaca. Underveis
besøker vi gravtårnene ved Sillustani som ligger ved
den lille innsjøen Umayo. Fly til Lima og transport til
hotellet.
Dag 12: LIMA - OSLO
Etter frokosten er det transport til flyplassen Jorge
Chaves, innsjekking og boarding. Så tar slutt og vi
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håper du har hatt en fantastisk rundreise i Inkaindianerenes Peru.

Turene arrangeres hele året med unntak
av i desember måned.

Alternative forlengelse ICA/NAZCA
FORMASJONENE
Dag 12: LIMA – ICA
Frokost. Transport til busstasjon. Bussreise til
Ica.
Alternativt fly over det berømte NAZCA
formasjonene. Avhengig av flytiden kan vi
besøke byen Ica og det nasjonale arkeologiske
museum der. Her kan vi lære hvordan kulturene
utviklet seg i denne delen av landet. Vi fortsetter
til innsjøen Huacachina, og vi avslutter turen i
Campina Iquena hvor vi ser drueplantasjer og
andre plantasjer. Transport til hotellet.
Dag 13: ICA - Islas Ballestas – LIMA
Frokost. På formiddagen drar vi til den lille
havnen i Parakasbukten. Båttur ut til Ballestas
øyene, Puerto San Martin, Candelabro og Playas,
hvor vi kan se kjente fuglearter i sitt naturlige
habitat. Dagen avsluttes med reisen tilbake til
Lima.
Dag 14: LIMA - OSLO
Etter frokosten er det transport til flyplassen
Jorge Chaves, innsjekking og boarding. Så tar
slutt og vi håper du har hatt en fantastisk
rundreise i Inka-indianerenes Peru.

Alternative forlengelse PUERTO
MALDONADO
Dag 2.- LIMA/Madre de Dios (Puerto Maldonado)
Frokost Mottagelse på flyplassen og reise til
Madre de Dios, en liten by i utkanten av
Amazonas. Vi tar en liten sightseeing rundt i
byen før vi besøker markedet. Deretter drar vi
ned til havnen for å gå ombord i båten som tar
oss med oppover elven med samme navn; Madre
de Dios, Guds mor. Vi ankommer Amazonian
Lodge. Der venter en velkomstdrink før tildeling
av rom i bungalower.Hvor vi skal være 2 dager
På ettermiddagen besøker vi Isla de los Monos;
Apeøya. Middagen venter når vi kommer tilbake.
Kvelden fri.
Dag 3.- Jungel dag
Frokost, Jungel program, båttur og
expedisjonstur i jungel. Maltider er inkludert. På
ettermiddagen går vi til en kløft i nærheten hvor
vi kan bade og slappe av. Middag
Dag 4.- PUERTO MALDONADO /CUSCO
Frokost, Vi pakker og går ombord i båten som tar
oss med tilbake til landsbyen Madre de Dios.
Transport til flyplassen fly til Cusco.På
ettermiddagen besøker vi La Catedral, soltemplet
“Qoricancha” og de nærliggende ruinene
Sacsayhuaman og Tambo Machay. Transport
tilbake til hotellet.
Dag 5.- Opprinnelsestid
Vi starter med å dra til Inkaenes Hellige dal,
Vilcanota,……..programmen forsetter
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Programmet inkluderer:

IKKE INKLUDERT

-all transport tur/retur flyplass-hotell-stasjoner
-alle innenlands fly i Peru, Lima-Cusco og
Juliaca/Lima eller Lima/Puerto Maldonado,Puerto
Maldonado/Cusco,Juliaca/Lima.
-alle turer som er beskrevet i dette programmet.
-inngangsbillett til alle natur- og arkeologiske
parker og museer beskrevet i programmet.
-tog Cusco-Machu Picchu og første inngangsbillet
til Machu Picchu
-båttur til Islas Ballestas og Titicaca sjøen
-Losji i utvalgte hoteller i den utvalgte kategori.
-Alle frokoster , lucher i den hellige dal, middag i
Sicuani, og andre dag i Machu Picchu.
-Alle lokaler, turleder og guider, og hjelp fra våre
representanter på alle steder.

-Turer som ikke er nevnt i dette programmet
-Lunch og middag som ikke ble nevnt
-Flyskatter og avgifter
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