
 

 

Perun matka 2-13.11.2019 
Lima-Cusco- Aguas Calientes-Machu Picchu-Puno 

 

Peru tunnetaan lähinnä inkahallitsijoista ja kulttuurista, mutta jo paljon ennen inkojen aikaa siellä oli 
monia korkeakulttuureja. Viisaat inkahallitsijat noukkivatkin parhaat palat aikaisemmista kulttuureista 
ja markkinoivat ne omina aikaansaannoksinaan. Inkat hallitsivat valtavan suurta valtakuntaa, jota 
yhdistämään he rakennuttivat teitä ja levittivät ketchuan kielen lähes joka kolkkaan.  

Peruna on kotoisin Perusta ja sitä on viljelty ylhäällä Andien rinteillä jo vuosituhansia.  
Inkahallitsijoiden aikana peruna oli tärkeä ravinto inkatien kulkijoille.  
Teiden varsilla oli kuivatun perunan varastoja matkailijoiden vapaasti käytettävissä.  
Perunanviljelyn ja kehittelyn lisäksi matkalla tutustutaan luontoon ja eläinkuntaan, 
käsitöihin ja kankaan kudontaan, sekä tietysti myös inkakulttuurin tärkeimpiin kohteisiin,  
Cuzcoon ja Machu Picchuun. 

Matkaohjelma: 

1.päivä 2.11. Helsinki – Lima  
Lento Limaan, jonne saavutaan saman päivän iltana. 
Kuljetus hotelliin ja majoittuminen. 



 

 
2. päivä 3.11. Lima (A, L)   Kaupunkikierros sekä Suklaamuseo ja perunainstituutti  
Aamiainen ja kaupunkikierros bussilla ja kävelle, jonka aloitamme tutustumalla espanjalaisten valloittajien 
rakennuttamaan keskusaukioon ja sen reunalla sijaitseviin kuvernöörin ja arkkipiispan palatseihin ja upeaan 
katedraaliin. Jatkamme suklaamuseoon, jossa saamme tietoiskun Perulaisesta kaakaosta.  Ennen yhteistä lounasta 
ajamme läpi uudemman kaupunginosan Mirafloresin. Iltapäivällä meillä on tilaisuus vierailla perunainstituuttissa, 
jossa tutkitaan ja kehitellään uusia perunalajikkeita, joita on useita satoja. 

 
3. päivä 4.11. Lima-Cusco (A, I)   Kävelykierros Cuscossa 
Aamiaisen jälkeen kuljetus lentokentälle ja lento Cuscoon, muinaiseen inkahallitsijoiden pääkaupunkiin, jonka 
rakentamisen aloitti ensimmäinen inkahallitsija, Manco Capac 1100 luvulla Auringonjumalan käskystä. 
Kaupungin loisto jatkui aina vuoteen 1534, jolloin Francisco Pizarro joukkoineen otti sen verisesti Espanjan alaisuuteen. 
Hotelliin majoittumisen jälkeen lähdemme iltapäivällä kävelykierrokselle, tutustuen kauniiseen keskusaukioon ja Inkojen 
aikaisiin rakennuksiin ja katuihin mm. San Blasin taiteilija alueeseen ja totuttelemme korkeaan ilmanalaan.   
Yhteinen illallinen hotellilla. 

 



 

4. päivä 5.11.  Cusco - Machu Picchu (A, I)  Junamatka Aguas Calientesiin ja Machu Picchu 
Tänään ohjelmassa on yksi matkan kohokohdista, inkojen kadonnut kaupunki, Machu Picchu, jonne matkaamme  
junalla ja bussilla pyhän Urubamba-joen laaksoa alas eli takaisin. 2200 metrin korkeuteen. 
Paikkaan liittyy enemmän mystiikkaa kuin todellista tietoa. Machu Picchua on alettu rakentaa 1440-luvulla inkahallitsija 
Pachacutin toimesta ja se oli asuttu aina espanjalaisten Perun valloitukseen saakka.  Espanjalaiset eivat kaupunkia 
löytäneet, mutta sen asukkaat hylkäsivät sen jostain tuntemattomasta syystä.  
Machu Picchu nukkui Prinsessa Ruususen unta aina vuoteen 1911 saakka, jolloin Amerikkalainen Hiram Bingham 
”loysi”sen uudelleen. Junamatka kulkee uskomattoman kauniiden maisemien halki.  
Majoitumme Machu Picchun juurelle Aguas Calientes nimiseen kylään.  Meillä on koko päivä aikaa tutustua alueeseen ja 
illalla palattuamme hotelliimme kertaamme päivän kokemuksia ja syömme illallisen hotellissamme. 

 
5. päivä 6.11.  Machu Picchu – Cusco (A, I)  Kuumat lähteet ja Machu Picchu 
Aamupäivällä aikaa joko mennä takaisin Machu Picchulle (lisämaksusta) tai vaikkapa nauttia kylvystä kuumissa lähteissä. 
Kylässä on paljon hyviä lounasravintoloita halukkaille ja iltapäivällä suuntaamme junalla ja bussilla takaisin Cuscoon, 
jossa nautimme yhteisen illallisen. 

 
6. päivä 7.11. Cusco (A, I)    Kudonta seminaari 
Nyt olemme jo sopeutuneet korkeaan ilmanalaan ja jatkamme tutustumista Cuscon kauniiseen kaupunkiin.  
Aamupäivällä vierailemme paikallisessa orpolastenkodissa, jonka jälkeen iltapäivällä tutustumme läheiseen 
Chincheron kaupunkiin ja inkojen aikaiseen kankaiden värjäämiseen, kudontatekniikkaan ja malleihin.  
Kankaiden kudonta oli ylhäisten naisten tärkein velvollisuus.  
Illalla lähdemme yhteiselle show illalliselle. 



 

  
7. päivä 8.11. (A, L)                      Cusco   Pisac markkinat– Ollantaytambo – Sacsayhuaman linnoitus 
Aamiaisen jälkeen retki inkojen pyhään kaupunkiin Pisaciin markkinoille, jossa paikalliset käsityöläiset myyvät 
monenlaista tavaraa, alpakka-vaatteista ja asusteista hopeakoruihin, keramiikkaan jne.  
Matka jatkuu läpi vaikuttavien maalaismaisemien ja laaksojen kohti Ollantaytamboa, joka ei ole aikojen saatossa 
muuttunut lähes lainkaan. Käymme Sacasyhuamanin linnoituksessa, joka on rakennettu valtavista kivilohkareista ja 
sijaitsee strategisesti kukkulan yläpuolella, josta on näkymät Cuzcon kaupunkiin. 

  

 
8. päivä 9.11. (A, L, I)    Cuzco-Puno Maisemareitti Punoon 
Aamiaisen jälkeen lähdemme bussimatkalle, joka vie meidät aina lähemmäs 4000 metrin korkeuteen. Ihailemme 
laama- ja alpakkalaumoja sekä upeita maisemia. Ympärillämme on välillä kuun maisemia ja välillä hyvinkin vehreitä 
maanviljelysalueita. Vierailemme Inkojen pyhällä paikalla Raqchissa, joka tunnetaan mm. valtavan kokoisesta 
Wirachocha-temppelistä. Nautimme buffee lounaan matkan aikana.  
Illalla saavumme Titicaca järven rannalle ja majoitumme hotelliin. 
Yhteinen illallinen hotellilla.  



 

 
9. päivä 10.11. Puno (A, L)   Uros intiaanit ja kelluvat saaret, sekä paikalliset markkinat 
Aamiaisen jälkeen ohjelmassamme on tutustumista Punoon ja sen ympäristöön. Menemme veneellä kelluville saarille, 
jossa asuu uros-heimon intiaaneja. Yhteisö elää melko eristäytynyttä elämää omia perinteisiä tapojaan noudattaen, 
joihin kuuluu kalastus, käsityöt ja jopa maanviljelys. Tora-ruokosta punottuja saaria on useita. 
Päivän aikana lounas. 
Iltapäivällä vieraillaan paikallisilla markkinoilla Punossa, joka on tärkeä tapahtuma sekä tiedonvälityksen että 
hankintojen vuoksi. Markkinoille tullaan myymään eläimiä, ruokatavaraa ja vaatteita. Sieltä löytynee myös hattukauppa, 
josta naiset hankkivat nuo perulaisnaisille tyypilliset knallihattunsa.   
 

 
10. päivä  11.11. Puno-Lima (A, I) 
Aamiainen ja lähtö Juliacan lentokentälle, josta iltapäivällä lento Limaan, ja majoittuminen tuttuun hotelliin.  
Yhteinen illallinen. 



 

 
11. päivä  12.11.  Lima (A, L)   Kultamuseo ja Larco-museo 

Aamupäivällä vierailemme kultamuseossa, jonka kattaviin kokoelmiin kuuluu yli 7000 esinettä.  
Myöhäinen lounas matkalla lentokentälle. Ravintola sijaitsee Larco museon ja kauniin puutarhan yhteydessä, joten 
voimme jatkaa jatka tutustumista muinaisperulaisiin aarteisiin ja nauttia kukkaloistosta ennen lentokentälle saapumista. 
 
12. päivä 13.11. Amsterdam-Helsinki Kotiinpaluu  
Koneenvaihto Amsterdamissa ja paluu Helsinkiin. 
 
Lennot: 
2.11.2019    klo 07.00 – 08.45  Helsinki-Amsterdam 
2.11.2019    klo 12.35 – 19.15  Amsterdam-Lima 
4.11.2019    klo 09:44 – 11:11 Lima-Cusco 
11.11.2019  klo 13:14 – 14:48  Juliaca-Lima 
12.11.2019  klo 21.05 – 15.20 Lima-Amsterdam (+1) 
13.11.2019   klo 20.30 – 23.55 Amsterdam-Helsinki 
 
Majoitus:  
Lima     El Tambo 2   www.eltamboperu.com  
Cusco     Los Portales Cusco   www.hotelportalescusco.com 
Aguas Calientes     El Mapi by Inkaterra Hotel      www.elmapihotel.com   
Puno     Xima Puno    www.ximahotels.com 

 
Matkan hinta: 3.256 €/hlö jaetussa kahden hengen huoneessa, huone yhdelle omaan käyttöön + 260 € 

 

Hinnat perustuvat voimassa oleviin tariffeihin ja valuuttakursseihin, näiden muuttuessa pidätämme oikeuden 
muutoksiin. Lopullinen hinnantarkistus 6 viikkoa ennen matkaa. Minimi osallistujamäärä 20 hlöä.  
 
Hintaan sisältyy:   
- Helsinki-Lima reittilennot veroineen 
- Perun sisäiset lennot veroineen 
- lentokenttäkuljetukset  
- junamatka Cusco - Machu Picchu – Cusco  
- majoitus kahden hengen huoneissa hyvätasoisissa hotelleissa  
- Aamiainen päivittäin 
- Ohjelmaan merkityt ateriat (merkitty kursiivilla ohjelmassa) 
- ohjelman mukaiset retket ja kuljetukset sisäänpääsyineen  
- Suomalainen matkanjohtaja mukana matkalla 
- paikalliset asiantuntijaoppaat  
 

http://www.eltamboperu.com/
http://www.hotelportalescusco.com/
http://www.elmapihotel.com/
http://www.ximahotels.com/


 

Hintaan ei sisälly: juomia, kansainvälisen käytännön mukaisesti juomarahat, muut henkilökohtaiset menot, 
matkavakuutus ja mahdollinen Perun lähtövero. 
 
Muuta: Matkalla vaaditaan Suomen kansalaisilta voimassa oleva passi, jonka on oltava voimassa  
6 kuukautta matkan jälkeen. Viisumia ei tarvita alle 3 kk oleskeluun. 

 
Vastuullinen matkanjärjestäjä SoileTours Oy  
Kirkkotie 116a, 02570 Siuntio     puh. 09-4129344   
www.soiletours.com  anne@soiletours.com   
SoileTours on Kuluttajaviraston hyväksymä rekisteröity matkanjärjestäjä Kuvi 40/89/MjMvU 
Vakuus asetettu Suomen Kilpailu- ja Kuluttajavirastoon. 
Suomen Matkatoimistoalan liitto ry:n jäsen SMALL 24995 

 

http://www.soiletours.com/

