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 Shaman Mystic Retreat Peru: 

Machu Picchu, Rainbow Mountains, Lake Titicaca, Colca Canyon, Sacred Valley 

28. september til 14. oktober 2019 
 

 

 

Arrangeret af Manuel Usca (Peru) og Michael W. Berg (Danmark)  

Tag med på en uforglemmelig rejse i inkaernes fodspor, hvor du vil opleve den smukke natur, den 

fantastiske mad, shamanernes høje bevidsthed, healing og udvidelse af din egen bevidsthed. Du 

får en unik rejse – på både det indre og ydre plan! 
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Program Cusco, Puno, Bolivia, Arequipa - Spiritual Mystic Retreat  
 

Rejsebeskrivelse 
 

Dag 1: 29/9-2019 

Lima til Cusco 

Modtagelse og transfer til hotel 

Vi byder dig velkommen i lufthavnen i centrum af universet og verdens navle: Cusco, og transporterer dig til 

dit hotel. Senere taler vi om den globale åndelige opvågning til den nye bevidsthed. Det anbefales at hvile i 

et par timer, inden du foretager nogen form for aktivitet. På den måde vil vi kunne undgå  højdesyge, så vi 

kan nyde vores rejse fuldt ud. Resten af dagen har du fri til at kunne forbinde dig med den meget 

powerfulde energi. 

 

 
 

Dag 2: 30/9-2019 

Cusco, læsning af coca blade og spirituel integration 

Halvdagsaktivitet 

Meget tidligt, efter at have spist morgenmad på hotellet, går vi til AMARUs store tempel, der symboliserer 

Slangen, Liv, Visdom og Transformation. Vi vil lave i en Taknemmelighedsdespacho (ceremoni)til Moder 

Jord for at få en god start på vores spirituelle rejse. Despacho ceremonien giver os muligheden for at finde 

vores åndelige formål. Derefter vil vores shaman læse coca blade for os. Gennem bladene får vi  hjælp og 

guidance, healing og styrke til at være i verden.  Efter at have fordøjet  og integreret den urgamle visdom, 

vender vi tilbage til byen, der går gennem Ancestral Spirit Way, hvor dagens tur ender ved dit hotel. 
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Day 3: 1/10-2019 

Cusco, Temple of the Great Puma, Temple of Ray 

Halvdagsaktivitet 

Tidligt efter at vi har spist morgenmad på hotellet, kører vi ca. en halv time til Q'enqo, Temple of the Puma.  

Vi arbejder her med visdommen om pumaens/jaguarens energi: Frygtløshed, indre styrke og bevidsthed. I  

Temple of Ray, arbejder vi også med visdommen om solens stråler, der løfter og skaber nyt liv på moder 

jord. Herefter går vi til Temple of Fertility: Frugtbarhedens Tempel, Sacsayhuaman. Det er et fantastisk 

imponerende bygningsværk, der symboliserer Lynet – guden, der skaber ligevægt mellem dag/nat, sol/jord, 

fødsel/genfødsel og mand/kvinde. Efter at vi har skabt harmoni og balance i os selv, går vi tilbage til Cusco 

centrum og derfra tilbage til hotellet.  

 

 
 

Dag 4: 2/10-2019 

Cusco, Rainbow Mountain Trek 

Heldagsaktivitet 

Vi henter jer meget tidligt, kl. 4:00 ved hotellet. Vi skal møde den store mester White Dragon Fire, ved 

Ausangate. Det er en 3 timers tur, hvor vi kører gennem Cheaqupe. Her  kan vinyde solopgangen over dalen 

ved Pitumarca. Vi kører herfra til Hapura og Hanchipata by, hvor vi skal trekke fra. Vi skal møde Den Store 

Amaru, Slangen og Regnbuen i det røde bjerg. Efter vi har nydt en lækker morgenmad i 4300 meters højde, 

bevæger vi os opad det store bjerg, hvor vi kan finde masser af livsvisdom og bare at være ét med naturen – 

med hjælp fra Wisdom Keepers. Efter at vi har nået toppen på de 5100 meter, vil vi have en spirituel 
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ceremoni. Herefter vil vi begive os ned ad bjerget og nyde en dejlig frokost på en restaurant, inden vi kører 

tilbage til Cusco. 

 

 
 

Dag 5: 3/10-2019 

Cusco, Temple of the Ancestors, Fire, Urubamba 

Heldagsaktivitet 

Tidligt efter morgenmad på hotellet, tager vi på en 45 minutters tur til Pisac. Et godt tidspunkt at hele vores 

sår med den hellige ild fra Father Sun: Vi giver slip på de ting, der har påvirket os gennem vores mange liv og 

får aktiveret den ”indre sol” i os. Vi får for en stund kontakt med vores forfædre i Temple of the Ancestors. 

Det vil helt sikkert give dig en dyb åndelig oplevelse og healing. Herefter vil vi bevæge os ned ad Visdommens 

Sti, og ned til byen Pisac, hvor du kan shoppe på markedet med masser af forskellige håndlavede ting. Senere 

tager vi til Urubamba, hvor vi kan nyde et velfortjent hvil i inkaernes smukke Sacred Valley. 

 

  

 

Dag 6: 4/10-2019 

Urubamba, Temple of Mother Earth og Ollantaytambo 

Heldagsaktivitet 

Tidligt, efter morgenmad på hotellet, kører vi i ca. en time med bus til Moray; Temple of Mother Earth. Moray 

er centrum for spirituel fordybelse, både på det åndelige plan og gennem Moder Jord. Det er en glimrende 

lejlighed til at opleve visdommen om tilgivelse, integration, accept og frihed. Du får healet oprindelsen/kimen 

til dine smerter, traumer og karma fra dette og tidligere liv. Du får her mulighed for at arbejde gennem den 

hellige spiral for at kunne åbne og afslutte enhver smerte. I taknemmelighed til moder jord, laver vi en 
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despacho ceremoni sammen med vores shaman. Efter en dyb healing, tager vi til Ollantaytambo, hvor vi 

overnatter på hotel.  

 

 
 

Dag 7: 5/10-2019 

Ollantaytambo, Temple of Transformation og Aguas Calientes 

Heldagsaktivitet 

Vi spiser tidlig morgenmad på hotellet, hvorefter vi kører til Ollantaytambo, Temple of the Wind – Gate of 

Transformation. Her kan du transformere dig selv på alle planer; det fysiske, det spirituelle, det energetiske 

og den mentale bevidsthed. Det sker gennem arketyperne; Slangen (det spirituelle), Pumaen (det fysiske) og 

Kondoren (det energetiske) Vi vil især arbejde med kondorens energi, der på sine vinger bærer det 

guddommelige lys ned fra kosmos. Efter en spirituelt udviklende dag, tager vi toget med panoramaudsigt til 

Aguas Calientes, hvor vi overnatter på hotel. Selv togturen er en oplevelse i sig selv! 

 

 
 

Dag 8: 6/10-2019 

Aguas Calientes, Machu Picchu - krystalbyen og Cusco 

Heldagsaktivitet 

Vi tager meget tidligt med bussen til krystalbyen Machu Picchu. Machu Picchu er det spirituelle center for 

viden og visdom, især om Slangen, Pumaen, Kondoren, Regnbuen, Kolibrien, de Store Mestre (dem, der har 

gået vejen før os) og Wisdom Keepers. Vi vil blive modtage indvielsen ”De 7 Stråler for Spirituel Indvielse” 

Efter at have oplevet en dyb forbindelse på det energetiske plan, vil vi bevæge os i vores forfædres spor, hvor 

vi kommer ind på Wiracocha, der ofte sættes i forbindelse med Sacred Symbols, guddommelige symboler. 
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Efter at have nydt den smukke gamle Inka civilisation, tager vi bussen ned til Aguas Caliente by, hvor vi herfra 

kører med toget til Ollanytaytambo, hvorfra vi tager en bus tilbage til hotellet i Cusco. 

   

  
 

Dag 9: 7/10-2019 

Cusco, Puno 

Heldagsaktivitet 

Efter morgenmad på hotellet, går vi til busterminalen, hvor vi kører i rutebil i ca. 3 timer over højlandet 

Altiplano. Her kører vi igennem La Raya passet, det højeste punkt på turen: 4338 m. Herfra kører vi videre i 

2 timer til Pukara by, hvor vi provianterer. Herefter kører vi videre til handelsbyen Juliaca. Efter 1 times kørsel, 

ankommer vi til det ”store astronomiske spejl” Lake Titicaca, Puno 3827 m over havets overflade. 

Efter vi kommer frem til hotellet, har vi mulighed for at opleve Perus folkloriske hovedstad på egen hånd. 

Blandt andet kan du handle tøj af høj kvalitet. Overvej, om du skal kigge efter de virkelig smukke trøjer og 

ponchos mv. i alpacha uld, som er noget af det blødeste uld du kan få. 

 

 
 

Dag 10: 8/10-2019 

Puno, Copacabana, Isla del Sol 

Heldagsaktivitet 

Efter at have spist morgenmad på hotellet, går vi fulde af energi til busterminalen og kører i rutebil i ca. 3 

timer. Her krydser vi Kasani, grænsen mellem Peru og Bolivia. Efter paskontrol, kører vi yderligere 25 

minutter, indtil vi kommer til Copacabana. Herfra sejler vi ca. en time i motorbåd til Island of the Sun, hvor 

Inka civilisationen har sin oprindelse. Vi forbinder os her med Moder Jord og det store Kosmos. Vi tilbringer 

natten hos de lokale indbyggere.  



 

 

 

CUSCO NATURE MYSTICAL SPIRITUAL AGENCY 

APV. José Escobedo Cornejo F-4 

Oficina: +5184227555 

Celular: +51984760404 - +51984103732 

Email: info@cusconature.com 

www.cusconature.com 

 

 

 

 

Dag 11:  9/10-2019 

Isla de la Luna, Copacabana, Puno 

Heldagsaktivitet 

Vi nyder tidligt et lækkert måltid morgenmad, hvorefter vi vil aktivere lyset i os ved at tage solens stærke lys 

ind. Vi vil også arbejde os dybt ind i inkaernes visdom og suge energien til os. Herefter tager vi båden tilbage 

til Copacabana, og tager en anden båd til Island of the Moon, som symboliserer den feminine renheds vækst 

og evolution. Efter at have taget den høje energi ind, sejler vi tilbage til Copacabana, hvor vi om 

eftermiddagen kører med bus tilbage til Puno. 

 

  
 

 

Dag 12: 10/10-2019 

Puno, Pampa Cañawas, Chivay 

Heldagsaktivitet 

Vi spiser tidligt morgenmad på hotellet, hvorefter vi kører i ca. 4 timer gennem de store Andesbjerge. Her 

passerer vi de højtliggende søer, indtil vi kommer til Pampa Cañawas. Der har vi mulighed for at mærke den 

høje energi omkring vulkanen Master Misti, hvor Amazonlandet støder op til Carhuasanta-dalen. Herefter 

kører vi i ca. 2 timer mod Chivay, hvor vi bor på hotel Colca Llaqta Chivay. Senere er der mulighed for at 

besøge hot springs, de varme kilder, før vi nyder et dejligt aftenmåltid med underholdning. 
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Dag 13: 11/10-2019 

Chivay, Cruz of Condor, Chivay, Arequipa 

Heldagsaktivitet 

Meget tidligt efter morgenmad, tager vi til det fantastiske udsigtspunkt, hvor vi kan opleve de majestætiske 

kondorer i øjenhøjde. Det vil helt sikkert være en oplevelse af de helt store, der printer sig dybt ind i din sjæl 

– en oplevelse, der skaber en dyb forbindelse til kondoren, til moder jord, til universet – og ikke mindst til dig 

selv. Efter en dyb og healende oplevelse, tager vi tilbage til Chivay, hvor vi derfra kører til Arequipa og tjekker 

ind på hotel Casa de la Abuela og nyder senere aftensmad med underholdning på restaurant. 

 

 

 
 

Dag 14: 12/10-2019 

Arequipa, til fri disposition 

Denne dag har du fri til at tage ud på egen hånd og opleve Arequipa. Der er ingen planlagte aktiviteter, men 

det kan anbefales at besøge Santa Catalina klosteret og/eller finde et godt udsigtspunkt, hvor du kan se de 3 

vulkaner, der omgiver ”Den hvide by” Arequipa. 
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Dag 15: 13/10-2019 

Arequipa, Lima, Denmark  

På gensyn og transfer til lufthavnen 

Efter at være fyldt op af alle de smukke oplevelser fra den fantastiske natur og kultur i verdens centrum, vil 

vi køre til Juliaca Airport og flyve via Lima til Danmark.   

Du har også mulighed for at forlænge turen med 2-4 dage, hvor du kan besøge Nazca Lines. Nazca Lines ligger 

mellem Arequipa og Lima, og du har mulighed for at blive transporteret med bus. Kontakt Michael for 

yderligere oplysninger. 

 

 

Dine rejseledere: 
Manuel, den peruvianske rejseleder:  

Manuel er opvokset i en indfødt familie, der er forbundet med Paqos, Curanderos og shamaner. Manuel har 

deltaget i mange spirituelle og mystiske ceremonier. Da han var 4 år, fik han en uhelbredelig sygdom, der 

bragte ham tæt på døden – men han blev helbredt med naturmedicin og energimedicin af blandt andet en 

Alto Misayoq (en indfødt shaman/andinsk præst) og hans hjælpere. I 1995 mødte han Diane Dunn, som er 

en amerikansk healer, der havde bosat sig i Peru. Da hun på et tidspunkt gav Manuel et kram, fortalte hun 

ham, at han havde en helt speciel energi. Dette var begyndelsen på hans rejse ind i den spirituelle, mystiske 

og energetiske verden. Herefter begyndte han at at arbejde som guide inden for disse tre områder.  
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Han føler sig mere og mere forbundet til Pachamama, moder jord og til kosmos. Mange ting begynder at 

manifestere sig af sig selv, når man er energetisk forbundet med mestre, Wisdom Keepers, healere fra 

forskellige steder i verden – og naturligvis til de indfødte fra Queroernes fælleskab. På en af hans mange 

spirituelle pilgrimsrejser, blev Manuel ramt af lynet på hans højre hånd. Det var det første led i en række af 

magiske oplevelser indenfor inka traditionen, som Manuel har oplevet - og nu efterfølgende kan give videre. 

 

Michael, den danske rejseleder:  

Michael W. Berg er den danske rejseleder på denne unikke rejse. Michael er 52 år gammel og har en 

baggrund som coach, healer, shaman, kranio-sakralterapeut, yoga instruktør - og tidligere også som 

produktionsingeniør, merkonom og speditør. 

 

 
 

Michael har gennem sine mange uddannelser og jobs lært, at dét der skaber ægte glæde, er at udleve sin 

passion og dermed  og livets formål - og Michaels passion er yoga. Derudover, har Michael gjort det til en 

del af sit livsformål at sprede kærlighed og bevidsthed - og det gør han gennem yoga, personlig udvikling, 

shamanistisk healing og Munay Ki (Inkaindvielser) Det er en meget kraftfuld måde at arbejde med dig selv 

på, da det handler om hele dig, både krop, sind og sjæl. Det er udvikling på et meget dybt niveau, som du 

kan bruge resten af dit liv. Michael har været i Peru i 2006 og har selv arrangeret en tur til Peru i 2017. 

Du kan læse mere om Michael på www.heart-wise.dk og Yoga by Heart på Facebook. Michael vil undervise i 

yoga hver dag, så meget som turen gør det muligt, så vi kan lave mindful steps i bjergene. 

 

 

Priser: 
Manuel og Michael har valgt at gøre rejsen så gennemsigtig som muligt. Derfor er der et beløb du skal betale 

til Manuel og et til Michael og så også til flybilletter. Budgettet ser ud som følger:  

 

Manuel:  4 personer 3825 USD pr. person; 6 personer 2890 USD & for 8- 10 personer 2489 USD pr. person 

Michael: 3500,- DKK/540 USD pr. person 

Flybilletter: ca. 9.000,- DKK 
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Vi tager forbehold for ændringer i flypriser og dollarkurs. 

 

 

Turen inkluderer:  
 

• Gruppetransfer fra lufthavn i Cusco til hotel  

• Gruppetransfer fra hotel til lufthavn i Arequipa city Airport 

• Privattransport til startpunktet for vandretur på Hapura Rainbow Mountain 

• Morgenmad ved startpunktet for vandretur på Rainbow Mountain 

• Frokost i Cusipata efter vandreturen ved Rainbow Mountain 

• Privat bus transport fra Cusco til Puno – 7 timers kørsel 

• Privat bus transport fra Puno til Chivay, Colca Canyon – 7 timers kørsel 

• Alle morgenmåltider på hoteller 

• Alle overnatninger i værelser med tvilling /dobbeltseng 

• 5 overnatninger på hotel i Cusco 

• 1 overnatning i Urubamba by 

• 1 overnatning i Ollantaytambo by 

• 1 overnatning i Aguas Calientes by 

• 2 overnatninger i Puno, Qalasaya hotel 

• 1 overnatning i Island of the Sun  

• 1 overnatning i Chivay by 

• 2 overnatninger i Arequipa city 

• Al landtransport i bus i hele turens varighed 

• Tosproget spirituel turguide (spansk og engelsk) 

• Alle entrégebyrer til besøg på de historiske/arkæologiske steder i hele turens varighed 

• Togbillet til Machu Picchu og retur 

• Bus billet til besøg i Machu Picchu og retur 

• Entrébillet til besøg i Machu Picchu 

• Velkomstmiddag i Cusco 

• Dinner shows i Arequipa 

 

Turen inkluderer IKKE: 
 

• Overnatning i enkeltværelse (Det koster 25 USD ekstra pr. nat) 

• Alle flyafgange (Indenrigs og udenrigs) samt lufthavnsskatter 

• Frokoster og aftenmåltider 

• Madpakker til frokost , drikkevarer, alkohol samt snacks (Der er mange lokale indkøbsmuligheder)  
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• Drikkepenge (til shaman og til chauffører, spirituel guide samt til tjenere) 

• Personlige dokumenter og visa 

• Alle forsikringer, inclusive rejseforsikring, personlig ansvarsforsikring, sygdomsforsikring og/eller 

baggageforsikring etc.   

• Alle transportomkostninger udover, hvad der ikke er inkluderet i rejsebeskrivelsen. 

•  Alt hvad der ikke er nævnt i rejsebeskrivelsen. 

  

Vilkår og betingelser: 
 

• Du bekræfter dit køb ved at fremsende email  

• Priser er angivet pr. person i US dollars 

• Tilsyn og kontrol under hele opholdet 

• Ekstra udgifter i forbindelse med rejsen er for deltagerens regning 

• I tilfælde af ændringer i forbindelse med eventuelle strejker, force majeure mv. er for deltagerens regning   

• I vise tilfælde kan der komme ændringer i rækkefølgen af ture, eller flyafgange, i forhold til 

omstændighederne  

• Ændringer eller aflysninger i forhold til services, der kræver sanktioner og administrative udgifter sker i 

henhold til virksomhedens salgspolitik  

• Fordelingen af hotelværelser er baseret på to personer i værelser med to senge 

• Deltagere der ønsker enkeltværelser betaler 25 dollars ekstra pr. nat 

• Der tales engelsk, spansk (og dansk) Ønskes der andre sprog, spørg venligst 

• Rejsen er gyldig indtil 31. december 2019. 

 

 

Vigtige forhold: 
Bekræftelse på  køb af rejsen: Det er meget vigtigt, at du oplyser alle informationer om flyafgangen: Navn på 

flyselskab; flynummer samt landings- og afgangstidspunkt. Venligst send kopi af pasfarve og pasindhold for 

at kunne reservere og købe rejsen. 
 

Politik for opsamling af passagerer: 
Passagerer bør være til aftalt tid og sted til diverse ture. Dette vil forhindre, at turen bliver aflyst eller at der 

kommer ekstraomkostninger.  Vi anmoder om punktlighed. 

 

Bemærkninger og særlige behov: 

Har du særlige behov for fødevarer, medicin, eller er begrænset på grund af  allergi: Så husk at 

kommunikere det ud. 
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Reservation: 
Manuel: 

www.cusconature.com 

info@cusconature.com 

cusconaturalperu@mail.com 

 

 

Yderligere information:  
Michael: 

www.heart-wise.dk 

mwb@heart-wise.dk 

+45 26 33 55 33 

 


