
 

Dreamers Journey 

A mystical Peru experience with Qero shamans & Earth temples 
 
Välkommen till en fantastisk reseupplevelse i Peru!  
En tvåveckorsresa i det vackra Sacred Valley runt Cusco och dess tempel fyllda 
av ceremoniella utrymmen, visionära läror och personlig healing tillsammans 
med mina Qero shaman bröder och systrar i Peru. Varje dag kommer att ha sitt 
eget ljus i den shamanska världen av initieringar och ceremoni, vilket ger oss en 
möjlighet att läka och utvecklas och gå bortom gamla identifikationer när vi går 
in i en ny nivå av medvetande i våra liv.  Tillsammans med våra Qero shamaner, 
välkomnar jag dig att vandra med oss i den gröna vackra Andinska världen av 
ljus, musik och magi!  
 
Resplanen 
19 juli Cusco - Ollantaytambo  
Välkomstmöte runt lunchtid på vårt vackra hotell ApuLodge, beläget i den 
fortfarande intakta Inka staden, Ollantaytambo. Vi kikar runt i den mycket 
charmiga lilla staden, äter lunch på ett härligt kafé och besöker sedan 
marknaden utanför templets entré. På kvällen samlas vi för att stärka våra 
grund initieringar och har en eld ceremoni precis under det mäktiga Wiracocha-
berget. Notering: Vi koordinerar ankomst tiderna på Cusco flygplats eller Cusco 
stad för en grupp upphämtning till vårt hotell. 
 
20 juli Ollantaytambo  
För dem som är uppe tidigt, vandrar vi upp till Wiracocha templet för 
meditation, här sitter vi nära kronan av Skaparen i sol uppgången med en 
fantastisk utsikt över dalen. Dagen tillbringas i det huvudsakliga tempelområdet 
Ollantaytambo. Här besöker vi många olika kraftplatser; Vindens tempel... 
soltemplet... vattnet... kondoren... Genom dessa heliga platser, går vi in i 
ceremoni med shamanernas sätt att se och drömma. 
 
21 juli Inkaleden – Aguas Calientes 
Tidigt på morgonen möter vi vår guide och påbörjar en magisk resa mot  
Machu Picchu. Vi tar tåget i ca 1 timme 45 min. till början av vår 2dagars 
Inkaleden/Machu Picchu upplevelse. Vandringen tar dig längs den vackraste 
sträckan av Inkaleden där vi besöker många anrika Inka-platser med en magisk 

http://www.apulodge.com/


      
 

vacker natur, samtidigt som du får en panorama vy över Andernas majestätiska 
berg. Vandringen börjar i Sacred Valley och arbetar sig upp längs Inkaleden  
(4 timmar måttlig vandring) till den arkeologiska platsen i Winaywayna som 
betyder "Föralltid ung" innan du fortsätter till Machu Picchu via Solporten. 
Därifrån har du en fantastisk utsikt över Macchu Picchu! Efter att ha passerat 
genom Solporten tar vi ett sidospår som leder till den lilla staden Aguas 
Calientes i dalen nedanför. Väl i stan åker vi till vårt hotell och har ledig tid att 
se oss omkring bland affärer och den stora marknaden. Om du vill kan du bada i 
de lokala varma källorna, före eller efter middagen som avnjuts i en härlig lokal 
restaurang som serverar fantastisk god mat. 
 
22 juli Machu Picchu/Huayna Picchu 
Vi går upp kl 4 på morgonen för att ta den första bussen upp till Machu Picchu 
för att se soluppgången över ruinerna. Denna dag har du möjlighet att vandra 
Huayna Picchu som även kallas Kollibrins berg. Denna vandring är fylld av 
skönhet! (2 timmar brant vandring så du måste vara i en god fysisk form.) På 
toppen får du verkligen en storslagen vy när du står högt över Machu Picchu. 
Eller så kan du välja att vara kvar i det stora tempelområdet och göra dina egna 
upptäckter. Lite senare på dagen kommer vår guide att ta oss på en 2 timmars 
guidad tur runt höjdpunkterna i Machu Picchu. På eftermiddagen tar vi bussen 
till Agua Calientes stad direkt till tågstationen som tar oss på tillbaka till 
Ollantaytambo, vi anländer till vårt hotell Apu Lodge runt 18.00. Dags för 
middag och sharing av våra gyllene upplevelser av Machu Picchu. Detta är den 
sista natten i Ollantaytambo. 
 
23 juli Ollantaytambo-Moray-Pisac 
I dag möter vi våra Qero shaman vänner som kommer att vara tillsammans med 
oss de kommande 3 dagarna. En buss plockar upp oss på hotellet och åker till 
det feminina templet i Moray. Detta är en populär plats för dagens shamaner 
där många ceremonier inklusive despachos erbjuds till jorden för fertilitet och 
överflöd. Despachos är välsignelse Mandalas med cocablad, majs, blommor, 
örter och godis som skapats med intention och andetag. Despachos kan 
förberedas för en individs välbefinnande, en familj, en by, och andra ändamål. 
Moray är en av de bästa ställena att känna energin i Pachamama. När du ligger 
på magen kan du känna pulsen eller hjärtslagen av moder jord. Nära 
tempelområdet har vi en Despacho ceremoni och en initiering som läker det 
inre feminina. På eftermiddagen åker vi till en annan del av den heliga dalen, 
Pisac. Staden är känd för sin marknad som är öppen dagligen och erbjuder 
textilier, smycken och hantverk. Vårt fina hotell Pisac inn ligger centralt på 
torget. 

http://www.pisacinn.com/


      
 

 
24 juli Pisac-Tipon 
Idag besöker vi templet i Tipon, en arkeologisk Park tillägnad vatten, fontäner 
och odling av blommor. Vattenkanalerna och akvedukterna visar sann genialitet 
med dess hydrauliska konstruktion och många ingenjörer besöker den. Vi tar en 
tur i templet, och passer på att rena vår ljusenergikropp i dess vatten för att 
bringa harmoni och balans i våra liv. Dagens helande fokus är att balansera 
maskulina och feminina energier inom oss. Vi sitter i en annan Despacho 
ceremoni och tar emot en initiering som läker det inre maskulina från våra Qero 
shamaner. Efter ceremonin bränns Despachon för att kalla in nya möjligheter i 
livet. 
 
25 juli Pisac 
Det största berget i Pisac är i form av en kondor eller falk med huvudet på de 
övre åsarna och dess vingar som ligger ner över de gröna terrasserna. Efter 
frukost kan vi vandra upp för berget från byn (eller med buss) vilket tar ca  
1 1/2 timme beroende på hur snabbt vi vänjer oss med den höga höjden. Den 
fysiska utmaningen är ett utmärkt sätt att stärka kropp, sinne och själ.  
Pisac är en plats för visioner och drömmar! En fantastisk plats för shamanskt 
arbete! På toppen erbjuder Qero shamaner oss ytterligare en Despacho 
ceremoni tillsammans med en visionär initiering. Sen lunch i stan och tid att gå 
på den berömda marknaden precis utanför vårt hotell. Det finns också möjlighet 
att boka en privat healingsession med en av Qero shamanerna på 
eftermiddagen. 
 
26 juli Pisac-Chinchero-Willka Tika LuxuaryRetreat 
Efter frukost åker vi med buss till staden Chinchero som är väverskornas 
samhälle. Där har dom bevarat sitt uråldriga sätt att färga och väva som vi får en 
introduktion till. Här spenderar vi tid med min kära vän sedan många år, 
Marlene och andra väverskor som lär ut symbolerna för Inka kosmologi som vävs 
in i form. Vi kommer att njuta av lunch i samhället och har möjlighet att köpa 
vackra textilier därifrån! På eftermiddagen åker vi till vår lyx Retreat i Sacred 
Valley, Willkatika Vi välkomnas in i denna sköna plats med en läcker 3-rätters 
middag och möjlighet finns boka ett hett bad med helande örter utomhus under 
stjärnorna! En fantastisk upplevelse för både kropp och själ. 
 
27 juli Willka Tika 
Morgonmeditation i Chakra trädgården av elementet jord. Efter frukost har vi 
en morgonklass med Mesa Work, hur vi skapar kartor i vår Mesa för att hålla 
visionen om våra liv. Var är du nu? Vad förändras i dig? Vi låter Mesan tala och 

http://www.willkatika.com/


      
 

spåra berättelserna, vilket ger healing till det som stoppar dig. Vi njuter av en 
utsökt lunch och ges tid till en stilla vilande stund i den blommande trädgården. 
På eftermiddagen finns möjlighet att gå till en keramiker för att ha en keramik 
klass. Härligt att ha händerna i jordens lera och göra något personligt i Peru 
design!  
 
28 juli Willka Tika-Maras 
Morgonmeditation i Chakra trädgården av elementet vatten. Efter frukost tar vi 
en lätt vandring direkt från Wilka Tika som tar ca 3,5-4 timmar tur och retur till 
Maras. Saltgruvorna är en samling av cirka 3 000 små bassänger som sitter på 
sluttningarna av berget som förvaltas och ägs av enskilda familjer. Var tredje 
dag under den torra säsongen, kommer människor och fyller sina pooler med 
saltvatten som strömmar från en naturlig källa. När vattnet avdunstar, stelnar 
saltet successivt. När du besöker saltgruvorna är du fri att gå runt och utforska. 
Det salt som samlats här är några av de bästa i världen. Vi stannar där för lunch 
och besöker några av de många småskaliga leverantörer som säljer "frukterna" 
av detta arbete i sin rena form eller blandas med örter för användning i 
matlagning, bad, eller i chokladkakor. Vi är tillbaka på Willka Tika väl i tid för 
middag och njuter av en avslappnad kväll, kanske boka ett hett örtbad eller en 
andinsk Massage… 
 
29 juli Willka Tika 
Morgonmeditation i Chakra trädgården av eld. Idag har vi ett besök från en 
Qero shaman från en avlägsen by i bergen. Han/hon kommer att hålla en grupp 
Despacho ceremoni och erbjuda personliga behandlingar i Healing och 
Cocablads läsningar för var och en av oss tillsammans med en översättare.  
En spännande dag! Efter middagen har vi en eld ceremoni och bränner vår 
Despacho tillsammans med dem. 
 
30 juli Willka Tika  
Morgonmeditation i Chakra trädgården av luft. Vår sista heldag på Willka Tika. 
Vad är det du tar med dig hem? Vad är din dröm? Ditt kall från Pachamama? 
Hur tar du dessa delar av inspiration till manifestation? Vi engagerar kreativa 
visualiseringsmetoder och visionära läror i de högre chakra trädgårdarna för vår 
“wrap up” av resan. I avslutningsceremonin kommer jag att ge de två högsta 
initiatieringarna från den andinska världen, Mosok karpay och Taitanchis. Du 
kommer också lära dig essensen av dom och hur du kan ge dem vidare till andra 
för att lyfta vår värld till en högre frekvens. Under middagen har vi Andinska 
musiker som är med oss och firar vår sista kväll på Willka Tika. 
 



      
 

31 juli Willka Tika- Cusco  
Avresedag eller stanna några dagar till! Vi rekommenderar att du har en dag 
eller mer innan/efter den formella resan för att vänja dig i den höga altituden, 
vila, integrera och uppleva Cusco. Staden har mycket att erbjuda från Inkas rika 
kultur samt restauranger, shopping och tempelområden strax ovanför staden. 
Jag har förbokade rum på fina Ninoshotel i Cusco 1 och 2 augusti. Låt mig veta 
om du vill stanna en extra dag eller två och jag reserverar ett rum för dig. Se 
nedan för rumspriser.   

 
Notering: För att vara med på denna resa måste du gå ett Medicinhjul eller vara 
en full Mesa bärare. 
 
Boknings information  
Rese datum: 19-31 juli 2020   Resans pris: 25.000:-   
Inkluderar: * Upphämtning från Cusco flygplats/Cusco runt lunchtid till 
Ollantaytambo den 19 juli. *All transport inom resans datum.  
*Daglig shamansk undervisning med Jeanette Mantel. *Despacho ceremonier och 
initieringar med Qero shamaner. *2 dagar på Inkaleden/Machu Picchu boende i 
dubbel rum med frukost i Aguas Calientes. Engelsk talande guide, transport & 
entréavgifter under 2-dagarsresan. Frukost, lunch, middag dag 1. *Under din tid på 
Willka Tika – Boende i dubbelrum med frukost, lunch (utom 28 juli när vi vandrar 
till Maras) 5st fantastiska 3 rätters ekologiska vegetariska middagar. * Keramik 
klass * En heldag med Qero shaman, healing, Despacho, eld ceremoni *Live band 
med Andinsk musik under vår avslutsmiddag på Willka Tika. 
* Transport från Willka Tika till Cusco 31 juli 2020 
 
Ej inkluderat: flyg, internationella eller nationella. Boende i DB på Hotel APU Lodge 
3 nätter = $129, i Pisac 3 nätter = $114, båda är inkl frukost. Ett 10dagars turist 
pass som ger dig entré till templen vi besöker i Sacred Valley 130 soles = 415:-  
(detta köper du och betalar kontant vid Ollantaytambo Temple entré den 20 juli) 
lunch och middag med undantag för vad som nämns ovan. Privat healing session 
med Qero Shamans-kostnad $50, tips, reseförsäkring, kostnader för medicinska 
behov, om någon. Vandringen på Huyana Picchu kostar $75. För ytterligare 
hotellnätter i Cusco rekommenderar jag varmt Ninos Hotel Meloc 
Pris i dubbelrum $30 per person/ natt och i enkelrum $60 per natt.  
 
 
 
 
 

https://ninoshotel.com/cuzco-hotel-meloc
https://ninoshotel.com/cuzco-hotel-meloc


      
 

 
 
Boka din plats Genom att betala en deposit på 10.000:-  
Slutbetalningen på 15.000:- sker 1 maj 2020 
 
Avbokningsregler: Anmälan är bindande & depositionen återbetalas ej.  
Avbokning efter den 1 maj 2020 innebär att du betalar hela resans pris. 
 
Välkommen att boka din Peru upplevelse genom att skicka ett mail till 
journeys@jeanettemantel.com tillsammans med information om ditt pass nr, 
ålder & nationalitet som behövs för att boka Inkaleden. Jag svarar med 
betalningsinformation och mer om förberedelser för magiska Peru. 
 
Med kärlek, 
Jeanette 
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