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Hvis turen går til Peru, så er Oplev Peru den oplagte guidebog både før og under rejsen. Her finder du top 25
med de største seværdigheder, highlights, rejseplaner og rejseruter, kort til de vigtigste byer, gode råd fra
lokale eksperter, og de bedste hoteller, restauranter og cafeer i alle prisklasser samt anbefalinger til museer.

Indhold i Lonely Planet Oplev Peru:

Føl historiens storslåede vingesus på Machu Picchu.
Mærk bjergenes skønhed, når du går i de historiske fodspor på inkastien.

Få opskriften på den bedste Pisco Sour og en uforglemmelig ceviche samt andre kulinariske delikatesser,
tilberedt af stjernekokken Gastón Acurio og hans ligesindede.

Steder:

Iquitos & Amazon-junglen – Huaraz, Trujillo & det nordlige Peru – Lima – Cuzco & Machu Picchu –
Titicaca-søen – Nazca, Arequipa & det sydlige Peru
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