
Rainbow Mountain ή Vinicunca 

   Το πανέμορφο αυτό βουνό βρίσκεται στις  Περουβιανές Άνδεις στο

Κούσκο, μόλις 3 ώρες από το ιστορικό κέντρο, το Rainbow Mountain

γίνεται  το  κύριο  αξιοθέατο  για  να  δείτε  μετά ή  πριν  από το  Μάτσου

Πίτσου. Όπως θα μπορούσατε να μαντέψετε, το βουνό φημίζεται για τη

φυσική, πολύχρωμη ομορφιά του σε ένα εντυπωσιακό 5.200μ. Πάνω από

την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτή η εμφάνιση που μοιάζει με ουράνιο

τόξο δημιουργείται από τα ιζήματα ορυκτών σε όλη την περιοχή δίνοντας

στο βουνό το τιρκουάζ, τη λεβάντα, το χρυσό και άλλα χρώματα.

   Ανακαλύφθηκε πρόσφατα λόγω της τήξης του χιονιού που αποκαλύπτει

το  κρυμμένο  στολίδι  που  θεωρείται  ακόμα  ιερό  από  πολλούς  μέχρι

σήμερα. Από την ανακάλυψή του, το Rainbow Mountain άρχισε αργά να

κερδίζει δημοτικότητα . Μόλις η ύπαρξη του βουνού ήταν γνωστή εκτός

των τοπικών κοινοτήτων, άρχισε να προσελκύει ντόπιους και ταξιδιώτες,

έχοντας  πρώτα  μερικές  δεκάδες  ανθρώπους  να  δέχονται  τώρα

εκατοντάδες επισκέπτες την ημέρα. Το πρώτο πράγμα που τράβηξε την

προσοχή όλων ήταν, το μαντέψατε ξανά, τα χρώματα που δεν φαίνονται

έτσι πουθενά αλλού. Αλλά αυτό δεν ήταν το μόνο πράγμα. Είναι ένα από

τα  μέρη  όπου  ολόκληρο  το  ταξίδι  είναι  τόσο  καταπληκτικό  όσο  ο

προορισμός. Οι  λάμα, τα άλογα και οι αλπάκες χαρακτηρίζουν το τοπίο,

με τις τοπικές κοινότητες να βοηθούν τους επισκέπτες να ανακαλύψουν

το χρωματιστό βουνό.  



ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Είναι επίσης γνωστό ως Vinicunca, μια λέξη που προέρχεται από
τη μητρική γλώσσα του Περού Quechua, η οποία μεταφράζεται
σε «χρωματιστό βουνό».

 Το βουνό αποτελείται από 14 διαφορετικά, πολύχρωμα ορυκτά.

 Μόλις  πριν  από  4  χρόνια  καλύφθηκε  εξ  ολοκλήρου  από  χιόνι,
καθιστώντας αδύνατο να παρακολουθεί πλήρως την ομορφιά του
βουνού.

 Οι θερμοκρασίες εξακολουθούν να πέφτουν κάτω από 0 το βράδυ
- είναι καλό να γνωρίζετε για όσους επισκέπτονται το Rainbow
Mountain σε ένα πολυήμερο ταξίδι Ausangate.

 Τα  λάλαμα  και  τα  αλπάκα  είναι  διακεκομμένα  καθ  'όλη  τη
διαδρομή προς το Vinicunca.

 Ο  καιρός  μπορεί  να  αλλάξει  γρήγορα  από  χιόνι  σε  βροχή  σε
φουσκάλες ήλιους μέσα σε μια ώρα.
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