Chavin de Huantar trekking 3 dagen/2nachten.

Een nieuwe en interessante manier van wandelen. We wandelen 37 km vanaf Olleros tot
Chavín. De route is een initiatief van een groep boeren uit de Callejón de Huaylas en de
berg organisatie van de Olleros - Chavín omgeving om zo inkomen te genereren voor de
lokale bevolking. De route start in het charmante dorpje Olleros (30 km ten zuiden van
Huaraz) waar de ezels en of llama’s voorbereid worden om het materiaal te dragen.
Gedurende 3 dagen wandelen we in prachtige natuur en laten de besneeuwde bergtoppen
zich voortdurend zien zoals de Shaqsha (5703 m), de Cashan (5686 m) en de Tuctupunta
(5343 m) In Peru staat deze trek bekend als één van de mooiste! De route gaat langs
dorpjes waar de mensen op het veld werken volgens hun eigen tradities. Door kleine
gemeenschappen als Shongo en Nunupata. De route eindigt bij de prachtige
archeologische site van Chavín de Huántar, gebouwd als administratief en ceremonieel
centrum voor de eerste pre - Colombiaanse beschaving die verspreid was over heel Peru.
Er zijn verschillende structuren in de gepolijste rots met ondergrondse pleinen en
galerijen met spectaculaire gravures uitgehouwen in de rotsen. Dit maakt van Chavín één
van de belangrijkste stopplaatsen voor toeristen.
Dag 1 : Huaraz – Olleros (3200 mt) -Sacrachancha
(4150 mt)
Vertrek uit Huaraz rond 7.30 in de richting van
Olleros, waar al het materiaal op de ezels en paarden
geladen wordt. De ezels dragen jullie rugzakken en
jullie lopen alleen met een dagrugzak. Geniet van de
prachtige uitzichten over de besneeuwde bergtoppen
met panoramische vergezichten. In Olleros starten we
op 3500 m hoogte en eindigen we deze dag rond de
4000 m in Tsacracancha.
De wandeling is langzaam klimmend over een
winderige weg met prachtige natuur rondom ons. We
wandelen langs de rivierbedding en kijken steeds op de besneeuwde bergtoppen in het
Huascaran Nationaal Park.
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Dag 2: Sacracancha – Shongopampa (4088Mt)
Na het ontbijt eerst klimmend door
een smalle vallei. Het is een steile
wandeling vandaag! We klimmen
naar de enige pas in deze trek: de Yana
shallash pas op 4700 m. Om je heen
steken de pieken van Umashraju,
Huantsan, Rurec majestueus boven het
landschap uit. De wandeling gaat verder
over de splitsing van 2 bergketens die de
Callejon de Conchucos aan de oostzijde
van de Andes verdeelt. Daarna dalend
over een pré-inca pad met incastenen en
zigzaggend langs de bergwand naar
beneden. Onderweg passeren we kleine dorpjes en kamperen we in Shongopampa
Dag 3:Shonkopampa - Chavin(3140 mt)
Ontbijt en op pad langs dorpjes zoals Chichucancha, Hatu en
Nunupata. We zien de berg Huantsan op 6395 m, voor we de
archeologische site bereiken van Chavin de Huantar, gelegen
op 3050 m. Afscheid van onze helpers en de dieren. De gids
geeft een rondleiding in deze ruïnes voor we teruggaan naar
Huaraz. De Chavin de Huantar cultuur was 3000 jaar geleden
zeer sterk. De ruïnes waren het centrum van een grote
beschaving maar nog altijd is er weinig bekend over deze
fascinerende cultuur. Er zijn veel afbeeldingen teruggevonden
van katten, vogels en slangen, gegraveerd in de rotsen. Dit geeft historici stof tot
discussie. In de namiddag nemen we de bus terug naar Huaraz. Onderweg passeren we de
tunnel van Kawish. Transfer duurt ongeveer 2, 5 à 3 u naar je hotel.
•
•
•

De vertrek - en aankomsttijden zijn bij benadering.
Veel hangt af van de lokale gewoontes
De kampeerplaatsen kunnen variëren. Dit hangt af van de gids en de fysieke
conditie van de groep.

Inbegrepen
• Meertalige gids en lokale gids.
• 3 maaltijden per dag. Vegetarisch eten op verzoek
• 2 - persoonstenten, matje, eet - en kooktent, kleine tafels en stoelen, kok
• Herder, ezels voor het dragen van de kampeeruitrusting, het eten en bagage
• Transport Huaraz – Olleros / Chavín – Huaraz
Niet inbegrepen
• 65 sol entree trail en 10 sol entree ruïnes.
• Slaapzak

