
 

 

 

 

 

 

 

Dag 1 Lima 

Vlucht naar Lima en bij aankomst transfer naar het hotel in Miraflores. Het hotel heeft een kleine 

binnentuin en dat is bijzonder in Lima. Het centrum van Miraflores is te belopen. 

 

Dag 2 Lima 

Vrije dag om de stad te verkennen. 

 

Lima is de onbetwiste hoofdstad van Peru. De stad is gesticht door Pizarro en ligt vlak aan de kust 

waar de Rio Rimac in de Grote Oceaan uitmondt. Met zijn haven Callao erbij is de stad inmiddels 

uitgegroeid tot een metropool van meer dan 12 miljoen inwoners, bijna de helft van het totale aantal 

inwoners van Peru. Interessant is het koloniale centrum en enkele buitenwijken (voormalige stadjes 

zoals Barranco en Miraflores). Alleen al de 

bijzondere musea die de stad rijk is, met name het 

Goudmuseum en de musea voor pre-Columbiaanse 

kunst, maken een bezoek aan de stad de moeite 

waard. De kerk van San Francisco verrast de 

bezoeker vanwege de goed onderhouden staat van 

het oude complex. In de bouwstijl zijn hier en daar 

Moorse invloeden te bespeuren. Opvallend: de vele 

duiven op het voorplein die soms de twee torens 

geheel bedekken. Speciaal zijn verder vooral de 

catacomben die uitgegraven zijn om 60.000 lijken 

te herbergen. De uitdrukking ‘botje bij botje leggen’ is hier letterlijk genomen: in de kuilen liggen 

scheenbenen met honderden bij elkaar, hopen dijbenen, bergen sleutelbenen. In een diepe put zijn 

de schedels netjes bij elkaar gelegd.  
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Wat is er nog meer te doen? 

 Het archeologisch museum is de moeite waard 

 Een stadsrondrit met tussen alle nieuwbouw verrassende koloniale gebouwen 

 De indianenmarkten in Miraflores 

 Even buiten Lima: white water rafting in de Lunahuana vallei 

 In Callao ligt het fort San Felipe gebouwd om de haven tegen piraten te beschermen 

 Het Larco Museum heeft een grote collectie inheemse kunst 

 

Dag 3 Paracas 

Transfer naar het busstation voor de Royal Class bus naar Paracas. Overnachting. Het strand is niet 

ver weg dus wellicht tijd voor een wandeling. 

 

Dag 4 Ballestas eilanden / Ica 

In de ochtend excursie naar de Ballestas eilanden. Er 

liggen honderden zeeleeuwen en het wordt wel de 

kraamkamer genoemd. Wie heel dapper is mag uit de 

boot springen en een stukje met de zeeleeuwen 

zwemmen. De eerste grote figuur, de candelabro, is al te 

zien. Er wonen hier geen mensen en slechts één keer per 

jaar wordt er guano oftewel vogelmest ‘geoogst’. Met 

geluk zijn er ook pinguïns te zien. In de middag zelf naar het busstation en bus naar Ica, waar je 

weer zelf naar het hotel gaat. 

 

Dag 5 Buggy en Bus 

Het is eens wat anders, surfen vanaf een zandduin. De omgeving is prachtig met een onverwachte 

oase. Na een uur durende adrenaline tocht per buggy door de duinen lukt het vas wel om in de bus 

te slapen, want per nachtbus gaat het naar Arequipa (er is ook een bus die overdag gaat en rond 1.00 

uur ’s nachts aankomt in Arequipa). 

 

 
 

Dag 6 Arequipa 

Bij aankomst zelf naar het hotel niet ver van het centrum. Het is leuk om te eten op de balkons rond 

de Plaza de Armas. Geduld is wel nodig, de service is niet snel. 

 

Dag 7 Arequipa 

Vrije dag. 

 

Omgeven door spectaculaire bergen ligt Arequipa. De bekendste is de vulkaan El Misti die bij 

helder weer het gezicht van de stad bepaalt. Door de bijna constant schijnende zon en de 

lichtgekleurde vulkanische stenen heeft Arequipa de bijnaam ‘witte stad’ gekregen.  



 

Midden in de stad ligt het pastelkleurige Santa Catalina klooster, gebouwd in de 17e eeuw, 

met smalle steegjes en mooie binnenplaatsjes.  

 

Dag 8 Wandelen in de Colca Canyon – Llahuar 

De aankomende dagen wordt het wandelen geblazen 

door de prachtige Colca Canyon. Vertrek uit Arequipa 

en met het openbaar vervoer naar Cabanaconde voor de 

ca 4 uur durende afdaling naar Llahuar, door een warm 

woestijnachtig landschap. Via de hangende brug naar 

de eenvoudige bamboehuisjes voor de overnachting. 

 

De Colca Canyon is een prachtig gebied en één van de 

weinige plekken waar de condor zich in volle glorie 

laat zien. Het land wordt er nog steeds bebouwd op 

terrassen, dit is de oude traditionele wijze zoals de 

Inca’s dat deden. De bevolking is vriendelijk en 

kleurrijk en spreekt nog altijd Quechua. 

 

Dag 9 Wandelen in de Colca Canyon – Fure 

Vroeg op voor de zwaarste dag van deze trekking. Je ziet watervallen en kleine dorpjes. In de mooie 

oase van Sangalle krijg je de welverdiende rust. Het water is heerlijk (18˚C) en er groeit allerhande 

fruit. De gids legt uit welke inheemse vruchten er groeien in de oase. Proef eens de Chirimoya of de 

Pacay. Overnachting in eenvoudige hutjes. 

 

 Dag 10 Wandelen in de Colca Canyon – Cabanaconde 

 Het ontbijt wordt geserveerd bij de oase en in de ochtend is   

 er nog tijd om te relaxen en te zwemmen. Geniet van het  

 prachtige landschap! Na de lunch is het tijd om op te  

 stappen en in 4 uur terug te lopen naar Cabanaconde. Hier  

 wordt weer in een eenvoudig hotel geslapen. 

 

 Dag 11 Wandelen in de Colca Canyon – Puno 

 Na het ontbijt op pad naar het condor uitkijkpunt. Hier    

 laten de vogels zich in hun majestueuze vlucht zien.  

 Even naar het dorpje Chivay en in de loop van de dag    

 verder met de bus naar Puno. 

 

 Dag 12 Uros / Amantani 

’s Ochtends transfer naar de haven van Puno, vanwaar we de boot zullen nemen naar de drijvende 

rieteilanden van Uro. Na ongeveer een uurtje op het eiland te hebben doorgebracht varen we verder 

naar Amantani eiland, waar er bij een lokale familie verbleven wordt. In de namiddag is er een 

bezoek met gids aan de Tempel van de zon en de maan op het hoogste punt van het eiland, een 

prachtige plek om de zonsondergang te zien!  



’s Avonds na het avondmaal met de lokale familie kun je nog deelnemen aan een lokale party 

in klederdracht. Hierna brengen we de nacht door in een simpel familiehuis. 

 

Dag 13 Puno 

Na het ontbijt verlaten we onze families en varen we naar het eiland Taquile, waar we het 

schitterende landschap en de gewoontes van de mensen bewonderen. Aan de mutsen van de mannen 

kun je zien of ze getrouwd zijn of niet! Hierna keren we per boot naar Puno waar we aan het eind 

van de middag aankomen. 

 

 Dag 14 Cuzco 

 Op tijd op voor de busreis naar Cuzco, er gaat een gids   

 mee en onderweg worden er uitstapjes gemaakt het  

 achterland in. Transfer naar het leuke hostal niet ver  

 van het centrale plein met een leuke binnenplaats. In de  

 omgeving is er veel straathandel van traditionele  

 handwerkproducten. Onderhandelen hoort erbij! 

 

 Dag 15 Cuzco 

 Vrije dag  

 

De stad is een wonderlijke mix, je treft er mensen van allerhande nationaliteiten die er Spaans leren 

of vrijwilligerswerk doen. De Spanjaarden hebben vele Inca bouwwerken vernietigd om op de nog 

bestaande muren hun koloniale panden te bouwen. Zo ziet men gave Inca muren met een koloniaal 

balkon! Het is heerlijk dwalen door de oude, smalle straten en toch is het hier bijna mondain. Je 

kunt zelfs weer bruine boterhammen krijgen. In de omgeving is veel te zien en te beleven: de 

Heilige Vallei, de fleurige markt van Pisac en de terrassen an Ollantaytambo zijn een kleine greep. 

 

Dag 16 Cuzco – Paardrijden 

Vandaag te paard een tocht van 4 á 5 uur langs ruïnes en door een 

mooi landschap. De ervaring van de verschillende ruiters bepaalt 

de route. Ook wie geen ervaring heeft is welkom! Vanaf het 

eindpunt is het een half uurtje wandelen naar Cuzco.  

 

Dag 17 Cuzco – Raften 

Vandaag staat er een rafting op het programma, of op de 

Apurimac rivier in de omgeving van Cusi Pata of in Chuqui – 

Cahuana. De eerste optie zijn niveaus I, II en III en de twee 

opties niveaus IV en V, met zeer sterke versnellingen, pittig dus! Vooral in het regenseizoen van 

november tot maart. Vervoer, rafting materiaal, een professionele tweetalige gids, de lunch en een 

sauna / hete douche in Cusi house zijn inbegrepen. Wie liever wil gaan fietsen, kan ook! 

 

Dag 18 Incatrail 

Op weg via de korte versie van de Incatrail naar Machu Picchu. Misschien minder spannend dan de 

lange versie maar de aankomst te voet bij Machu Picchu blijft even majestueus! 

 

Transfer van het hotel naar het treinstation. De trein vertrekt ’s ochtends vroeg naar km 114, waar 

de tocht begint met een gids en dragers. Onderweg zijn er  prachtige uitzichten over Cordillera 

Nevada met Mount Veronica.  Het gaat langs een waterval en een Inca brug naar de prachtige 

Winay Huayna ruïnes. De tocht duurt ongeveer 3 à 4 uur en gaat tot 2.500 meter hoogte. Lunch bij  

Winay Huayna waarna het verder gaat naar Inti Punku (Gate of the Sun), de officiële Inca ingang 

van de Machu Picchu Citadel. Het uitzicht over de stad is weergaloos! Daarna afdalen naar Aguas 

Calientes alwaar overnachting. 



 

Dag 19 Machu Picchu – Cuzco 

Vroeg op om voor de grote stroom toeristen uit nogmaals te genieten van de bijna lege ruïne 

stad. Prachtig! ’s Avonds met de trein terug naar Cuzco en transfer naar het hotel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dag 20 Surfen / Mancora 

Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar de kust. Weinig mensen weten dat Mancora een 

ware hotspot is om te surfen. De golven zijn er altijd, de dolfijnen trouwens ook, en het aantal 

bewolkte dagen in een jaar zijn op één hand te tellen. Kitesurfen kan ook. Beginner? De diverse 

scholen leren het je graag! Het water is warm en de zon is (bijna) altijd aanwezig. Kortom de 

perfecte plek voor een paar ontspannen dagen! Houd rekening met een lange transfer naar Mancora 

vanaf de luchthaven. 

 

Dag 21, 22 en 23 Surfen / Mancora 

Neem surf of kitesurf les als je nog geen ervaring hebt. 

Gewoon met je tenen in het zand mag ook. 

 

Dag 24 Naar huis 

Lange transfer naar de luchthaven van Piura, vlucht 

naar Lima en verder naar huis. 

 

Dag 25 Aankomst 

 

Natuurlijk kan het programma aangepast worden met bv een 4-daagse Incatrail in plaats van een  

2-daagse.  We leveren immers maatwerk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


