
 

 

 

 

Dag 1 Lima 

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

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

 

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. 

 

Wat is er nog meer te doen? 

 Het archeologisch museum is de moeite waard 

 Een stadsrondrit met tussen alle nieuwbouw verrassende koloniale gebouwen 

 De indianen markten 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 2 Lima 

Vrije dag om de stad te verkennen. 

 

Dag 3 Paracas 

Transfer naar het busstation voor de bus naar Paracas. Overnachting. Het strand is niet ver weg dus 

wellicht tijd voor een wandeling. 
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Dag 4 Nazca 

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 verder met de bus naar Nazca en zelf van het busstation naar 

het hotel . De afstanden zijn niet groot en een taxi is goedkoper dan een transfer. 

 

Dag 5 Nazca en bus Arequipa 

Vlucht over de Nazca lijnen. Tot op de dag van vandaag is het onbekend hoe deze enorme figuren 

 gemaakt zijn, had men de beschikking over een luchtballon, 

 astronauten? Het is ook een wonder waarom de lijnen nog te 

 zien zijn en niet zijn dichtgeslibd met aarde. Men denkt dat de 

 kleine tornado’s die hier veel zijn werken als een stofzuiger. 

 Alleen vanuit de lucht zijn de figuren te zien. Wie in de middag 

 nog wat wil doen kan naar de begraafplaats Chauchilla. De 

 begraafplaats ligt middenin de woestijn en de meeste graven 

 zijn leeg geroofd. Het is wonderlijk om de botten en de lange 

 strengen haar (hoe langer het haar hoe meer status) open en 

bloot in de zon te zien liggen. Nachtbus naar Arequipa (er is ook een bus die overdag gaat en rond 

1.00 uur aankomt in Arequipa). 

 

Dag 6 Arequipa 

Bij aankomst zelf naar het hotel vlakbij het Catalina Convento. 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 om aan de hoogte te wennen en uitgebreid de 

tijd te hebben voor het Catalina Convento. Het klooster 

is een dorp op zich met straten en vele cellen waar de 

dochters uit gegoede Spaanse families complete feesten 

gaven. 

 

Dag 8 Colca Canyon 

Vroeg vertrek voor 2-daagse excursie door de Colca Canyon. De excursiebusjes kunnen krap zijn 

maar er zijn voldoende stops om de benen te strekken. De reis voert over een hoogvlakte waar nog 

veel vicuñas leven (een soort wilde lama). Onderweg in het restaurant waar een stop gemaakt wordt 

kunt u een kopje coca thee drinken. Op deze hoogte een goed hulpmiddel tegen hoogteziekte. In de 

middag wordt er nog een excursie gemaakt naar de thermale baden in de buurt, dus badkleding 

mee! Overnachting in hostal in Chivay. 

 

Dag 9 Puno 

Ontbijt en verder de Colca Canyon in door diverse dorpen en naar de plek waar meestal condors te 

vinden zijn. De bus gaat verder en brengt jullie naar Puno. Overnachting. 

 

 

 

 



 

 

 

Dag 10 Taquile 

Ontbijt en excursie naar de drijvende rieteilanden van de 

Uros indianen en Taquile eiland, overnachting op het 

eiland bij de bewoners thuis. De accommodatie is heel 

eenvoudig. De bewoners maken mooi handwerk van 

goede kwaliteit. Neem een goede zonnebrandcrème mee 

want de zon brand hier heel sterk. De excursie is inclusief 

vol pension. 

 

Dag 11 Puno 

Terug naar Puno, overnachting. 

 

Dag 12 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 13 Cuzco 

 Stadsexcursie met bezoek aan verschillende ruïnes 

 zoals Saqsaxayhuaman, Qenqo, Pukapukara en 

 Tambomachay. 

 

Dag 14 Ollantaytambo 

Excursie door de Heilige Vallei met bezoek aan Pisaq. Jullie blijven in de Heilige Vallei achter en 

gaan niet mee terug met de excursie. Neem een taxi naar het alleraardigste hotel, soms wil men 

jullie daar ook wel afzetten. Overnachten in Ollantaytambo. Pak een kleine tas of rugzak en laat de 

meeste bagage in het hotel in Cuzco. 

 

Dag 15 Auguas Calientes 

Zelf naar het treinstation, dat is niet echt ver, zo’n 700 a 800 m. Jullie ontmoeten hier of in Aguas 

Calientes weer de internationale groep. Overnachting in een eenvoudig hostal. Als jullie willen 

kunnen jullie zelf al aan het eind van de dag naar boven voor de zonsondergang over de ruïnes of 

geniet van de warmwaterbaden in de buurt. 

 

Dag 16 Machu Picchu/Cuzco 

Heel vroeg naar boven voordat de meeste toeristen uit Cuzco aankomen en genieten van een 

prachtige zonsopgang over het complex. Daarna bezoek Machu Picchu onder begeleiding van een 

gids. Wie wil kan een klein stukje van de Inca trail lopen naar Wina Wayna, dat moeten we wel van 

te voren weten want een vergunning is nodig. Aan het eind van de dag terug naar Cuzco. 

 

Dag 17 Cuzco 

Even bijkomen en bijvoorbeeld mooi handwerk inkopen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dag 18 Puerto Maldonado/Apeneiland 

Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar Puerto 

Maldonado. Aan boord in de Capitanía haven en varen 

naar de lodge. Het is niet ver, ongeveer 30 minuten varen. 

Na de lunch de eerste excursie door het tropische woud 

met een grote variëteit aan medicinale planten, tropische 

bomen, insecten en vlinders. De wandeling duurt ongeveer 

2 ½ tot 3 uur. In het donker het water op om de ogen van 

de kaaimannen te zien die oplichten in het licht van de 

zaklamp. 

 

Dag 19 Kleilik 

Vroeg op voor een korte wandeling naar de kleilik, de collpa waar verschillende soorten papegaaien 

komen om de speciale soort klei te eten dat zij nodig hebben als aanvulling op hun voeding en om 

hun maag te ontgiften. Het is een fascinerend schouwspel. Na het ontbijt even tijd om te ontspannen 

 en daarna naar het apeneiland, waar apen 

 opgevangen worden met de bedoeling ze weer in 

 de natuur uit te zetten. Per boot naar het prachtige 

 Sandoval meer voor een tropische wandeling van  

 5 km. De picknick lunch zal smaken! Met een 

 beetje geluk laten verschillende dieren zich zien 

 zoals de reuzenotter, grote en kleine vogels zoals 

 de hoatzin en ijsvogel, slangen en apen zoals de 

 brulaap en de kapucijnaap. De bekende piranha 

 en de grote paiche vis, die wel 2,5 meter groot kan 

 zijn en 200 kg kan wegen, komt men wellicht ook  

tegen. Tip voor na het eten: relax op het terras om het zuiderkruis te zien voor het slapengaan. 

 

Dag 20 rivier 

Na het ontbijt rustig wakker worden. Per kano naar een mysterieuze kleine stroom. Hier heb je de 

mogelijkheid om samen met de gids te vissen. In de middag brengen we een bezoek aan een kleine 

kwekerij (chacra) en proeven we tropische vruchten uit de streek. 

 

Dag 21 naar huis 

Ontbijt en boottrip naar de luchthaven van Puerto Maldonado. Hier neem je de vlucht naar Lima en 

verder naar huis. 

 

Dag 22 Aankomst 


