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Dag 1 Start Incatrail 

Langs de 'snelweg' van de chasquis door de Andes naar Ecuador's belangrijkste 

Inca-ruïne: Ingapirca. De trekking gaat door wijdse páramo- en berglandschappen. 

Ontmoet de lokale mensen langs de route. Het landschap is schitterend en ook het 

feit dat men over de oude Inca-weg loopt maakt deze route speciaal. De trektocht eindigt 

bij Ingapirca, de belangrijkste Inca-ruïne van Ecuador. 

 

Vandaag vertrekken jullie om 7:00 a.m. vanuit Riobamba zuidwaarts tot Achupallas op 

3.300 m. Hier worden de ezels opgeladen en begint de 3-daagse Inca Trail met een 

wandeling over de graslanden van de páramo  Na 4 tot 5 uur lopen wordt het kamp 

opgezet voor de overnachting op 3850 m. 

 

 
 

Dag 2 Incatrail 

Na het ontbijt opbreken van het kamp en start van een klim naar 4400 m. Na 2 - 3 uur  

wordt het hoogste punt van de trekking bereikt, 'Cuchilla de tres cruces' genaamd. De 

beloning van de klim is een fantastisch uitzicht over 'Sansahuín', één van de meren in dit 

gebied. Hierna ongeveer 3 uur dalen tot de ruïnes van Paredones, waar het tweede kamp 

wordt opgezet.  

 

Dag 3 Incatrail/Riobamba 
Na het ontbijt verlaten we Paredones en lopen verder naar beneden in zuidelijke richting. 

Na 2 uur lopen passeren we Cajón Tambo village. De Inca ruïnes van Ingapirca komen 

nu in zicht! Toch duurt het nog eens 2 uur voordat we bij de stad aankomen, op 3.300 m..  

Met een gids een rondleiding langs de verschillende bezienswaardigheden en hij vertelt 

uiteraard over de cultuur van de Inca´s en het Cañari volk. In de namiddag terug naar 

Riobamba of tegen meerkosten verder naar Cuenca 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ingapirca  

 

Ingapirca is een Quechua woord dat staat voor ‘de muren van de Inca’. 

Ongeveer 35 km ten noorden van Cuenca werd op 3160 meter hoogte een 

tempel voor de Inti (zon) gebouwd. De bouwstijl van het hoofdgebouw – 

de ovale castillo of templo del sol – is typisch inca. De blokken andesiet 

zijn precies op elkaar passend gemaakt. Ondanks dat geen cement of lijm 

werd gebruikt om de blokken op elkaar te houden, valt er ‘geen speld 

tussen te krijgen’. Hoewel de ruïne wordt beschouwd als de belangrijkste 

van Ecuador, weet men nog maar heel weinig over de werkelijke 

betekenis van de gebouwen en de functie die ze binnen het Incarijk 

vervulden. Waarschijnlijk had het complex zowel een militaire als 

godsdienstige functie. De meest gehoorde verklaring is dat Ingapirca een 

zogenaamde ‘tambo’ was, een pleisterplaats op de hoofdweg door het 

Inca-rijk van noord naar zuid . 

 

 


