
 

 

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. De zee ligt op loopafstand en ook het centrum van 

Miraflores is te belopen. 

 

Dag 2 Lima 

Vrije dag om de stad te verkennen. 

 

Dag 3 Trujillo 

Transfer naar de luchthaven en vlucht naar Trujillo. Trujillo is een charmante stad en goed 

uitgangspunt om verder te trekken door het nog vrij onbekende noorden. Overnachting in Trujillo, 

inclusief ontbijt. 

 

 

Trujillo is bijzonder goed in staat geweest zijn koloniale gebouwen in stand te houden. Al rond 

dwalend door de straten lijkt de stad wel in geen honderd jaar veranderd te zijn, afgezien van de 

toeterende taxi’s natuurlijk. De pasteltinten en ijzerwerken voor de ramen van bijna elk koloniaal 

gebouw in Trujillo zijn kenmerkend in de stad. 

 

Dag 4 Trujillo 

De dag begint met een bezoek aan Chan Chan. 

 

Chan Chan was eens de grootste stad ter wereld, met een 

oppervlakte van ruim 36 km2 en meer dan 60.000 

inwoners en tevens de hoofdstad van het Chimú rijk. De 

enorme adobe structuren van veelal meerdere verdiepingen 

zijn zeer goed bewaard gebleven en bevatten schitterende 

tekeningen en mozaïeken. De naam betekent "gloeiend 

heet", hetgeen zeer toepasselijk is. 

 

Het Tschudi Paleis staat in het zuidwesten van Chan Chan en is één van de best bewaarde en 

versierde paleizen. Het is gedecoreerd met geometrische vormen en onderaan staan verschillende 

uitbeeldingen van dieren. Je bezoekt het ceremonieel paleis, de graanopslagplaatsen en het kerkhof. 

Het is een zeer groot complex gemaakt uit adobe. De grootsheid en perfectie van deze stad is 

uitgedrukt in grote lemen muren vol met decoraties en grote ceremoniële pleinen. 
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De oude stad, gebouwd omstreeks 1300 na Christus, is grotendeels verwoest, onder meer door 

 El Niño, maar de uitgestrektheid blijft indrukwekkend. 

 

 Hierna is er een bezoek aan de “Huaca del Dragon”, deze 

 tempel is ook door de Chimú´s gebouwd. Vandaar gaat de 

 tour door naar de “Huacas del Sol y de la Luna”. 

 

 Deze tempels zijn ongeveer 700 jaar voor de Chimú  

 tempels gebouwd. Ze zijn gebouwd in lagen, wat het 

 behoud ervan heeft geholpen. De infrastructuur van de 

 Moches zou een belangrijke inspiratiebron geweest zijn 

 voor de veel latere Inca´s. Er was plaats voor 100.000 

 mensen en het was een stadsstaat. Nadien rijden we naar 

 de piramide van “Arco Iris”, ook bekend als de “Huaca del 

Dragon”, gebouwd door de Chimú cultuur tussen de 11e en de 15e eeuw. Hij is omgeven door een  

zes meter hoge muur. Nadien gaan we naar de “Huacas del Sol y de la Luna”. Dit is heel 

verwonderlijk, hier worden dagelijks nog nieuwe ontdekkingen gedaan. Nadien kun je zelfstandig 

nog de prachtige koloniale gebouwen bezoeken in Trujillo stad. 

 

Dag 5 Cajamarca (reis van 6 uur) 

Zelf naar het busstation voor de bus naar Cajamarca. Bij aankomst transfer van het busstation naar 

het hotel. 

 

Dag 6 Cajamarca 

Vandaag kunnen jullie zelf wandelen naar Ventanillas 

de Otuzco oftewel 'ramen van Otuzco'. Bij deze Pre-

inca begraafplaats 8 kilometer ten noorden van 

Cajamarca zijn verschillende nissen uit de bergrand 

gehakt om te dienen als begraafplaats. Vanaf 

Ventanillas de Otuzco kunnen jullie doorlopen naar 

Los Baños del Inca, waar jullie even heerlijk kunnen 

ontspannen. Bij Los Baños del Inca kun je genieten 

van de natuurlijke warmwaterbronnen, er is een 

zwembad en een saunabezoek behoort ook tot de 

mogelijkheden. 

 

Dag 7 Chiclayo 

Vandaag gaat de reis per bus richting Chiclayo, een drukke havenplaats waar een bezoek gebracht 

kan worden aan de Mercado de Brujos, de Tovenaarsmarkt. Overnachting in Chiclayo, inclusief 

ontbijt. 

 

Chiclayo is voor Peru wat het Dal der Koningen is voor Egypte. In 1987 werd daar, in een piramide 

van adobe, het graf gevonden van een belangrijk man, ‘El Señor de Sipán’, compleet met mee 

begraven echtgenotes, een soldaat, een lama én een enorme schat aan sieraden van goud, zilver en 

schelpen, in het oude Peru een waardevol ruilmiddel. 

 

 

 



 

 

 

Dag 8 Chiclayo – Chachapoyas 

Excursie naar de Lord of Sipán. Als eerste gaat het naar de piramides van Tucumé, ten noorden van 

Chiclayo. Zo ineens tussen de akkers ligt daar een verzameling heuvels, waaraan je ziet dat ze niet 

natuurlijk gevormd zijn. Tegelijkertijd doen ze weer wel natuurlijk aan, omdat ze door de eeuwen 

heen een beetje geërodeerd zijn. Daarna gaat het naar het Museo Tumbas Reales de Sipán, waarin 

de opgravingen van de Toetanchamon van Zuid Amerika op adembenemende wijze staan uitgestald. 

Dit is één van de mooiste musea van het westelijk halfrond. Nooit was er een compleet en 

waardevol graf geopend in Peru. Het museum vertelt niet alleen het verhaal van de Lord of Sipán, 

maar ook dat van de opgraving. Als laatste wordt Museo Brüning bezocht met een mooie 

verzameling aardewerk en textiel uit verschillende periodes van de Peruaanse geschiedenis. 's 

Avonds transfer naar het busstation voor de nachtbus naar Chachapoyas. De rit voert langs de droge 

kuststrook tot uiteindelijk het nevelwoud. 

 

Dag 9 Chachapoyas 

Bij aankomst 's ochtends in Chachapoyas transfer naar uw hotel, rest van de dag ter vrije besteding. 

 

Dag 10 Kuelap, Chachapoyas 

Vandaag naar Kuelap, de schat onder de 

archeologische vindplaatsen! Dit fort heeft een 

enorme omvang en is overwoekerd met planten. Het 

is zelfs groter dan Machu Picchu en langzaamaan 

begint men dit geweldige Inca bouwwerk te 

ontdekken. Van de citadel is nog veel in tact. De 

sterke muren staan nog overeind en binnenin vindt u 

de ruïnes van honderden ronde gebouwen 

 

 

Dag 11 Karajia, Chachapoyas 

 De begraafplaats Karajia, is uniek op deze wereld.  Voor de graven in de rotsen staan bewakers,    

 bekend als “Purunmachos”. Ze staan op grote 

 hoogte als bewaker van de kisten en zijn ongeveer 

 2 meter groot. Ze zijn gemaakt van klei met 

 kleurige motieven. Je vraagt je af hoe ze ze daar in 

 hemelsnaam hebben kunnen bouwen. In de 

 sarcofagen zijn er nog altijd de mummies met hun 

 maskers of helmen. Het is wel even wandelen   

 voor  je er bent! In San Antonio staan meer dan 30   

 sarcofagen die verbazingwekkend in een  

 uitstekende staat zijn. Ook wordt er een bezoek  

 gebracht aan de Caverna de (grot van) Quiocta, de  

 langste grot van Peru, van 550 meter. 

 

Dag 12 Revash & Leymebamba, Chachapoyas 

Vandaag eerst op pad naar Revash, hier zijn in de bergwanden mausolea gemaakt en beschilderd 

met typische Chachapoyas motieven. Hierna bezoeken we het museum in Leymebamba, met zo'n 

1000 voorwerpen van de Chachapoyas cultuur en meer dan 200 mummies! 

 

 

 



 

 

 

Dag 13 Gocta watervallen, Chachapoyas 

Vandaag bezoek aan de Gocta watervallen. Afhankelijk van hoe er gemeten wordt, is dit de derde 

hoogste waterval van de wereld. De waterval bestaat uit twee delen. Het bovenste deel is 231 meter 

hoog, het onderste 540 meter. De waterval werd pas in 2002 “ontdekt” door een niet bijgelovige 

Duitser. De locals hebben de waterval lange tijd geheim gehouden, omdat ze geloofden dat ze 

vervloekt zouden worden door de meerminnen die onderaan de waterval zouden leven als ze over 

de waterval zouden vertellen. Er moet wel weer een stuk gewandeld worden om de waterval te 

kunnen bereiken. Na de lunch terug naar Chachapoyas waarvandaan ‘s avonds de nachtbus naar 

Chiclayo vertrekt. 

 

Dag 14 Chiclayo 

Aankomst in Chiclayo en transfer naar uw hotel. 

 

Dag 15 Iquitos, Amazone 

Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar Iquitos. Transfer vanaf de luchthaven naar de haven 

voor een 30 km lange tocht per boot naar de lodge waar je 1 nacht verblijft. In de ochtend en 

middag wandeling door het oerwoud met enorme bomen of een kanotocht naar een Yagua 

indianengemeenschap. Er wordt ook een bezoek gebracht aan de Santa María del Ojeal farmlands. 

's Avonds in het donker weer een wandeling of kanotocht de jungle in. 

 

Dag 16 Jungle 

Vroeg op om vogels te kijken op het moment 

van de dag dat ze wakker worden en hun 

fluitconcert op het hoogte punt is. Na het ontbijt 

per boot en te voet op zoek naar 

zoetwaterdolfijnen, apen, verschillende 

tropische vogelsoorten en gigantische bomen en 

waterlelie's (de Victoria Regia). Een wandeling 

door een klein rivierdorp laat zien hoe 

eenvoudig het leven hier nog is en hoe de rivier 

het leven bepaalt. 's Middags per boot naar de 

volgende lodge waar je 2 nachten verblijft. Voor 

of na het diner nog een wandeling de jungle in. 

 

Dag 17 Jungle 

Wederom vroeg op om vogels te spotten. Er wordt een jungle wandeling gemaakt naar Yagua 

Cocha, volgens de lokale bewoners een van de mooiste meren in de omgeving. Een visje vangen 

hoort erbij maar pas op voor de scherpe tanden van de piranha's! Geluncht wordt er bij het meer. 's 

Middags terug naar de lodge waar je aan de herbebossing mee kunt helpen door zelf een boompje te 

planten. 

 

Dag 18 Jungle en Lima 

In de ochtend wordt er een bezoek gebracht aan een Wildlife Project waar je kennis kunt maken met 

verschillende dieren die je niet in het wild hebt gezien. Nog even lekker lunchen in de lodge en 

daarna per boot over de Amazone rivier terug naar Iquitos. Vlucht naar Lima en transfer naar het 

hotel. 

 

Dag 19 naar huis 

Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar huis. 


