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De Santa Cruz trek is een trekking voor iedereen die van avontuur houdt en in contact wil 

komen met de pure natuur. De tocht gaat langs adembenemende panorama’s en laat je 

genieten van de maagdelijke natuur van Peru. De Santa Cruz trek duurt 5 dagen en is 1 

van de bekendste trekkings in de Cordillera Blanca. De hele trek zit vol verassingen, 

locale gewoontes en indrukwekkende vergezichten over de vallei tussen gletsjers en 

besneeuwde bergtoppen. Je ziet onderweg prachtige bloemen, watervallen en blauwe 

lagunes. En dat allemaal op hoogtes tussen de 2900 m en 4800 m. Een goed conditie is 

dus vereist! 
 

Dag 1: Huaraz - Pampamachey – Vaqueria  
Jullie worden opgehaald bij het hotel en verlaten Huaraz 

richting het noorden. Rit door een prachtig landschap en 

langs traditionele dorpjes. Zo passeren we Yungay, dat 

tijdens de aardbeving in 1970 van de kaart geveegd werd. 

Aankomst bij de lagune Llanganuco, een prachtig meer met 

een groene kleur. Na een pauze en wandeling langs de 

lagune gaat het verder tot Portachuel, op 4750 m. Vanaf 

hier zien we op een wolkenvrije dag de besneeuwde pieken 

van Huandoy, Pisco, Chacraraju en de Huascaran. De tocht 

gaat verder naar beneden tot aan de volgende stop in 

Vaqueria op 3700 m. Deze dag is hoofdzakelijk een 

transportdag. 

 

Dag 2: Vaqueria - Paria  
Na het ontbijt, vroeg in de morgen, start de echte trek. De wandeling gaat richting 

Colcabamba bij de paria ravijn. Langzaam klimmen we tot de Gorge Huaripampa. We 

komen aan bij de bossen van Quenuales waar we het kamp opslaan dat ligt in Paria of 

Tuctu rond de 3800m in het hart van het Huascarán Nationaal Park.  



 

Dag 3: Paria – Taullipampa  
Na het ontbijt  klim naar de Gorge 

Tucto. Het is een moeilijke klim tot 

aan de  bergpas van “Punta Union” op 

4750 m. Deze oude weg was ooit veel in 

gebruik in de pre - Colombiaanse en 

koloniale tijd als een transport route vanaf 

de oostzijde van de Andes naar de 

hoofdvallei moest. Hier zien we de 

besneeuwde bergpieken van de “ Santa Cruz 

“ omgeven door Andes vegetatie, Quenual 

(Pilylepis) en de sneeuwtoppen van Paria en Taulliraju, Artesonraju en Huaripampa bij 

helder weer. Daarna afdaling naar Taullipampa op 4300 m. Een wandeling van 5 tot 6 uur 

naar het kamp. 

 

Dag 4: Taullipampa - Llamacorrall  
Vroeg in de morgen afdaling in de keel van de Santa 

Cruz. We stoppen in Quisuarpampa om te genieten van 

de Nevado Alpamayo, wellicht de mooiste berg in de 

wereld. Afdaling naar Llamacorral en langs groen 

gekleurde meren zoals het Jatuncocha en het Ichic Cocha 

meer met z’n verschillende soorten zilvereenden. Kamp 

bij Llamacoral op 3600 m. We wandelen vandaag 

ongeveer 6 uur. 

 

Dag 5 : LLamacorrall - Cashapampa- Huaraz  
Na het ontbijt starten we deze dag met een afdaling van 3 uur tot Cashapampa. Vanaf hier 

is het nog 2 km verder tot aan de warmwaterbronnen. Lekker tijd om hier te relaxen en 

het zweet en stof af te spoelen. Daarna de bus terug naar Huaraz. 

 

Inbegrepen:  

••••    Meertalige gids of lokale gids.  

••••    3 maaltijden per dag. Vegetarisch eten op verzoek. 

••••    Goede tenten en matrassen 

••••    Dragers of ezels voor de kampeeruitrusting en het eten  

••••    Transport 

••••    Kok en keukenmateriaal.  

••••    Transfer van en naar je hotel  

  

 Niet inbegrepen:  

••••    Eerste dag ontbijt , laatste dag diner 

••••    Slaapzak. Deze kan gehuurd worden  

••••    Entree 

••••    Vluchten 

••••    Fooien  

 


