Groepsreis naar Peru
“ Het rijk van de Inca’s ”
Met Nederlandstalige begeleiding

Van 13 tot 27 november 2021

Prachtige berglandschappen en wouden, mysterieuze overblijfselen die getuigen van een
indrukwekkend verleden en eeuwenoude tradities maken van Peru één van de boeiendste landen van
Zuid-Amerika. Verscheidene beschavingen hebben hun stempel gedrukt op de inwoners, maar het is
vooral de Incacultuur die de reiziger niet onberoerd zal laten. Wij brengen u naar het hart van het
Zonnerijk om u deze betoverende wereld te laten ontdekken.

Dag 1:

Amsterdam

Lima

Transfer van Genk en Antwerpen naar Amsterdam.
Vlucht van Amsterdam om 12u35 naar Lima ( rechtstreeks )
Na aankomst op de luchthaven van Lima om 19u05 volgt de transfer naar het Allpa Hotel &
Suites in Miraflores Lima. Avondmaal en overnachting. http://allpahotel.com/en/

Dag 2:

Ballestas eilanden – Nasca
Om 05u30 vertrekken we per bus naar
Paracas waar we om 10 uur inschepen voor
een boottocht naar de Ballestas eilanden,
ook wel de kleine Galapagos eilanden
genoemd vanwege de uitbundige
aanwezigheid van maritieme zoogdieren en
vogels.
De eilanden zijn bevolkt door duizenden
robben, zeeleeuwen en talrijke vogelsoorten
zoals albatrossen, pinguïns en jan-vangenten.
Vanaf de boot heb je een mooi zicht op de
Kandelaar van de Andes, een raadselachtig
teken dat in een zandduin is aangebracht. We
komen ook voorbij enkele kleinere eilanden
waar guano wordt gewonnen. Deze
vogelmest dient nog steeds als meststof.
Lunch in een restaurant in de haven van
Paracas.

Daarna vertrekken we naar Nasca.
Onderweg brengen we nog een bezoek aan
de oase van Huacachina en aan een pisco
brouwerij. Pisco wordt gedestilleerd uit
druiven en kan gedronken worden als sterke
drank/degustief maar wordt ook vaak als
aperitief geserveerd onder de naam “Pisco
Sour”.
Optioneel voor de liefhebbers :
zandbuggy tour (+/- 30 euro)
Aankomst in Nasca in de late namiddag. Avondmaal en overnachting in Hotel Casa Andina
http://casa-andina.com/destinations/nasca/classic-nasca/?lang=en

Dag 3

Nasca lijnen - Arequipa
Na het ontbijt begeven we ons met de
bus naar de luchthaven van Nazca voor
één van de hoogtepunten van onze reis.
“een vlucht over de Nascalijnen”.
De onmetelijkheid van de zuidelijke
woestijnen is indrukwekkend. Vanuit de
lucht onderscheiden we de raadselachtig
lijkende rechte lijnen van Nazca en de
zeer merkwaardige reusachtige
tekeningen die 1500 jaar geleden door
deze beschaving in de harde
onvruchtbare aardkorst aangebracht
werden. Gedurende een halve eeuw
vormden de wereldvermaarde lijnen het
studieobject van de al even beroemde
Maria Reiche, die door de
woestijnbewoners aangesproken werd
als de Dame van Nazca.
De raadselachtige lijnen en figuren
blijken uiteindelijk een belangrijk
onderdeel te vormen van verschillende
Nazca kalenders.

De Nazca’s waren krijgers die de zuidelijke woestijn onder Lima bevolkten en in
georganiseerde dorpen woonden. Een aantal onder hen waren voorname astronomen, die in
de hemel een zodiak ontdekten, die hen hielp bij het maken van weersvoorspellingen. De
tekens van de zodiak werden regelmatig op hun aardewerk en stoffen getekend.
Opmerkelijk is dat ze ook gekopieerd werden op een uitgestrekte woestijnvlakte ten
noorden van Nazca en dit met wiskundige precisie ten opzichte van de sterren. De diverse
kleuren van deze ‘pampa’ zijn het resultaat van ijzeroxide en andere mineralen, die
overvloedig aanwezig zijn in het aardoppervlak. Onder de veelkleurige harde onvruchtbare
korst bevindt zich de originele kleur van de aarde. Deze typische eigenschap van het terrein
maakt het mogelijk om op haar te tekenen. Op deze vlakte bevinden zich reusachtige
tekeningen die honderden meters groot zijn en opgebouwd werden uit lijnen die er uitzien
als wegen die de aardkorst doorklieven. Andere eindeloos lijkende rechte lijnen, die
kilometers lang zijn en net zoals de reusachtige figuren enkel vanuit de lucht te zien zijn,
dienden om de bewegingen van de hemellichamen vast te leggen. Veel van deze tekens
stonden ook in verband met de zon, die door zijn bewegingen een excellente tijdgids vormt.
Aan de hand van deze kennis ontwikkelden de Nazca’s religieuze- en landbouwkalenders.
Door het aanleggen van ‘puqio’s’, spiraalvormige uitgravingen in de woestijngrond, slaagden
de Nazca’s er op meesterlijke wijze in het water van ondergrondse rivieren naar de
oppervlakte te brengen waardoor landbouw mogelijk werd.
Vroege lunch in Nasca waarna vertrek per bus naar Arequipa.
Diner in Camana onderweg en overnachting in Hotel Casona Solar in Arequipa.

Dag 4

Arequipa

De bijnaam van Arequipa is ¨witte stad¨. Arequipa wordt omringd door spectaculaire
bergen waaronder de bekende vulkaan El Misti. De stad heeft vele prachtige gebouwen die
gemaakt zijn uit licht gekleurd vulkanisch gesteente dat ´sillar´ heet.
Arequipa is na Cusco zonder twijfel de meest aantrekkelijke stad in Zuid-Peru: schoon,
vrolijk en de zon schijnt er vrijwel altijd.
Na het ontbijt maken we een wandeling doorheen de
stad en worden ondergedompeld in de serene sfeer van
het zestiende-eeuwse Santa Catalina Monasterio, waar
welstellende nonnen verbleven. Vandaag vormt dit
klooster een eiland van rust in het hart van het drukke
Arequipa. Het complex bestaat uit een wirwar van
zeventiende-eeuwse steegjes met kleine huisjes rond
kleurrijke binnenpleinen en tuinen. De straatjes, pleinen
en tuinen dragen Spaanse namen, die ons herinneren
aan de oude buurten van Sevilla en Málaga.
Vervolgens bezoeken we het centrum van deze mooie
stad. Ingesloten door sierra’s en woestijnen, werd het
koloniaal patrimonium hier het best bewaard. Naar
klassiek Spaans model is het oude centrum gebouwd
rond het belangrijkste plein, de Plaza de Armas, waar de
hidalgo’s of Spaanse edelen kwamen paraderen. Er
heerst hier nog steeds een gezellige drukte.
De gebouwen rondom het plein vormen markante voorbeelden van koloniale architectuur.
Ook de kerk van de Compana de Jesus is zeker een bezoek waard. Casa del Moral is een tot
in de details gerestaureeerd 18de eeuws herenhuis in de authentieke staat.
Lunch buffet in restaurant Zingarro.
We bezoeken het Museo Santuarios Andinos waar de mummie van Juanita “de Ijsmaagd”
bewaard wordt. Tijdens een bergexpeditie in 1995 vond de Amerikaans bergbeklimmer
Johan Reinhardt samen met een Peruaanse
collega in de krater van de Ampato-vulkaan
in de buurt van Arequipa een vreemde
bundel stof die het ingevroren lichaam van
een jong meisje bevatte. Het lichaam was
op natuurlijke wijze gemummificeerd. Het
bleek een ontdekking die van onschatbare
waarde zou zijn. Ondanks het feit dat reeds
elders in Zuid-Amerika mummies waren
gevonden, was het de eerste keer dat een
zo goed bewaard lichaam werd
teruggevonden.

Diner in Restaurant en overnachting in Hotel Casona Solar

Dag 5

Arequipa – Chivay

Rit over de altiplano naar Chivay. We rijden langs het Nationaal Reservaat van Aguada
Blanca waar u kuddes grazende vicuñas en alpaca's kunt bewonderen. Een reis doorheen
fantastische landschappen: woestijn, vulkanen, besneeuwde bergen en kleine meren waar
flamingo’s leven. Onderweg bereiken we het hoogste punt op deze rondreis nl. 4910m. We
zien ook de vulkaan Misti op onze route.

In de namiddag doen we het rustig aan. U krijgt de mogelijkheid om te genieten aan de
thermale warmwaterbronnen van Chivay waar u heerlijk kan relaxen.
We dineren en overnachten in het Hotel Mamayachu Coparaque

Dag 6

Colca Canyon

In de vroege ochtend rijden we naar Cruz del Condor waar u een fabelachtig uitzicht hebt
op de Colca Canyon en de Colcarivier die meer dan 1000 m lager stroomt. Op deze plaats
kunt u de condors bewonderen die opstijgen uit de kloof. Een unieke ervaring! Geniet van
het schitterende panorama dat het Andesgebergte biedt. Ten noorden van Arequipa, in een
ruig bergland, heeft de Río Colca een immense kloof uitgeslepen in de vulkanische
gesteenten van de Andes.
Er liggen verschillende kleine dorpjes in de kloof die bewoond zijn door twee
indianengroepen, de Collaguas en de Cabanas. Rond de canyon liggen meerdere vulkanen
die met enige regelmaat activiteit vertonen. Het landschap in en rond de canyon is prachtig.
De kloof loopt vanaf het op 3600 meter hoogte gelegen dorpje Chivay in westelijke richting
naar Cabanaconde en is plaatselijk 1300 meter diep.
Na de lunch verder door naar Puno.

Tegen het einde van de namiddag aankomst te Puno aan de oevers van het Titicacameer,
het hoogst gelegen bevaarbare meer ter wereld (3 812 m).
Avondmaal in een lokaal restaurant en overnachting in Hotel intica in Puno

Dag 7

Titicacameer
Na een vroeg ontbijt maken we een boottocht op het
Titcacameer naar de vlottende eilanden van de Uro.
Deze indianen zijn afstammelingen van de
oorspronkelijke bewoners en leven hier in volle
symbiose met het meer. Ze geloven zwart bloed te
hebben en daardoor niet alleen bestand te zijn tegen
de koude op deze grote hoogte, maar ook tegen
verdrinking. Ze leven op vlottende eilanden, gemaakt
uit aan elkaar gevlochten rieten matten en vormen
een gesloten gemeenschap met eigen voorzieningen.

Onze boottocht gaat verder naar het eiland Taquile.
Taquile heeft een bevolking van ongeveer 1700
mensen.
De bewoners leven er volgens oude gebruiken die ze
door de eeuwen heen hebben weten in stand te
houden. Zo wil de traditie van de Taquilenen dat
iedere man en vrouw breit. Hun handen zijn
voortdurend actief. Ze breien vooral de ‘chuyu’, een
typische lange muts. Lunch bij mensen thuis op het
eiland.
Na het bezoek dalen we af en bij elke bocht van het
kronkelend stenen pad worden we telkens opnieuw
overweldigd door de schitterende vergezichten. De
grote aantallen bewerkte terrassen waarop maïs,
bonen en aardappels groeien, de typische
klederdracht, de poëtische stenen bogen en het
blauw water van het meer, maken dit bezoek meer
dan de moeite waard.
Diner met dansspektakel in Puno en overnachting in
hotel intica in Puno

Dag 8

Puno - Cusco

Vertrek naar Cusco. Onderweg zullen we verschillende keren stoppen om te genieten van
het prachtige landschap met de typische lama’s en alpaca’s.
Vervolgens is een halte voorzien in La Raya.
Middagmaal in restaurant La Vicunita.

In de namiddag bezoek aan Raqchi ook bekend als de tempel van Wiracocha, een
belangrijke Incatempel op de altiplano. Vooraleer toe te komen in «de navel van de wereld»
wordt nog het kapelletje van het dorp Andahuaylillas bezocht. Het is een meesterwerk van
de barok en wordt ook wel de Sixtijnse kapel van America genoemd. Aankomst in Cusco op
het einde van de namiddag.
Avondmaal en overnachting Hotel San Agustin el Dorado in Cusco.
http://www.hotelessanagustin.com.pe/es/hoteles/el-dorado-cusco/

Dag 9

Cusco

Bij de ontdekking van Cusco door de Spaanse conquistadores, beschreven zij die als een
stad van goud en licht. Cusco is ongetwijfeld één van de mooiste steden van Zuid-Amerika.
Na het ontbijt stop aan het uitkijkpunt over
de stad en bezoek aan de archeologische
vondsten Tambomachay en Sacsayhuaman.
Daarna duiken we de stad in en passeren er
aan de mooiste plekjes. Het historische
gedeelte van Cusco vormt een vreemd
samengaan tussen Inca- en koloniale
architectuur.
De muren die de Inca’s bouwden waren zo
massief, dat de Spanjaarden er nooit in
slaagden om ze volledig te slopen.
Aansluitend nemen we de lunch in een lokaal restaurant.

We ontdekken het uniek karakter van de
stad, wat vooral tot uiting komt in de
straatjes en gebouwen rond de Plaza de
Armas en rond de kathedraal.
In de namiddag bezoeken we, voor de
geïnteresseerden, het ngo-onderwijsproject
Añañau in Cusco-Peru. De organisatie werd
in 2014 opgericht en ze werkt met kinderen
en jongeren tussen 4 en 18 jaar oud die in
situaties van extreme armoede en onstabiele
familiesituaties leven in het district San
Jeronimo.
Diner en overnachting in Hotel San Agustin el Dorado in Cusco.

Dag 10

Heilige Vallei

Aan de Urubamba-rivier, genesteld tussen
de reusachtige uitlopers van het Andesgebergte, ligt het dorpje Pisac. Dankzij
haar ligging in het vruchtbare dal, heeft
dit dorp zich al tijdens de Incabeschaving
ontpopt tot één van de belangrijkste
landbouw gebieden van het land.
Het vruchtbaar alluvium, waar maïs- en
aardappelvelden afwisselen met
boomgaarden, gonst het van de
landbouwactiviteiten.
We bezoeken er de indianenmarkt.
De naar boven slingerende weg brengt
ons naar de archeologische site van Pisac.
Door de onherbergzaamheid van de bergflanken lieten de Inca’s de bergen en rotsen met
rust en legden ze enorme terrassen aan,
waarop de nederzettingen werden gebouwd.
Eenmaal boven maken we een unieke
wandeling en wacht ons een nieuw
hoogtepunt: de zeer goed bewaarde
Zonnetempel. Het uitzicht is werkelijk
verbluffend.
Na de lunch begeven we ons naar
Ollantaytambo. Impressionante
trappenreeksen leiden naar een massief,
maar onvoltooid, bouwwerk dat
samengesteld werd uit zes gigantische
stenen, die samen een bijna verticale muur van 4 m hoog vormen. Dit monument
vertegenwoordigt misschien wel het hoogtepunt van de Incacultuur.
De terugrit leidt ons langsheen de rivier tot in het plaatsje Urubamba.
Avondmaal en overnachting in Hotel Tierra te Urubamba.
http://www.inkallpa.com/en/

Dag 11

Heilige vallei

We verlaten Urubamba en rijden verder naar Maras waar we het oogverblindende wit van
de ontelbare “Salineras”, de zogenaamde zoutterrassen, ontdekken. Lunch

Moray is een heel unieke archeologische plaats in het gebied. Hier vind je enorme
natuurlijke gaten in het landschap die de Inca's gebruikten voor landbouwdoeleinden.
De belangrijkste “kuil” is ongeveer 30 meter diep.
Van hieruit gaat het verder naar Chinchero. Met zijn eeuwenoude huizen, historische kerk
en traditioneel geklede bewoners is het zonder twijfel het meest typische dorp van de hele
omgeving. Vanuit Ollantaytambo nemen we de trein naar Aguas Calientes.
Avondmaal en overnachting in Hotel Inka Tower in Aguas Calientes

Dag 12

Machu Picchu

In de vroege ochtend vertrek per bus naar de archeologische site van Machu Picchu
(“oude berg” in de quechua taal). Bezoek aan deze wereldberoemde mytische Incastad.
Deze site is zonder twijfel de indrukwekkendste van het continent mede door het feit dat hij
nooit ontdekt is door de conquistadores en natuurlijk ook door zijn prachtige ligging aan de
toegangspoort van het Amazonewoud.

Middagmaal in Aguas Calientes.
Terug naar het station van Aguas Calientes om de trein te nemen richting Cusco.
Avondmaal en Overnachting in Hotel San Agustin in Cusco.
http://www.hotelessanagustin.com.pe/hotels/cusco/internacional/

Dag 13:

Cusco

Lima
Vrije voormiddag in Cusco.
Na de lunch volgt de transfer naar de
luchthaven van Cusco voor de vlucht naar
Lima.
Vluchtgegevens:
Cuzco vertrek 16u40 vlucht LA2042
Lima aankomst om 18u10
Avondmaal en overnachting in het Allpa
suites Hotel in Miraflores in Lima.

Dag 14:

Lima

De hoofdstad van Peru werd gesticht door de legendarische ‘conquistador' Francisco Pizarro.
Lima - lange tijd de machtigste stad van Spaans-Amerika - is nu een metropool van
contrasten waar volksbuurten vlak naast residentiële buitenwijken liggen. Het is een
microkosmos van de Peruaanse geschiedenis: archeologische pre-Inca vindplaatsen, musea
die over het Spaanse tijdperk vertellen, architecturale juweeltjes uit de koloniale tijd en
ultramoderne wolkenkrabbers bevinden zich kriskras doorheen de stad.
Voormiddag bezoeken we het Nationaal Archeologisch Museum. Dit is één van de beste
musea in Peru. Hier kan je o.a. twee beroemde bewerkte stenen Obelisken bewonderen van
ongeveer 3000 jaar oud, de Estela Raymondi en de Tello Obelisk.

Lunch in een lokaal restaurant.
Hierna heeft u nog wat vrije tijd.
Vertrek in naar Schiphol ’ s avonds 21u05

Dag 15

Amsterdam

Aankomst Schiphol om 14u55 en transfer naar Genk/Antwerpen

PRIJS PER PERSOON

3.695 euro

Single supplement

495 euro

Inbegrepen:
-

transfer van Genk/Antwerpen naar Amsterdam H/T
de heen- en terugvlucht met KLM in economy class vanuit Schiphol
de binnenlandse vlucht
de transfers en de verplaatsingen beschreven in het programma
verblijf in geselecteerde hotels
logies op basis van verblijf in tweepersoonslkamer
volpension (vanaf avondmaal op dag 1 tot na de lunch van de laatste dag)
alle uitstappen, excursies en inkomgelden zoals vermeld in het programma
de B.T.W
bijstand van een Engelstalige lokale gids
de diensten van onze eigen Nederlandstalige reisbegeleider

Niet inbegrepen:
- de annulatie- en bijstandsverzekering
- dranken aan tafel
- fooien voor de locale gidsen en de chauffeurs
- Toeslag voor éénpersoonskamer
Groepgrootte:
Minimum 14 deelnemers
Maximum 22 deelnemers
Reisdocumenten:
Voor deze reis dient u in het bezit te zijn van een geldig internationaal reispaspoort.
Zij die reeds over een paspoort beschikken moeten nakijken of dit nog geldig is voor
de ganse duur van de reis.
Zo niet dan moet je een nieuw paspoort aanvragen.
Wij dienen uiterlijk tegen juni 2020 over een kopie van je paspoort te beschikken.
We hebben deze gegevens nodig om de tickets voor Machu Picchu te bestellen.
Stel de aanvraag van je reispaspoort via je gemeente- of stadbestuur niet uit.

Gezondheid:
Er zijn geen inentingen verplicht om naar Peru te reizen.
Aan te raden zijn echter:
Inenting tegen HEPATITIS A en GELE KOORTS
Iedere deelnemer beslist voor zichzelf.
Wij raden aan om je huisarts te raadplegen
Er is geen malariarisico in de grote steden, noch in alle gebieden hoger gelegen dan
2000 m. Hier zijn dus geen preventieve malariamaatregelen nodig.
Bescherm je wel tegen muggenbeten via kleding en antimuggenmelk (met deet).
Drink de eerste dag(en) op grote hoogte erg veel water, tot 2 liter per persoon per dag.
Was altijd goed je handen met zeep voor je gaat eten! Er bestaat (o.a. bij Kruidvat) een
soort gel waarmee je je handen kan wassen zonder dat je water nodig hebt. Drink NOOIT
water van de kraan.
Hoogteziekte:
Als je vanuit België met het vliegtuig vertrekt en landt op hoogtes boven de 2500 meter,
zoals in Cusco, krijgt je lichaam geen tijd om zich aan de ijle lucht aan te passen.
In eerste instantie merk je alleen dat je sneller gaat ademen, maar de ochtend na aankomst
is de kans groot dat je opstaat met barstende hoofdpijn en een misselijk gevoel.
Hoogteziekte ofwel ‘soroche’, is geen leuk begin van je vakantie en je moet er op een reis
naar Peru serieus rekening mee houden.
Ons programma is zo opgebouwd dat we stapsgewijs naar grote hoogte klimmen.
We doen er 4 dagen over om vanuit Lima (zeeniveau) naar Arequipa, op 2300 meter,
te reizen. Je bouwt dan langzaam op en geeft je lichaam meer tijd om te wennen.
Hoewel het zeker is dat er wat betreft het risico om hoogteziekte te krijgen grote verschillen
in aanleg tussen personen bestaan, zijn er geen gangbare medische technieken om het
risico voor jou persoonlijk van tevoren te bepalen.
Gelukkig kan hoogteziekte meestal worden voorkómen door het treffen van een aantal
eenvoudige voorzorgsmaatregelen:
Een goede conditie is altijd fijn, maar beschermt niet tegen hoogteziekte! De ervaring leert
dat mensen met een goede conditie de neiging hebben te snel naar grote hoogten te
klimmen, waardoor zij juist een groter risico op hoogteziekte lopen.
Ook zware inspanning zelf kan het risico op hoogteziekte vergroten, dus ook al laat je
conditie het toe, na een flinke stijging kun je beter ook eerst wat rust nemen!
Naarmate je hoger stijgt, wordt de eetlust minder bij vrijwel iedereen. Toch moet je, tegen
heug en meug, voldoende eten om op krachten te blijven. Een dieet dat ruim koolhydraten
(brood, pasta, rijst etc) bevat is beter dan een eiwitrijk of vetrijk dieet, hoewel dat laatste
meer calorieën bevat. Vet verteert bovendien minder snel, zodat je bij inspanning sneller
last van misselijkheid zult hebben. Het is beter om enkele uren voor een stevige klim geen
of beperkt vast voedsel te eten omdat je spieren het bloed dan nodig hebben.
De autocar waarmee wij reizen is uitgerust met zuurstoflessen. (voor noodgevallen)
Een lokaal hulpmiddeltje is het kauwen van coca blaadjes of coca thee drinken.

Bezoek onderwijsproject Ananau o.l.v. ELLEN BOSCH

Asociación ONG Añañau is een non-profit en niet-gouvernamentele organisatie die in
december 2014 werd opgericht in Cusco, Peru. Ze werkt met kinderen en jongeren tussen 4
en 18 jaar oud die in situaties van extreme armoede en onstabiele familiesituaties leven in
het district San Jeronimo, een buitenwijk van Cusco. Sinds januari 2015 is de organisatie als
officiële NGO erkend in Peru.

Peru is een land van grote verschillen. De totale economie is groeiende, maar tegelijk neemt
de armoede en de ongelijkheid toe. In Peru leeft ruim de helft van de bevolking in armoede.
1 op 5 personen in extreme armoede! Ook hebben nog steeds heel wat kleuters, kinderen
en jongeren in Peru geen toegang tot degelijk onderwijs. Nog te vaak worden kinderen en
jongeren uit kansarme gezinnen en etnische minderheden uit het oog verloren. Hier wil
Añañau wat aan doen, zodat ook zij dezelfde kansen krijgen als anderen!
Omdat we geloven in de kracht van goed onderwijs als springplank naar een betere
toekomst, is Añañau in de eerste plaats een onderwijsproject.
Via huiswerkbegeleiding en spelend leren stimuleren we met Añañau de ontwikkeling van de
kinderen en trachten we nieuwe kansen te creëren. We stimuleren kinderen in het
ontplooien van hun talenten en bieden hulp waar ze het moeilijk hebben. Door de kinderen
te laten geloven in hun eigen mogelijkheden en vaardigden willen we hen op weg helpen
naar een betere toekomst en een zelfstandig leven.

Inschrijven via
TAILOR MADE TRAVEL
Nieuwe Kuilenweg 5
3600 Genk
089/308010
tailor.made@skynet.be
of via het inschrijvingsformulier
op onze website
www.tailormadetravel.be

