Majestic Peru
15 daagse rondreis door het Inca keizerrijk.

Dag1: Brussel- Lima
Vertrek vanuit Brussel naar MadridConnectie op vlucht van Iberia en
aankomst dezelfde avond.
Aankomst in Lima en immigratie en
douane formaliteiten. Vergeet het
gestempelde ‘tarjeta de migracion
Andina’ niet mee te nemen. Deze is
absoluut
noodzakelijk
voor
het
inchecken in de hotels.
Ontvangst door de Nederlandstalige
begeleider die ons gedurende de hele
reis gaat vergezellen en transfert naar
hotel en overnachting in Lima.
Dag2: Lima-Arequipa (B-L-D*)
Vertrek naar de luchthaven voor de
ochtend vlucht naar Arequipa gelegen
op een hoogte van 2363 m. Deze
elegante koloniale stad met veel
gebouwen in lichtkleurige vulkanische
steen heeft een prachtig zicht op drie
machtige vulkanen: Misti, Chachani en
de Picchu Picchu.
We bezoeken de wijk van Yanahuara, de
centraal gelegen plazas San Francisco en
Plaza de Armas, de kathedraal en oude
koloniale herenhuizen.

We eindigen met het Klooster van Santa
Catalina, een echte miniatuur stad
binnen de stad die opgericht werd in
1580 en tot 1970 ontoegankelijk was.

Na de lunch bezoeken we het Museum
de Santuarios Andinos waar mummies
bewaard zijn o.a ‘Juanita’ dat in zeer
goede staat ontdekt is geweest op de
hoogvlaktes van Sabancaya en Ampato
vulkanen op een 4.000 meters hoogtes
(opgepast Juanita is niet altijd aanwezig
want ze gaat soms op ‘tournée’ naar
musea in het buitenland.
Dag3: Arequipa-Puno (B-L-D*)
Na het ontbijt vertrek richting
hoogvlakte van Puno. In de namiddag
tussen Juliaca en Puno stoppen we bij
de
site
Sillustani
en
haar
indrukwekkende graf torens. Het zijn
overblijfsels van de vroegere Colla en
Inca culturen.

Dag4: Puno (B-L-D*)
Vanochtend varen we in een
traditionele boot om naar de drijvende
eilanden van de Uros indianen te varen.
Het zijn eigenlijk grote rieten maten uit
Totora, een rietsoort dat aan de oevers
van het meer groeit.

breinaalden. De inheemse bevolking
leeft voornamelijk van de landbouw, de
visvangst en nu ook van het toerisme.
Het is hier heel rijk aan folklore, dansen,
muziek en typische klederdracht. Het is
een echte reis in een ander tijdperk.

Dit is het constructie materiaal voor de
eilanden maar ook voor de hutten en
hun typische bootjes. We varen verder
naar het eiland Taquile. In lokale taal
betekent dit: de plaats waar de mannen
breien. Dit is een heel speciaal eilandmet veel terrassen op de flanken van de
heuvels; hier wonen ongeveer 300
families Het is bezet door de Inca’s, dan
door de Spanjaarden. Een tijd was het
eigendom van Keizer Karel dan weer van
de graaf van Taquila, dan weer een
gedeelte van een Haciënda en zelfs een
politieke gevangenis onder de militaire
junta voordat eindelijk de lokale
bewoners de mogelijkheid kregen om
zich als eigenaars in te kopen.
Tegenwoordig is het een prachtige
plaats om te bezoeken- in een idyllisch
kader waar de mensen nog leven zoals
honderden jaren geleden.

De mannen breien mutsen met
traditionele symbolen over hun
dagelijks leven dit doen ze met 5

Dag5 Puno-Heilige Vallei (B-L-D)
Vandaag rijden we richting Cusco langs
een prachtweg met adembenemende
vergezichten. Onderweg bezoeken we
de kleine Inca site van Rachti en het
koloniaal kerkje van Andahuaylillas.

In de late namiddag geraken we in de
heilige vallei waar de meeste Inca sites
te vinden zijn.

Dag6:Heilige Vallei-Machu Pichu(B-L-D)
Vandaag bezoeken we de heilige vallei
met de zeer kleurrijke markt van
Chinchero.

Tussen april en november bezoeken we
ook de zoutpannen van Maras. Deze zijn
honderden bekken op de flanken van de
berg waar de lokale families- al lang
voor de komst van de Inca’s- het wit
goud ophaalden. Dit "cachi" (zout) was
zeer geapprecieerd in de keuken.

Bezoek aan de indrukwekkende burcht
van Ollantaytambo. Hier kan men ook
zeer mooie landbouw terrassen
appreciëren, resten van gebouwen en
de spectaculaire assemblage van 6
kolossale en zeer zware blokken
roosachtige porfiersteen.
Ollantaytambo, is een zeer goed
bewaard en het is een van de meest
pittoreske van de regio van Cusco. We
eindigen de dag met de mooie ruines
van Pisac op de berg boven het dorpje.
Da naam komt van een vogel. Buiten de
altijd mooi ogende terrassen gaat het
om het bovenste gedeelte van de ruines
waar een religieus complex van kleine
tempeltjes waarvan de stenen op
stenen constructies op een opmerkelijke
manier geassembleerd zijn.

De tempeltjes gaan tot boven op de
heuvel en hiervandaan heeft men een
opmerkelijk panorama op de Heilige
Vallei en het dorpje Pisac..
Hierna vertrek naar het station waar we
de "Expedition" trein nemen richting de
fabuleuze site van Machu Picchu
"ontdekt " in juli 1911 door de jonge
historicus, Hiram Bingham, van de
Universiteit van Yale. In feite werd hij
naar de site gebracht door een zeker
Melchior Arteaga – eigenaar van een
klein herbergje waar de expeditie van
Bingham overnachte. Melchior had
gesproken over terrassen in de buurt
van ruines wat de curiositeit van Hiram
Bingham
opgewekt
had.
We
overnachten aan de voet van een van de
meeste prestigieuze sites van Zuid
Amerika.

Dag7:Aguas Calientes-Cusco(B-L-D*)

Vanochtend – voor dat alle dagjes
mensen aankomen gaan we MichuPichu bezoeken. Het maakt een heel
verschil om als eerste aan te komen.
Hier in deze onwaarschijnlijke mooie
site leefden maar een paar families. Het
is een jongetje van 8 jaar, Pablo
Recharte, met een machete om de
wildgroei weg te kappen, dat Hiram
Bingham begeleide tijdens zijn eerste
bezoek.

We bezoeken de citadel met de
koninklijken, religieuze en landbouw
secties. Dis it wellicht zonder twijfel een
der belangrijkste sites van Amerika.
In de namiddag nemen we de trein
terug naar Ollaytantambo waar we onze
bagage terugvinden en rijden verder
naar Cusco de keizerlijke stad gelegen
in een groene en vruchtbare vallei.
Qosqo - "Navel van de Wereld " in Runa
Simi (quechua), de oude Inca taal was
het centrum van de macht van het Inca
rijkdom met de vier regio’s gekend als
de "Tawantinsuyo". Het is nu een van de
mooiste en meest bezochten steden van
Zuid Amerika.
Dag8: Cusco (B-L-D*)
Vandaag bezoeken we eerst de stad te
voet. We lopen door de straatjes met
de typische Inca muren, bezoeken de
Koricancha of Zonne Tempel en de Plaza
de Armas met de kathedraal.

In de namiddag bezoeken we de 4 Inca
sites in de buitenwijken van Cusco. Dat
zijn de Tambo Machay (de baden van de
Inca) de Puca Pucara ( de kleine rode
burcht), de Qenqo (het labyrint) en
Sacsayhuaman (het hoofd van de Puma)

Dit belangrijk complex is in ruines
omdat de Conquistadores het als
steengroeve gebruikte voor de bouw
van hun kerken.
Dag9: Cusco –Chalhuanca (B-L-D)
Onze rit van de volgende dagen brengt
ons in een weinig bekende streek en
weg van de platgetreden paden.

Na het verlaten van Cusco stoppen we
eerst bij het dorpje Ancahuasi voor het
bezoek van de site van Quillarumyioc
met haar stenen maan kalender.

Na dit zeer leerrijk bezoek rijden we
verder door de bergen en de
hooglanden. We passeren langs het
gehucht van Curahuasi waar volgens de
inwoners de beste anijs ter wereld
groeit.
In Saywite in de buurt van Abancay
bezoeken we de site van Saywitevoornamelijk bekend voor een grote
monoliet .

Na dat we het stadje Abancay passeren
dalen we richting richting Chalhuanca
waar we overnachten in het Eco hotel
Tampu Mayu. Deze is opgezet als een
typisch dorp uit de Andes en ligt aan de
oevers van de rivier Pachachaca Het is
gebouwd uit inheemse materialen zoals
de adobe (gebrande aarde) met daken
uit eucalyptus hout.

Dag10: Chalhuanca (B-L-D)
Vanuit
het
dorpje
Chalhuanca
verkennen we de bergachtige streek van
de Provincie Aymaraes vroeger bevolkt
door de Wari’s. Dit is het echte Peru van
de Andes dorpjes en communiteiten
waar zowat alleen maar inheemse talen
worden gesproken zoals Quecha en
Aymara. Toch hebben de Spanjaarden
hun kerken hier ook achter gelaten. We
bezoeken twee mooie koloniale
kerkgebouwen in
Chuquigq en
Pampamarca.

We bezichtigen ook de indrukwekkende
terrassen die in Caraymbamba op meer
dan 15kilometers langs de flanken van
de bergen aangelegd zijn.

In de namiddag komen we aan in het
woestijn dorpje Nazca.

We bezoeken ook nog het eigenaardige
stenen
woud
van
Ruiromucco
Ccarachipapam.

Na deze dag vol ontdekkingen in het
hart van de Andes keren we terug naar
ons hotel.

Dag11: Chalhuanca-Nazca (B-L-D)
We vertrekken na het ontbijt richting de
stille Oceaan en de woestijn. We rijden
door het Nationaal Park van Pampas
Galeras- dit is de plaats voor de vicuñas
en de wat grotere guanacos te zien. Het
is hun reservaat- het grootste ter
wereld. Dit zijn wilde dieren in
tegenstelling tot de meer bekende
llamas. Hun uiterst fijne wol is een van
de meest begeerde ter wereld en kost
een fortuin. De vergezichten zijn hier
ook prachtig en het is de perfecte
achtergrond om deze dieren op de foto
neer te leggen.

Dag12: Nasca- Ica (B-L-D)
Dit klein stadje verwierf wereldfaam
dank zij de onderzoekingen van Maria
Reiche, die gedurende meer dan 40 jaar
door haar studies de enigmatische lijnen
van Nasca wereldbekend maakte. Ze
beschouwde
de
reusachtige
afbeeldingen
als
astronomische
toverformules. We nemen een korte
vlucht om de lijnen te ontdekken.
kunnen opteren voor een vlucht over de
lijnen (ter plaatse te betalen)

Na de vlucht en de lunch rijden we naar
Ica. We verblijven
in het boetiek
hotelletje Villa Jasmin gerund door een
Vlaming .
We stoppen in de wijn streek voor een
bezoek aan een traditionele bodega.
Peru staat misschien minder bekend
dan Chili en Argentinië voor haar wijnen
maar deze zijn van zeer goede kwaliteit.

Voor diegene die het wensen is er de
mogelijkheid (ter plaatse te betalen)
om door de duinen van de woestijn
rondom de oasis van Ica een buggy toer
te doen. Het gaat er snel aan toe…maar
de zonsondergang is er magisch.
S’avonds kunt u genieten van het
zwembad in het hotel- of gewoon van
de sterrenhemel die hier gewoon
onvergelijkbaar is.
Dag13: Ica- Lima (B-L-D)
Na het ontbijt vertrekken we richting de
kleine haven van Pisco voor een bezoek
aan de Ballestas eilanden die deel uit
maken van het Nationaal Park van
Paracas.
Om deze unieke eilanden (ook Kleine
Galapagos genoemd) te beschermen
mag men niet van de boot af. Hier leven
grote kolonies zeeleeuwen en pinguïns,
die u van wel heel dichtbij kunt
bekijken.
De visrijke wateren trekken ook enorm
grote groepen vogels zoals aalscholvers
en pelikanen. Zoveel zelfs, dat Peru in
de negentiende eeuw steenrijk werd
van de guano, vogelpoep die op
sommige van de eilandjes wel een laag
van zo’n vijftig meter dik heeft afgezet
en die als kunstmest werd gebruikt.
Naast
zeeleeuwen,
pinguïns,
aalscholvers en pelikanen kunt u met
een beetje geluk ook flamingo’s en
dolfijnen spotten.
Vanuit de boot heeft men ook zicht op
de
bekende
en
geheimzinnige
Candelario- een reusachtige tekening
van een kandelaar op de flanken van de
duinen.

We volgen onze route voor de lunch in
de Hacienda los Ficus.
Deze Hacienda staat bekend om haar
Caballos de Paso Peruano- een belend
ras dat voornamelijk voor de dressuur
gebruikt word. Deze paarden zijn erg
statig en elegant. Na dit uniek spektakel
en een echte ‘comidad criolla’ rijden we
door tot Lima en nemen we onze intrek
in de gezellige wijk Miraflores.
We genieten van een laatste avond met
een goed diner.
Dag14: Lima- terugvlucht (B-L-D)
Vandaag bezoeken we het museum van
Antropologie en Archeologie: het help
ons de verschillende culturen die zich
door de eeuwen heen opgevolgd
hebben van mekaar te scheiden. Het is
dan ook een uitstekende afsluiter van
onze reis. We maken ook nog een
panoramische tour van de oude
koloniale stad met het centraal plein
(Plaza Mayor).
Rondom het plein vinden we de 3
voornamelijk machtsvertoningen van de
Stad:
de
kathedraal
voor
de
godsdienstige macht; het stadhuis en
het Regering Paleis.

Hier bouwde Francisco Pizarro zijn huis
exact op de plaats waar het paleis van
de Curaca "Taulichusco" van de Ishmay
cultuur stond.
Rondom het plein staan elegante
gebouwen met zeer mooi bewerkte
balkons.

Keizer Karel gaf Lima de naam van ‘Stad
van de Koningen’.
In de namiddag vertrek naar de
luchthaven en vlucht naar Lima.
Connectie met de internationale vlucht
naar Madrid.
Dag15: Brussel
Aankomst in de namiddag in Brussel.

