
Programma  20-daagse Peru reis 

DESTINATION PERU 



REISSCHEMA

Dag 1 Aankomst Lima en transfer naar hotel 

Dag 2  Lima : halve dag tour

Dag 3  Vlucht Lima – Puerto Maldonado : Refugio Amazonas

Dag 4 t/m 6  Refugio Amazones

Dag 7  Vlucht Puerto Maldonado – Cusco

Dag 8  Cusco, halve dag tour

Dag 9 t/m 11   Heilige Vallei

Dag 12 Incatrail hike tot Sungate – Aguas Calientes

Dag 13 Bezoek Machu Picchu en retour per trein en bus naar Cusco

Dag 14  Cusco

Dag 15 Transfer Puno – Colca Canyon

Dag 16 Colca Canyon

Dag 17 Colca Canyon - Arequipa

Dag 18 Arequipa

Dag 19 Arequipa - Lima + retour Amsterdam

Dag 20 Aankomst Amsterdam
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DAG 1 Amsterdam-Lima  B/
Na aankomst op de luchthaven van Lima transfer naar hotel. 

DAG 2 Lima /B
Na het ontbijt stadsbezichtiging met een privé gids van het historische centrum van Lima.
Op het programma staat een bezoek aan het San Martin-plein, Aliaga Huis en het centrale plein of de "Plaza
de Armas", met het regeringspaleis, het aartsbisschoppelijk paleis, de kathedraal en het stadhuis. 
‘s Avond kun je heerlijk gaan eten in een van de fantastische restaurants die Lima rijk is.

DAG  3  Vliegreis Lima  - Puerto  Maldonado B/L/D
Vliegreis naar het Amazonewoud rond Puerto Maldonado, een van de meest ongerepte oerwouden ter 
wereld. Dit deel van de Amazone staat bekend om de vele wilde dieren die er leven en de grote kans om 
deze dieren tijdens een bezoek te zien. Puerto Maldonado ligt ten noordoosten van Peru en bij aankomst op 
het vliegveld worden jullie verwelkomd door de staf van de lodge. Op hun kantoor kun je de bagage 
achterlaten, die je de komende dagen niet nodig hebt. Transfer naar de haven voor een mooi tochtje over de 
rivier van een uur naar de lodge. ‘s Middags volgt een eerste kennismaking met de jungle. 

DAG 4 – 6  : Refugio Amazonas B/L/D
De jungle rond Puerto Maldonado is gevuld met een grote variëteit aan subtropische vegetatie. Kaaimannen, 
schildpadden en talloze vogelsoorten voelen zich helemaal thuis in het dichtbegroeide woud. Met een 
riviercruise of kanotocht is het mogelijk om oog in oog te staan met deze bijzondere flora en fauna. Op nog 
geen half uurtje lopen bevindt zich de clay lick van de parkieten en papegaaien waar het vooral bij 
zonsopgang een grote drukte is.  

DAG  7  : Vliegreis Puerto Maldonado – Cusco B/
Vliegreis van het Amazone gebied naar de Andes, aankomst in Cusco, wat de navel van de wereld genoemd 
werd door de Incas. Gelegen op 3.399 meter hoogte, dus doe het rustig aan de eerste dag,

DAG 8: Cusco
Bezichtiging van Cuzco met privé gids : een ontdekkingstocht door de stad met zijn Inca muren, kleurrijke 
kostuums en historische straatjes met gezellige restaurants en cafeetjes.
‘s Avonds krijg je een briefing over de komende dagen Heilige Vallei.
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DAG 9: Cusco – Heilige vallei
Hike van het dorpje Amaru naar de gemeenschap van Viacha (ongeveer 3 uur lopen).
Transfer naar Pisac, bekend om zijn levendige indianenmarkt. In het kleine dorpje bevindt zich een groot 
archeologische complex dat dateert uit de 10e en 11e eeuw na Christus. Het kleine centrale plein staat vol 
kraampjes waar het volledige  assortiment  Peruaanse handwerk te vinden is alpaca truien, gesneden 
pompoenen of "mates burilados", keramiek, vilten hoeden, muziekinstrumenten, schilderijen, en antiek.

DAG 10: Heilige vallei
De dag begint met een bezoek aan het kleine stadje Lamay, gevolgd door een mooie rit naar het hart van de 
Lares-vallei. Je eerste stop is Ancasmarca voor een rondleiding door deze zelden bezochte archeologische 
vindplaats. Kies daarna een bezoek met de deskundige textielwevers in het afgelegen dorp Choquecancha of 
een wandeling tussen turkooisblauwe meren en torenhoge pieken naar het afgelegen dorp Huacahuasi.

DAG 11:  Heilige vallei
Begin de dag met een mooie rit van Huacahuasi naar het afgelegen dorp Huilloc. Kies vanaf daar een 
ochtendwandeling van Huilloc naar Pumamarka, of verken het dorp en de nabijgelegen schaapherders 
gemeenschap van Marcacocha voordat je samenkomt voor de lunch en een bezoek aan de archeologische 
vindplaats Pumamarka. Na de lunch kies je voor een wandeling van Pumamarka naar Ollantaytambo of rij je 
de middag door met het verkennen van de doolhofachtige steegjes en gangen van Ollantaytambo.

DAG  12 :  Trein richting Machu Picchu met hike KM 104 - Sungate B/L/D
In de ochtend neem je de trein om uit te stappen bij KM 104 en de 6 uur durende tocht op de Incatrail te 
lopen, waarbij je uitkomt bij de zonnepoort van Machu Picchu.

DAG 13 : Machu Picchu – Cusco B/
Vroeg op voor een bezoek aan Machu Picchu.  Beklim de mystieke Huayna Picchu om de ruïnes te zien vanaf 
dit prachtige uitkijkpunt. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en biedt een mooi uitzicht op de ruïnes 
omgeven door weelderige groene bergen. In de loop van de middag retour naar Aguas Calientes en per trein 
naar Ollantaytambo, waar de auto klaarstaat die jullie naar Cusco zal brengen, misschien wel de leukste stad 
van Peru met mooie bezienswaardigheden

DAG 14 : Cusco B/
Vrije dag om Cusco en omgeving beter te leren kennen.
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DAG 15 : Vliegreis Cusco naar Arequipa, transfer naar Colca Canyon B/ 
Na de vlucht Cusco – Arequipa vertrek naar de Colca Canyon. Langs vulkanen en hoogvlaktes waar lama 
kuddes grazen en kleurrijke bewoners rondtrekken. De tocht gaat door het  Nationale reservaat  van de 
Salinas en Aguada Blanca, met de witte bergtoppen op de achtergrond. Overnachting in een bijzondere 
omgeving met natuurlijke warmwaterbronnen.

DAG 16: Colca Canyon B/
Vroeg op! Om bij Cruz del Condor 's werelds grootste roofvogels van nabij te zien. Ten noordwesten van 
Arequipa bevinden zich hier een van de diepste kloven ter wereld, de Colca Canyon. De plek om condors te 
spotten en in de vroege schemer zweven zij door de opstijgende lucht langs de berghellingen. 

DAG 17 : Colca Canyon – Arequipa B/
In de middag vertrek naar Arequipa, ook wel de Witte stad genoemd, vanwege de fraaie koloniale 
gebouwen die gemaakt zijn van wit vulkanisch gesteente. Breng zeker een bezoek aan het Santa Catalina 
klooster, een stad binnen een stad, in prachtige heldere kleuren geschilderd.

DAG 18: Arequipa, vrije dag.

DAG 19 : Arequipa - Lima 
Laatste vrije ochtend in Arequipa.
De gezellige Plaza de Armas is dé ontmoetingsplek voor de lokalen en op het kerkplein in Yanahuara heb je 
een prachtig uitzicht op de Mistivulkaan (5800 meter) met de stad aan haar voeten.  
In de middag vlucht van Arequipa naar Lima en aansluitend retour per KLM naar Amsterdam

DAG 20: aankomst Amsterdam


