
REISSCHEMA 21-daagse reis door Peru

DAG 1 Aankomst Lima en transfer naar hotel 
DAG 2 Lima : excursie highlights of Lima + Larco Herrera Museum
DAG 3 Vlucht Lima  - Arequipa 
DAG 4 Arquipa – Colca Canyon
DAG 5 Colca : excursion
DAG 6 Colca-Titicaca per auto 
DAG 7 Titicaca Meer  : excursies en activiteiten
DAG 8 Titilaca Meer : excursies en activiteiten
DAG 9 Per trein van Titicaca naar Cuzco  en transfer naar Sacred Valley
DAG 10 Sacred Valley :
DAG 11 Sacred Valley:  
DAG 12 Per trein  naar Machu Picchu
DAG 13 Machu Picchu : trekking
DAG 14 Retour per trein  naar Cuzco
DAG 15 Cuzco : 
DAG 16 Cuzco:  
DAG 17 Vliegreis  Cuzco  naar  Lima; transfer naar Paracas
DAG 18 Hotel Paracas : vrij te besteden aan zee
DAG 19Hotel Paracas :  bootexcursie naar Islas Ballestas 
DAG 20 Hotel Paracas : vrij te besteden aan zee  en ‘s middags Transfer naar Lima
DAG 21 Aankomst Amsterdam

FLIGHT SCHEDULE

Vertrek per KL 743 AMS-LIM 12.30 – 18.00  

Retour per KL 744    LIM-AMS   20.05 – 15.40
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DAG 1 Amsterdam-Lima 
Na aankomst op de luchthaven van Lima transfer naar hotel 

DAG 2 : Lima
Na het ontbijt bezichtiging van het historische centrum van Lima met privé gids inclusief het San Martin-
plein, Aliaga Huis en het centrale plein of de "Plaza de Armas“. Daarna bezoek aan de San Francisco kerk, een 
meesterwerk van de koloniale architectuur en een van de beste voorbeelden van koloniale religieuze kunst 
in Amerika. Bezoek aan het uitzonderlijke Larco Herrera Museum met veel pre-Columbiaanse kunst en na de 
lunch in het aantrekkelijke museum restaurant rondrit door de stadswijken San Isidro en Miraflores

DAG 3 Vliegreis Lima – Arequipa
Transfer naar de  luchthaven van Lima voor de vlucht naar Arequipa. In de middag stadsrondrit inclusief een 
bezoek aan het imposante Santa Catalina klooster .

DAG 4 Arequipa – Colca Canyon
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. 
Overnachting in de Colca Lodge, prachtig gelegen in een bijzondere omgeving met natuurlijke 
warmwaterbronnen,  waar je een bad in kunt nemen. 

DAG 5 Colca Canyon
Vroeg op! Om bij Cruz del Condor 's werelds grootste roofvogels van nabij te zien. In de vroege schemer 
zweven zij door de opstijgende lucht langs de berghellingen. Daarna bezoek aan de pittoreske stadjes.

DAG 6 Colca – Puno 320km
Transfer over land van ca. 7 uur over de hoogvlaktes langs de hoge bergen van de Andes naar Puno. 
Onderweg passeer je dorpjes, hoge bergen tot 4538m en lagunes. Check in Titilaca lodge, gelegen op een 
prachtige locatie aan het meer van Titicaca, weg van het drukke Puno. Het bijzondere hotel biedt een groot 
scala aan excursiemogelijkheden. 

DAG 7 en 8 Titicaca Meer
Vandaag tijdens een bezoek aan de rieteilanden en Taquile-eiland kennismaking met de levenswijze van de 
indianen op het Titicaca-meer. Daarnaast worden er outdoor activiteiten aangeboden waaronder kayaking, 
paddle board, mountainbikes en wandelingen. Dagelijkse uitgebreide  thee, cocktails en diner zijn inclusief.
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DAY-TO-DAY PROGRAMME
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DAG 9 per Andean Explorer trein van Puno naar Cusco
Om 08:00 vertrekt de trein naar Cuzco en dit is een van de meest comfortabele manieren om de afstand te 
overbruggen. Aan boord wordt een heerlijke lunch geserveerd en heb je een fraai uitzicht op het  landschap 
Aankomst om 18:00 uur in Cusco en transfer naar de Sacred Valley voor overnachting in hotel Sol y Luna

DAG 10 t/m 11 Sacred Valley
Maak wandelingen door de Heilige Vallei en bezoek lokale dorpen en Inca ruïnes.

DAG 12  Vertrek naar Machu Picchu
Vertrek vanaf Ollantaytambo treinstation naar Machu Picchu per Vistadome trein met  prachtige 
panoramische ramen die mooie uitzichten bieden. Omgeven door glas aan alle kanten krijg je het gevoel 
alsof ze deel uitmaken van opmerkelijke landschap van Peru. Aankomst in Aguas Calientes treinstation en 
transfer naar het Inkaterra Hotel, het mooiste hotel van Machu Picchu. 

DAG 13 Bezoek aan Machu Picchu
Na een busrit  van 30 minuten bereik je de citadel van Machu Picchu. 2432 m. voor velen een van de 
hoogtepunten van deze reis. 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. ‘s Middags ontspannen in het hotel of deelnemen aan een van de activiteiten : 
vogelkijken,  wandelen, orchidee tour, bezoek aan biologische thee fabriek.

DAG 14 Machu Pichu – Cusco
Vertrek vanaf Aguas Caliente naar Ollantaytambo met de Vistadome trein. Daar word je opgewacht voor 
een bezoek aan de Pisac ruïnes gelegen bij de gelijknamige stad. Daarna  bezoek  aan de traditionele markt. 
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. Na afloop word je naar Cusco gebracht.

DAG 15 en 16  Verblijf Cusco
Op de eerste dag in Cusco staat er de Urubamba River rafting op het programma (sectie klasse III-IV). De rit 
naar Chuquicahuana, boven Cusco , duurt 1 ½ uur  en na een volledige veiligheidsbriefing en instructie, gaat 
de tocht van 2 uur beginnen. Spectaculaire stroomversnellingen door een prachtige canyon met uitzicht op 
de omringende bergtoppen. De tweede dag staat er een bezichtiging met privé gids van Cusco op het 
programma. Een  ontdekkingstocht door de stad met zijn Inca muren, kleurrijke kostuums en historische 
straatjes.
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DAG 17 Cusco - Lima
Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar Lima en terugreis naar Amsterdam of verlenging in Paracas
aan zee (reistijd ca. 3,5 uur). In Paracas ontmoet de woestijn de zee en overnachting in Aranwa Paracas.

DAG 18 t/m 19  Paracas
Heerlijk uitrusten aan zee in het heerlijk luxe hotel. Boottocht naar de Ballista Eilanden, rotseilanden die 
onderdak bieden aan duizenden zeevogels en honderden zeeleeuwen. De eilanden zijn de thuisbasis van 
150 soorten marine vogels, Humboldt pinguïns, aalscholvers en pelikanen en daarnaast kun je hier hier
dolfijnen en zelfs walvissen tegenkomen. Andere excursies zijn optioneel te boeken (Nazca Lines, dune
buggie, bezoek Paracas National reserve)

DAG 20 Paracas – Lima
Dag vrij te besteden en aan het einde van de middag transfer naar de luchthaven van Lima voor de 
terugvlucht naar Amsterdam


