
Deze reis voert door eeuwen geschiedenis 

en indrukwekkende landschappen. 

Intrigerende schatten uit de Inca 

beschaving, de geheimen van de heilige 

vallei bij de voormalige Inca-hoofdstad 

Cusco, maar ook de staalblauwe luchten 

boven het Titicaca-meer en de grootsheid 

van de Colca-canyon blijven de bezoekers 

fascineren. In deze reis zijn de bekendste 

'Must Sees' van Peru inbegrepen: Lima, 

Arequipa, Colca Canyon, het Titicaca-meer 

en als toppers boven aan de lijst uiteraard 

Cusco en Machu Picchu. Aan het einde van 

de heerlijk uitrusten in een comfortabel 

resort aan het strand of in de Amazone 

Jungle!  

 
BESTEMMING: Peru 



KORTE ROUTE 

 

 

 

dag 1 aankomst Lima en transfer naar hotel    

dag 2 Lima, citytour    

dag 3 in de ochtend vliegreis naar Arequipa    

dag 4 Arequipa – Colca Canyon    

dag 5 Colca : excursie naar de condors    

dag 6 Colca-Titicaca per auto over de hooglanden    

dag 7 Titicaca Meer : excursies en activiteiten    

dag 8 per trein van Titicaca naar Cuzco en transfer naar Sacred Valley    

dag 9 Sacred Valley : wandeling met gids naar Ollantaytambo    

dag 10 Sacred Valley: paddle & mountainbike    

dag 11 per trein naar Machu Picchu    

dag 12 Machu Picchu : trekking    

dag 13 retour per trein naar Cuzco    

dag 14 Cuzco: stadsbezichtiging    

dag 15 Cuzco : white water rafting    

dag 16 vertrek uit Cuzco   

 

Verlenging optie 1:  de stranden bij Máncora  

Verlenging optie 2:  stranden en natuur bij Paracas 

Verlenging optie 3:  Amazone jungle     

http://www.panoramafactory.net/gallery/landscapes/Machu_Picchu?full=1


 Dag 1    Amsterdam-Lima  
Na aankomst op de luchthaven van Lima transfer naar accommodatie. 
 
Dag 2    Lima  
Vandaag een citytour door het historische centrum van Lima  met bezoek aan het San Martin-
plein, Aliaga Huis  en het centrale plein "Plaza de Armas”.  
 
Dag 3    Lima-Arequipa 
In de ochtend vliegreis naar Arequipa, een sfeervolle koloniale stad omgeven door vulkanen. De 
stad staat ook wel bekend als de “witte stad” vanwege het gebruik van witte vulkanische steen 
bij de huizenbouw. Een bezoek aan het imposante Santa Catalina klooster is zeker de moeite 
waard.  
 
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 een bijzondere omgeving met warmwaterbronnen, waarin 
je onder de sterrenhemel een bad kan 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  
Transfer van ca. 7 uur over de hoogvlaktes langs de hoge bergen van de Andes naar  Puno. 
Onderweg passeert u dorpjes, hoge bergen en lagunes tot 4538m. Het Titicaca meer is het 
hoogst bevaarbare meer ter wereld.  
 
Dag 7   Titicaca Meer 
Vandaag maakt u kennis  met de levenswijze van de indianen op het Titicaca-meer. De 
drijvende eilanden zijn dorpen gebouwd op drijvende rieten bodems. U bezoekt de 
rieteilanden en Taquile-eiland.  
 
 

DAG-TOT-DAG REISSCHEMA 

 



Dag 8     Puno - Cuzco - Sacred Valley 
Per comfortabele trein (Andean Explorer) naar Cuzco met onderweg een fraai uitzicht. Na 
aankomst in Cuzco een transfer naar de Sacred Valley. 
 
Dag 9 en 10   Sacred Valley 
Vlakbij Cuzco, in de Heilige Vallei van de Inca’s, lijkt de tijd lijkt te hebben stil gestaan. Er staan 
verschillende activiteiten op het programma zoals een wandeling  met bezoekjes aan lokale 
dorpen zoals Ollantaytambo, Inca ruïnes en stand-up paddling over het prachtige Lake Huaypo. 
Rustig glijden over het smaragdgroene meer met de kans van het spotten van zeldzame vogels in 
het riet. Daarnaast een mountainbike tocht door de heuvels  naar Moray, misschien wel de beste 
fietstocht in Peru die grotendeels bergafwaarts gaat.  
 
Dag 11   Sacred Valley - Machu Picchu 
Per Vistadome trein met prachtige panoramische ramen die mooie uitzichten bieden naar 
Machu Picchu. ‘s Middags ontspannen in het hotel of deelnemen aan een van de activiteiten 
zoals vogelkijken of wandelen. 
 
Dag 12    Bezoek aan Machu Picchu 
Een bezoek aan de citadel van Machu Picchu op 2432 m hoogte is voor velen een van de 
hoogtepunten van deze reis. Net als de reis ernaar toe is de stad adembenemend mooi. Beklim 
de mystieke Huayna Picchu om de ruïnes te zien vanaf dit prachtige uitkijkpunt. 
 
Dag 13   Machu Picchu – Cuzco 
Per Vistadome trein terug naar Ollantaytambo waar u wordt opgewacht voor een bezoek aan de 
Pisac ruïnes en de gelijknamige stad. De traditionele markt is vol met kraampjes met Peruaanse 
handwerk zoals alpaca truien, gesneden pompoenen of "mates burilados", keramiek, vilten 
hoeden, muziekinstrumenten, schilderijen, en antiek. Hierna door naar Cuzco.  
 
Dag 14 en 15   Verblijf Cuzco   
Op de eerste dag in Cuszo staat er een bezichtiging met privé gids op het programma. Een  
ontdekkingstocht door de stad met zijn Inca muren, kleurrijke kostuums en historische 
straatjes. De tweede dag een rafting tour over de  de Urubamba River. Spectaculaire 
stroomversnellingen door een prachtige canyon met uitzicht op de omringende bergtoppen.  
 
Vanuit Cuzco zijn er verschillende mogelijkheden om de reis te verlengen. Denk aan de stranden 
in het noorden van Peru bij Máncora, een comfortabel resort in het natuurgebied bij Paracas of 
de spectaculaire Amazone Jungle. 
 



Strandverlenging  in Máncora  
Vanuit Cuzco vliegreis naar Talara (via Lima)  en vervolgens  transfer naar Máncora.  De 
stranden bevinden zich aan de noordkust van Peru en  behoren  tot één van de mooiste 
stranden van Peru.  Het zand is wit, de zee heeft een aangename temperatuur en ook op 
culinair niveau kunt u hier goed terecht.   
Accommodatie tip: Arennas Mancora 
 
Verlenging in Paracas 
Vliegreis naar Lima en vervolgens transfer naar Paracas  (3,5 uur). In Paracas  ontmoet de  
woestijn de zee. Hier heeft u uitzicht over de oceaan, terwijl  aan de andere zijde de 
uitgestrekte woestijn  te zien is. Heerlijk uitrusten aan zee in het heerlijk luxe hotel. Daarnaast 
maakt u  een uitstapje per boot naar de Ballestas Eilanden. Deze spectaculaire rotseilanden 
bieden onderdak aan duizenden zeevogels en honderden zeeleeuwen.  
Accommodatie tip: Hotel Paracas a Luxery Collection Resort.  
   
Verlenging in Amazone jungle 
Vliegreis van Cuzco naar Puerto Maldonado en vervolgens 45 minuten varen naar de Inkaterra  
Reserva Amazone Lodge.  In een overweldigende natuur onvergetelijke wandelingen, 
boottochten en excursies met gespecialiseerde natuurgidsen.  
 


