Peru
De Inca’s, volk van de Zon

Peru spreekt tot de verbeelding van iedere cultuurliefhebber. Ze ademt legendarische beschavingen uit
die tot 6.000 jaar terug gaan in de tijd. Wat dacht je bijvoorbeeld van de overblijfselen van de Chimucultuur met haar adembenemend mooie zilver- en goudwerk? Of van het prachtige aardewerk van de
Mochica, en de kleurrijke stoffen en vooruitstrevende geneeskunde van de Paracas?
Maar dé bekroning van de beschavingen in de Andes is natuurlijk het rijk van de Inca’s. Het kende zijn
hoogtepunt in de bouw van zijn hoofdstad Cusco en de indrukwekkende citadel van Machu Picchu.
De inwoners van Peru zijn gezegend met mythologische wijsheid en doen er alles aan om de
herinneringen aan de Inca’s levendig te houden. Er wacht je dus een heel gastvrij onthaal!
Tel daarbij de grote variatie aan ecosystemen en het plaatje van Peru is compleet. De kust aan de
Grote Oceaan verleidt je met ongerepte, hagelwitte stranden. Daarachter doorkruist het majestueuze
Andesgebergte het Siërra-bergland en kijkt het uit over het prachtige Amazonegebied en haar
mysterieuze regenwouden. Je merkt het: Peru is betoverend mooi!
Haal dus diep adem, want dit is slechts een begin...

 ± 1.285.000 km²
(= 42 x België)

 ± 30.700.000

 Nuevo Sol
(1 EUR = 3,80 Soles)

 Spaans

220V

 Internationaal paspoort

 Geen
(Gele koorts)

Tips & trics
• Ideaal reisseizoen: april - december.
• Diensten: je kan in groep als met een private gids reizen, of in alle vrijheid zonder
bezoeken.
In Peru raden we (nog) geen huurwagens aan, omwille van de hoge kosten, de beperkte
dienstverlening bij autopanne en de niet-sluitende dekking van de verzekering.
• Hotels: voor ieder wat wils. Een groot voordeel is dat nagenoeg alle hotels (behalve in
Lima) charme hotels zijn. De prijzen lopen uiteen van ca. 40 euro per kamer per nacht
tot meer dan 1.000 euro per kamer per nacht. Bijzonder: in het luxe segment kan je zelfs
kiezen voor een cruise-boot met slechts vier cabines. Ontmoet jij al dobberend aan boord
vanuit jouw privé-jacuzzi de jungle van Peru...?!
• Ideale reiziger: heb je interesse voor cultuur, natuur, spiritualiteit en/of soft-adventure?
Dan is Peru echt iets voor jou. Dit land is heel betaalbaar voor trekkings, tochten te paard
of per fiets, rafting, paragliding... En zelfs voor overnachtingen in een hangende ‘canopy’kamer of een reis onder begeleiding van een sjamaan! Deze bestemming is dan ook zowel
ideaal voor studenten, individuele reizigers en families (met niet te jonge kinderen), als
voor avonturiers of vips.
• Machu Picchu: eerst en vooral: wij stappen af van het idee dat de vroege ochtend het
beste moment is voor een bezoek. Je hoeft dus niet per se dichtbij te overnachten (Aguas
Calientes). Plan je bezoek net in de namiddag, wanneer de meeste bezoekers de ruïnes en
de site achter zich laten om te gaan lunchen.
Nieuw vanaf juli 2017 is een proefproject waarbij het toegangsticket vier uur geldig is
(ochtend of namiddag) en de site alleen met gids kan bezocht worden. Hoe dit
verloopt, evalueren wij van dichtbij. Actuele info spelen we meteen door.
• Belangrijk: hou er rekening mee dat we bij reservatie altijd een kopie nodig hebben van je
geldig internationaal paspoort, zelfs als de reservatie een jaar op voorhand gebeurt.
• Hotels, foto’s, het weer of de plaatselijke tijd bekijken? Of krijg je graag een idee van de
programma’s, minitrips en prijzen? Ga naar www.cosmic.travel
Op de volgende pagina’s vind je alvast voorbeeldreizen ter inspiratie.

Klimaat
Gematigd klimaat, met uitzondering van het tropische Amazonegebied (gemiddelde temperatuur
28°C). Aan de kust zijn van oktober tot april de meest gunstige maanden. Voor het Andes- en
Amazonegebied is dit van april tot oktober. De kust is droog met zelden een regenbui
(14 tot 22°C). De Siërra kent een lenteklimaat, met uitzondering van de hogere gebieden, waar
de temperatuur opvallend kan dalen (8 tot 18°C).
Reizen in januari en februari, met als hoogtepunt Cusco en Machu Picchu raden wij niet echt aan.

Streken
Klassiek (Zuid-) Peru bestaat voornamelijk uit Lima, Arequipa, Colca Canyon,
Puno (Titicacameer), Cusco, de Heilige Vallei en Machu Picchu. Deze streken
bieden een ruime variatie aan koloniale steden met musea, natuur, bevolking,
ook met een culinair aanbod en, niet te vergeten, de Inca-cultuur!
Wie nog meer, andere of oudere culturen zoekt, vindt die in Trujillo en Chiclayo
(Mochi & Chimu). Minder bekend maar zeker de moeite waard zijn Huaraz met
de ruïnes van Chavin, de sarcofagen van Karajia of Chachapoyas met het fort
van Kuelap, de verloren stad van de Sachapuyos-indianen.
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De natuur in Peru is (bijna) overal mooi en gevarieerd. Zeker de Amazone loont
de moeite voor een bezoek. Voornaamste aanrader is de regio van Puerto
Maldonado. Het Nationaal Park van Manu is wellicht bekender, maar moeilijker
bereikbaar. Bovendien zijn er geen dagelijkse vertrekken of gegarandeerde
vertrekken vanaf 2 personen. Iets exclusiever (en dus ook duurder) zijn de
cruises vanuit Iquitos.

Panorama of Machu Picchu and
Urubamba river.

 30 USD internat. vlucht
6 USD binnenl. vlucht

 23kg

 3-5 USD in groep
5-10 USD in privaat

Ondanks zijn mooie, lange kustlijn met prachtige stranden is Peru niet zo
bekend als strandbestemming. Toch is een verlengd verblijf in bijvoorbeeld
Paracas, dat je bereikt zonder al te grote omweg, na een rondreis door het land
een aanrader. Niet zo zeer als strand- maar als rustvakantie in een hotel in
resortstijl, omgeven door duinen en met zeezicht.
Het kan er wat kouder zijn, maar de meeste hotels hebben verwarmde zwembaden. Bovendien zijn van hieruit kleinere en wondermooie excursies mogelijk:
de Ballesta-eilanden, het Paracas Reservaat, een vlucht over de Nasca-lijnen …
Typische strandlocaties vind je in het noorden (Mancora, Vichayito, Tumbes,
Piura …), waar dankzij het microklimaat de temperaturen veelal aangenamer zijn.
Dit is maar een beknopt overzicht van wat dit fantastische land te bieden heeft.
Zo zijn er ook nog de Cordillera Blanca en Negra, waar je vanuit Huaraz
prachtige wandelingen en tochten kan maken. Of de typische dorpjes Huancayo
en Ayacucho … Peru blijft eindeloos verrassen!
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Floating island: Uros. Lake Titicaca.

Caminos Andinos
11 nachten
Dag 1 > Onthaal aan de luchthaven van Lima en transfer naar het hotel.
Overnachting.
Dag 2 > Bezoek aan de stad Lima. Koloniaal Lima: het historische centrum
met 50 monumenten en koloniale gebouwen, het Kunstmuseum,
het Justitiepaleis, de pleinen, de paleizen van de regering en de aartsbisschop, de kathedraal met de graftombe van Francisco Pizarro, stichter
van de stad Lima. Volgende stop is het San Franscisco-klooster met zijn
catacomben. Wandeling door modern Lima: panoramisch zicht over mooie
woonwijken zoals El Olivar in San Isidro, Miraflores, de Pucllana Pyramide
& Love Park. Vrije namiddag. Overnachting.
Dag 3 > Transfer naar de luchthaven van Lima. Onthaal aan de luchthaven
van Arequipa en transfer naar het hotel. Halve dag bezoek aan de stad
Villa Hermosa de Arequipa en het Santa Catalina-klooster. Geniet aan
Yanahuara en Carmen Alto van het prachtige uitzicht over de stad en
de Misti-vulkaan. Bezoek aan het stadsplein, de kathedraal, het Saint
Francis-complex en Casa del Moral met zijn barokke mestizo architectuur.
Overnachting.
Dag 4 > Vertrek vanuit je hotel in Arequipa voor een tweedaags bezoek
aan de Colca Canyon: het Salinas & Aguada Blanca Nationaal Reservaat
en het Los Andes-uitkijkpunt, vanwaar je een prachtig uitzicht hebt over
8 vulkanen die samen de ‘Cirkel van het Vuur’ vormen. Overnachting.
Dag 5 > Bezoek aan de Colca Canyon: het uitkijkpunt La Cruz del Condor,
waar je in het prachtige canyonlandschap de condors kan observeren.
De dorpjes Pinchollo & Maca, de steenformaties van Pillones en het meer
van Lagunillas. Transfer naar Puno. Overnachting.
Dag 6 > Boottocht op het Titicacameer. Bezoek aan de betoverende
eilanden Uros en Taquille. Overnachting. (lunch)

Dag 7 > Transfer naar Cusco (394 km), een traject bezaaid met dorpen en
bergen. Bezoeken tijdens transfer naar Cusco: het Pukara Museum met
sculpturen uit de pre-Inca-cultuur. De Raya’s Pass met zijn vele lama’s
en alpaca’s. De Raqchi of Wiracocha-tempel, en de Andahualyllas met de
Sixtijnse kapel van de Americas met zijn prachtige schilderijen, juwelen en
koloniale kunst. Overnachting. (lunch)
Dag 8 > Halve dag bezoek aan Cusco en omgeving met de kathedraal,
de Qorikancha-tempel, Saqsayhuaman, Q’enqo waar vroeger religieuze
ceremonies plaatsvonden, het Inca-checkpoint Puca Pucara, en de
religieuze plek Tambomachay en zijn band met het water in de vorm van
fonteinen, aquaducten en kanalen. Overnachting.
Dag 9 > Halve dag (5 uur) bezoek aan de zoutterrassen Maraz en de site
Moray. Overnachting.
Dag 10 > Transfer naar de Heilige Vallei met bezoek aan de weverij van
Awana Kancha, de lokale markt van Pisac, Urubamba en de archeologische
site van Ollantaytambo. Overnachting in de Heilige Vallei. (lunch)
Dag 11 > Trein naar Machu Picchu, het laatste toevluchtsoord van de
Inca’s. Aankomst in Aguas Calientes en per bus naar de site. Bezoek aan
de ruïnes (3 à 4 uur). Terugkeer naar Aguas Calientes voor de trein naar
Ollanta. Overnachting in de Heilige Vallei.
Dag 12 > Transfer naar de luchthaven van Cusco.
Een langere versie van deze reis is de Nazca & Caminos Andinos
(14 nachten). Daarbij vertrek je vanuit Lima naar Paracas (1 nacht), en
ga je van daar naar Nazca (1 nacht) en Arequipa (1 extra nacht). De reis
wordt verdergezet vanaf dag 4. Deze rondreis staat volledig beschreven
op www.cosmic.travel
Met minder afstanden, maar duurder, is om nadien te verlengen in
Paracas.

Mystery Incaland
15 nachten
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Dag 1-2 > Lima
Dag 3 > Lima/Juliaca - Puno
Dag 4 > Titicacameer: Uros & Taquille
Dag 5 > Puno - Cusco
Dag 6 > Cusco
Dag 7 > Cusco: Maraz & Moray  
Dag 8 > Cusco - Heilige Vallei
Dag 9 > Heilige Vallei - Machu Picchu - Heilige Vallei
Dag 10 > Heilige Vallei - Cusco/Puerto Maldonado
Dag 10-13 > Jungle/Amazone
Dag 13 > Puerto Maldonado/Lima - Paracas
Dag 14 > Paracas: Ballesta-eilanden en Paracas Reservaat
Dag 15 > Paracas: vlucht over de Nasca-lijnen
Dag 16 > Paracas - Lima
Een langere versie van deze reis is de Colca & Mystery Incaland (17
nachten). Daarbij vlieg je na Lima eerst naar Arequipa (1 nacht) en reis je
vervolgens via de Colca Canyon (1 nacht) naar Puno.

Golden Discovery
14 nachten
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Dag 1-2 > Lima
Dag 3 > Lima - Huaraz: Huaraz & Wilkahuain ruïnes
Dag 4 > Huaraz: Chavin
Dag 5 > Huaraz: Llanganuco - Trujillo
Dag 6 > Trujillo: Trujillo & Casinelli
Dag 7 > Trujillo: Chan Chan, Dragon & Zon/Maan piramides
Dag 8 > Trujillo - El Brujo - Chiclayo
Dag 9 > Chiclayo: Sican Museum, Pomac, Tucume & Brunning Museum
Dag 10 > Chiclayo: Lord of Sipan & Huaca Rajada
Dag 11 > Chiclayo - Chachapoyas
Dag 12 > Chachapoyas - Karajia sarcofagen &
Museo del Centro Mallqui - Leymebamba
Dag 13 > Leymebamba - Kuelap - Chachapoyas
Dag 14 > Chachapoyas - Chiclayo
Dag 15 > Chiclayo

Tourists in wooden boat on Lake Sandoval,
Tambopata National Reserve.
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Camino Completo
22 nachten
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Dag 1 > Lima
Dag 2 > Lima/Trujillo
Dag 3 > Trujillo: Trujillo & Casinelli
Dag 4 > Trujillo: Chan Chan, Dragon & Zon/Maan piramides
Dag 5 > Trujillo - El Brujo - Chiclayo
Dag 6 > Chiclayo: Sican Museum, Pomac, Tucume & Brunning Museum
Dag 7 > Chiclayo: Lord of Sipan & Huaca Rajada
Dag 8 > Chiclayo/Arequipa
Dag 9 > Arequipa - Colca
Dag 10 > Colca - Puno
Dag 11 > Titicacameer: Uros & Taquille
Dag 12 > Puno - Cusco
Dag 13 > Cusco
Dag 14 > Cusco: Maraz & Moray
Dag 15 > Cusco - Heilige Vallei
Dag 16 > Heilige Vallei - Machu Picchu - Heilige Vallei
Dag 17 > Heilige Vallei - Cusco/Puerto Maldonado
Dag 17-20 > Jungle/Amazone
Dag 20 > Puerto Maldonado/Lima - Paracas
Dag 21 > Paracas: Ballesta-eilanden en Paracas Reservaat
Dag 22 > Paracas: vlucht over de Nasca-lijnen
Dag 23 > Paracas - Lima

Vinicunca, Cusco Region.
Montana de Siete Colores,
or Rainbow Mountain.

• Lima
• Arequipa
• Titicaca
• Cusco (uiteraard met Machu Picchu)
• Mochica - Chimu (Trujillo - Chiclayo)
• Cordillera Blanca & Negra (Huaraz)
• Chachapoyas
• Wari (Huancayo - Ayacucho)
• Trektochten
Hier zijn tal van mogelijkheden, met als bekendste de Inca Trail. Minder zware trektochten
zijn mogelijk in de Colca Canyon en in de Heilige Vallei. Zwaardere trektochten kan je
maken vanuit de Heilige Vallei, maar ook in de regio van Huaraz. Trektochten zijn er in alle
budgetten, tot en met een deluxe trektocht: Machu Picchu Lodge to Lodge trek, een unieke
ervaring in exclusieve lodges en omgeving!
Enkele klassiekers:
- Colca Trek (vanuit Arequipa en eindigend in Arequipa of Puno)
- Inca Trail of de baby Inca Trail (beide vanuit Cusco)
Enkele minder bekende, hoewel Peru steeds meer ontdekt is:
- Lares Trek
- Salkantay Trek
En als buitenbeentjes:
- de exclusieve Mountain Lodge Lares Trek of Lodge to Lodge trek
• Amazone
Zoals je bij de streekbeschrijving kon lezen, is Puerto Maldonado ideaal
als startpunt voor lodges, en Iquitos voor cruises. Rekening houden met de verplaatsing
(binnenlandse vluchten) raden we verblijven vanaf 3 nachten aan.
• Bolivië
Zoals je op de pagina’s over dit land kan lezen, is Bolivië een mooie aanvulling bij Peru.
Het budget zal wel flink verhogen. Isla del Sol is zeker een aanrader en heel wat typischer
dan het commerciëlere Uros, Taquille en Amantani. Deze aanvulling kan ook in combinatie
met La Paz. Of denk aan een combinatie met de zoutvlaktes van Uyuni. Of zelfs met Potosi
en Sucre.
Deze aanvullingen zijn perfect mogelijk. Anderzijds is Bolivië zo mooi dat het zeker een
aparte reis verdient!
• ‘Vivential’ toerisme
In deze minitrips neem je deel aan het leven van de lokale inwoners:
het gezin, hun huizen, hun gewoonten … Je verlaat de platgetreden toeristische paden en
ontdekt zo Peru door de ogen van de gewone Peruviaan.
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Scan mij voor meer info: Peru

Indigenous ceremony to payment Pachamama.
International festival of folk dances El Buen
Pastor School, municipality of Los Olivo.

Peru

59
Op onze website vind je nog meer extra programma’s, net als een waaier aan minitrips die
je aan deze programma’s kan toevoegen.
Of om zelf met minitrips een eigen rondreis te maken.

