
Dag-aan-dag programma Peru 12/07/12 – 02/08/12.

Dag 2: Lima: - Museum Larco Herrera – adobe-piramide Huaca Pucllana + klein 
museum  - lunch in ‘La Caretta – wandeling naar park Bosque El Olivar.

Dag 3: Lima – Casma:  -bezoek Caral – lunch restaurant Las Gaviotas (de meeuwen) te 
Baranca – Casma.

Dag 4: Casma – Trujillo: - wandeling tot Chanquillo (enige ovaalvormige structuur in 
Peru) – bezoek site van Sechin + museum – lunch in El Rico Sabor Casmeno – 
wandeling in ‘wandelende zandduinen’.

Dag 5:Trujillo: - bezoek Huaca de la Luna met de prachtige El Mural de los Mitos – 
museum Musco Huaras de Moche (potterie) – extra bezoek museum universiteit Trujillo 
– lunch restaurant  Big Ben te Huanchaco (zicht op zee) – strandwandeling (cabalittos) 
– bezoek Chan Chan, grootste adobestad  ter  wereld.

Dad 6: Trujillo – Chiclayo: - bezoek dorpskern Magdalena met oudste kerkje van Peru 
(1850) – bezoek Huaca El Brujo: piramide + grafkelder Vrouw van Cao + Museo Cao – 
lunch in La Fiesta (Chiclayo) – bezoek Tumbas Reales van de Heer van Sipan – 
heksenmarkt Chiclayo.

Dag 7: Lima: – Plaza de Armas (aflossing wacht aan het gouvernementsgebouw) – 
stadhuis, kathedraal , aartsbisschoppelijk paleis – bezoek klooster St. Franciscus + 
bibliotheek –bezoek Convento de los Descalzas – Lovers Park (Parque del Amor) à zee – 
lunch in El Kapallaq (Miraflores).

Dag 8: Lima – Paracas: sanit. stop El Batan – lunch restaurant El Piloto (kust) – bezoek 
en wandelen in National Reserve de Paracaz (fossielen, zoutvlakte, La Cathedral, 
strand van Yumaque, de Mirador, de rode heuvels en het rode strand.

Dag 9: Paracas – Ica – Paracas: - boottocht Ballestas – bezoek winery Vina Tacama te 
Ica – lunch in La Ola de Juanita – stadsrondrit te Ica met bezoek Helena’s Chocolate 
Factory – bezoek  Nationaal Museum – bezoek lagune van Huacachina “El Oais de 
America” met haar zandduinen.

Dag 10: Paracas – Lima – Arequipa: - sanit. stop El Piloto – lunchmogelijkheid Larco Mar 
(kust Miraflores) – aansluitend vlucht Arequipa.

Dag 11: Arequipa: - stop Mirador Carmen Alto (panorama vallei Chilina) – stop 
Yanahuara (Jezuietenkerkje in mestizo-barok stijl) –stadsbezoek met achtereenvolgens  
Museum Katholieke Universiteit  Arequipa met mummie Juanita, Plaza de Armas, La 
Compagnia + klooster en het Catalina klooster – lunch in restaurant Sol de Mayo.

Dag 12: Arequipa – Yanque (Cola Canyon): - diverse stops in de Pampa  Canahuas 
(lama’s, alpaca’s en vicuna’s) – sanit. stop te Patahuasi – verder langs Chasquipampa 
naar de Puna met stops – stop in Reserva  Nacional Aguada Blanca (5002 m) – 
bergafwaarts naar Chivay alwaar buffetlunch in Urinsaye te Chivay – verder naar 
Yanque ( Colca Lodge).

Dag 13: Yanque – Cruz del Condor – Yanque: - stop markt Yanque (dansers) –stops 
terrassen Colca rivier, mirador (begin canyon) en Choquetico (rotsgraven) – wandeling 
langs canyon tot Cruz del Condor – stop en bezoek Maca  - BBQ Colca Lodge.



Dag 14: Yanque – Puno: - stop Patapampa (yareta-plant) – sanit. stop te Patahuasi  en 
verder over de dorre Alti Plana – stop El Bosque del Piedra (versteende bos) – stop bij 
Mirador los Flamingo’s – boxlunch aan Laguna la Laquinillas (meer op 4200 m) – 
bezoek boerderij te Sillustani en aan de chulpas van Sillustani.

Dag 15: Puno (Uros – Taquile – Llachon): - bezoek Uros-eilanden + facultatieve 
boottocht – bezoek Llachon  - verder naar Taquile alwaar lunch – volksdansen op het 
marktplein van Taquile – terug naar Puno.

Dag 16: Puno – Cuzco: - fotostop panorama Puno en Titicaca – fotostop Alti Plano voor 
treinstop Perurail – sanit. stop te Pucara – fotostop in Santa Rosa met zicht op 
Cunurana (5425 m) – fotostop met zicht op de Chumboya gletsjer en verderop La Roya 
(4355 m) – buffetlunch in restaurant Parador Turistico Felipin – bezoek site Raqchi met 
de Viracocha tempel – bezoek aan de ‘Sixtijnse kapel van Peru’ te Andahuaylillas.

Dag 17: Cuzco: - achtereenvolgens bezoek aan Sacsayhuaman; Tambomachay; Puca 
Pucara en Kenko – vrije lunch – bezoek aan kathedraal  - vrije tijd en om 19u. 
volksdansen in Centro Qosco de Arte Nativo  - avondmaal in restaurant  Incanto.

Dag 18: Cuzco – Heilige Vallei – Yugay: -bezoek ambachtelijke weverij te Chinchiro en 
aansluitend bezoek plaatselijke markt – extra bezoek aan Moray (Incasite, 
experimenteel landbouwcentrum) – zoutpannen van Maras – lunch in Hacienda 
Orihuela te Urubamba – bezoek  Ollantaytambo.

Dag 19: Yugay – Ollantaytambo – Machu Picchu: - treinrit naar Aguas Callientes – met 
pendelbus naar   Machu Picchu alwaar uitgebreid bezoek – vrije tijd.

Dag 20: Aguas Callientes – Ollantaytambo – Cuzco: - vrije voormiddag – afspraak 
14u45.

Dag 21: Cuzco – Lima – Brussel: - unieke lunch ten Casa Solar de Aliaga te Lima.  


