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€ 4770 Peru de Inca’s achterna 

Zaterdag 1 september tot maandag 17 september 2018 | 17 dagen 

• Nederlandstalige begeleiding door Thérèse De Waele  
• Bezoek aan de indrukwekkende Inca site van Machu Picchu 
• Kennismaking met talrijke precolumbiaanse culturen 

In het spoor van de Inca’s trekken we 2 weken door Peru. We gaan 
terug in de tijd op zoek naar sporen en restanten van het machtige en 
mysterieuze Inca-rijk. We maken kennis met de invloed van de Spaan-
se kolonisatie, we leggen contacten met de plaatselijke bevolking en 
krijgen een idee van de huidige samenleving in Peru. 
 
We laten ons overweldigen door de spectaculaire natuur: besneeuwde 
Andes-toppen, uitgestrekte hoogvlaktes, zandvlaktes, zoutvlaktes, 
pampa’s, woestijnen en oases, het saffierblauwe Titicacameer, ... . 
 
Peru ligt op een respectabele hoogte. Daarom bouwen we onze reis 
op vanuit Lima zodat we ons gaandeweg aanpassen aan deze hoogte. 
Via Paracas, de Ballestas Eilanden, Ica, Nazca, Abancay en Cuzco reizen 
we naar de Heilige Vallei met de Machu Picchu als hoogtepunt. Vanuit 
Ollantaytambo, Urubamba en Chinchero reizen we verder naar Puno 
en het Titicacameer. 
 
Peru wordt een gevarieerd en onvergetelijk avontuur! De overweldi-
gende natuur, de rijke cultuur, de authenticiteit van de bewoners, de 
tradities en gebruiken die de kolonisator de Peruanen niet kon ontne-
men, de gastronomie, de Zuid-Amerikaanse hartelijkheid, de toe-
komstdromen van de mensen in Peru bij wie we te gast zijn... Dit alles 
is deel van een unieke reiservaring. 
 
Enige fysieke conditie is vereist. 
 
Voorreisvergadering: zondagnamiddag 17 juni 2018. 
 
 

 

in dubbel € 4870 

PRIJS PER PERSOON 

Reis gegarandeerd vanaf min. 12 personen (max 20 per-
sonen). 

Prijzen onder voorbehoud volgens beschikbaarheid. Be-
houdens afwijking zijn nooit inbegrepen: eventuele verho-
ging van luchthaventaksen, vergoedingen en fooien, toe-
ristenbelasting in het buitenland, de vrije uitstappen. 
Indien bepaalde omstandigheden het niet toelaten (bv 
klimaat, wegenwerken, ...) kan het reisprogramma wor-
den aangepast. De vermelde hotels zijn steeds onder 
voorbehoud en kunnen vervangen worden door een ge-
lijkwaardig alternatief. 

Inbegrepen:  
- Vluchten heen en terug  
- Nederlandstalige begeleiding door Thérèse De Waele en lokale gids 
- Alle transfers en taksen ter plaatse 
- Verblijf in hotel volgens programma 
- Maaltijden volgens programma (VOLPENSION uitgezonderd dag 6) 
- Inkomgelden volgens programma 
- Luchthaventaksen en BTW 
 
Niet inbegrepen:    Toeslag:     
- Persoonlijke uitgaven    - transfer vanuit Lochristi  
- Reis– en annulatieverzekering    naar Zaventem: € 30 p.p. 
- Fooien voor gids en chauffeur 
 

€ 5520 in single 

Slagmanstraat 23 | 9080 Lochristi | T 09 395 06 06 | info@alleenreizenden.be | www.alleenreizenden.be 

-€ 100 p.p. 

Vroegboekkorting: de eerste 5 boekingen 



Peru de Inca’s achterna 
Zaterdag 1 september tot maandag 17 september 2018 | 17 dagen 

Een uitgebreid programma vindt u op: 
www.alleenreizenden.be 

Of contacteer ons:    
T 09 395 06 06 | info@alleenstaanden.be 

Dag 1: Brussel - Amsterdam- Lima  
Vlucht met KLM vanuit Brussel via Amsterdam naar Lima, de 
hoofdstad van Peru. Samenkomst in Brussel in de vroege mor-
gen. Aankomst in Lima dezelfde dag in de vroege avond, plaatse-
lijke tijd. Transfer naar Hotel Soneta El Olivar voor welkomst-
drink, avondmaal en overnachting.  
 
Dag 2: Lima - Paracas (O-M-A) 
Na het ontbijt verlaten we de hoofdstad Lima voor een bezoek 
aan Tambo Colorado, onze eerste kennismaking met de geschie-
denis van de Inca en pre-Inca. Picknick. Daarna rijden we naar 
het schiereiland Paracas. Overnacht in Double Tree Guest Suite 
Paracas. 
 
Dag 3: Paracas - Nazca (O-M-A) 
Na het ontbijt, rondvaart langs de Ballestas-eilanden, ook wel 
de kleine Galapagos genoemd. Bezoek aan het vissershaventje 
St. Andrew. Vervolgens naar Ica en de oase Huacachina. Lunch 
en vrije tijd. Daarna rijden we door naar Nazca. Op de uitkijkto-
ren bij het binnenrijden van de stad maken we kennis met de 
Nazca-lijnen. Intrek in hotel Casa Andina. Avondmaal in het 
stadje. 
  
Dag 4: Nazca (O-M-A) 
Optioneel: vlucht per propellervliegtuigje over de Nazca-lijnen. 
Daarna bezoek aan een pottenbakker die werkt volgens de oude 
Nazca-traditie. Wie toch liever niet vliegt kan uitslapen en heeft 
vrije tijd in het stadje. Verzameling in de late voormiddag en 
vertrek naar Chauchilla. Middagmaal. Korte wandeling naar het 
aquaduct Cantaloc. Avondmaal en overnachting. 
  
Dag 5: Nazca - Tampumayu (O-M-A) 
Na het ontbijt, rit naar het natuurreservaat van de Pampa Ga-
leras, typische Zuid-Amerikaanse grasvlaktes. Picknick. We ma-
ken kennis met de bergen en het leven op hoogte. In de late 
namiddag komen we aan in Tampumayu. Avondmaal en over-
nachting in hotel Tampumayu. 
 
Dag 6: Tampumayu - Abancay (O-A) 
Vandaag trekken we verder de Andes in. Aangekomen in Aban-
cay, bezoek aan de lokale markt en een plaatselijk schooltje dat 
solidariteit en gelijke kansen hoog in het vaandal draagt. Daarna 
bezoek aan Umaccata, ver weg van alle toerisme. Avondmaal en 
overnachting in Saywa Hotel. 
 
Dag 7: Abancay—Cuzco (O-M-A) 
Na het ontbijt richting Cuzco doorheen een prachtig landschap. 
Picknick en nodige stops onderweg. We nemen onze intrek in 
hotel El Dorado. Avondmaal en overnachting in San Agustín El 
Dorado. 
 
Dag 8: Cuzco (O-M-A) 
Vandaag verkennen we de historische stad Cuzco. Bezoek aan 
de lokale markt, de bekende Qorikancha en de kathedraal. 
Lunch. Na de middag bezoek aan het Fort Sacsayhuaman en de 
kunstenaarswijk San Blas. Vrije tijd. Avondmaal en overnachting. 
 
 

Dag 9: Cuzco - Pisac - Cuzco (O-M-A) 
Bezoek aan de plaatselijke markt van Pisac en de ruïnes van een 
complete Inca-nederzetting. Lunch. In de late namiddag terug 
naar Cuzco en genieten we van de sfeer van deze bijzondere 
stad. Avondmaal en overnachting. 
 

 

Dag 10: Cuzco - Urubamba (O-M-A) 
Vandaag een zeer gevarieerde dag met bezoek aan het kleurrijke 
Chinchero, de Inca-terrassen van Moray en de Salineras van 
Maras. Na de lunch bezoek aan Ollantaytambo, een mysterieus 
ceremonieel centrum. Overnachting in het hart van de heilige 
vallei in hotel La Casona de Yucay.  
 
Dag 11: Urubamba (O-M-A) 
Bezoek aan de highlight: de Machu Picchu. Deze Inca vestiging is 
door de Spanjaarden nooit ontdekt en daardoor ook niet vernie-
tigd en vrij intact. Picknick in de site. In namiddag bus naar Agua 
Calientes en vrije tijd. Avondmaal en overnachting. 
 
Dag 12: Urubamba - Puno (O-M-A) 
Na het ontbijt verlaten we de Heilige Vallei en rijden naar Puno 
aan het Titicacameer. Een heel ander stukje Peru. Bezoeken aan 
Andahuaylillas, Raqchi, La Raya en Pucara. Overnachting in 
Sonesta Posadas del Inca Puno. 
 
Dag 13: Puno  (O-M-A) 
Per motorboot naar de Uros-eilanden, kunstmatige eilanden op 
het Titicacameer. Daarna verder naar Taquile en uitleg over de 
plaatselijke gebruiken en klederdracht.  
 
Dag 14: Puno - Lima (O-M-A) 
Kennismaking met de Aymaras, een volk dat leeft op de grens 
van Peru, Bolivië en Chili. Daarna verder naar Sillustan, pre-inca 
site. Op weg naar de luchthaven stop in Atuncolla en late vlucht 
terug naar Lima. Overnachting in Sonesta El Olivar. 
 
Dag 15: Lima (O-M-A) 
Vandaag bezoeken we de hoofdstad in al zijn facetten: bezoek 
aan Villa Maria del Triunfo, Villa El Salvador, kathedraal, Plaza de 
Armas en daarna verder naar het moderne Lima in Miraflores. 
Avondmaal en overnachting. 
 
Dag 16: Lima - Amsterdam (O-M-A) 
Bezoek aan het Larco Herrera museum. Daarna laatste keer 
genieten van de lekkere en gevarieerde keuken van Peru. Be-
zoek artisanale markt. Richting de luchthaven voor onze terug-
vlucht. 
 
Dag 17: Amsterdam- Brussel (O-M) 
Vlucht van Amsterdam naar Brussel met aankomst in late na-
middag. 
 

(O= Ontbijt; M= Middagmaal; A= Avondmaal) 


