Gezinsinspiratiereis Peru
11 dagen
Deze reis brengt u naar verschillende hoogtepunten van Peru! U maakt kennis met de Peruaanse keuken
in de hoofdstad Lima! Voor een geweldig uitzicht gaat u naar de Ballestas Eilanden waar u verschillende
wilde dieren zult zien zoals zeeleeuwen, zeehonden en pinguïns! U maakt een vlucht over de Nazca
lijnen, hier vindt u wel meer dan 300 figuren in het indrukwekkende landschap! Hierna bezoekt u het
koloniale centrum van Cuzco en gaat u chocola maken! Aan het einde van uw reis bezoekt u Machu
Picchu, een indrukwekkende verborgen Inca stad in de bergen! Kortom dit is een reis om nooit meer te
vergeten!
Dag 1: Amsterdam – Lima
Vandaag stapt u op uw intercontinentale vlucht naar Lima. Wanneer u in Lima bent aangekomen in de
avond wordt u door een van onze lokale medewerkers opgehaald en naar uw hotel gebracht.
(overnachting El Tambo 2: logies & ontbijt)
Dag 2: Lima
Met een gids brengt u vandaag een bezoek aan het historische centrum van Lima! Ook wel bekend als
“the City of the Kings”. U komt langs het prachtige centrale plein van Lima met haar gebouwen met
houten balkonnetjes. Naar waar u een bezoek gaat brengen aan het Paleis van de Overheid, de
Stadshall, een kerk en het klooster van San Francisco. Voordat u naar de binnenstad van Miraflores gaat,
gaat u eerst naar het moderne gedeelte van de stad San Isidro. In Miraflores bezoekt u de „Parque del
Amor‟ waar u kunt genieten van een mooi uitzicht over zee. Na afloop wordt u naar uw hotel gebracht. In
de avond wordt u opgehaald bij het hotel en meegenomen naar een dinershow bij het Dama Juana
Restaurant in de stad.
(overnachting El Tambo 2: logies, ontbijt en diner)

Tijdens deze reis verblijft u af en toe op hoogte (wij zijn niet veel gewend in Nederland). Wij raden u aan de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht te nemen;
- Drink meer dan voldoende water op een dag (±4 liter p.p.).
- Doe het rustiger aan dan normaal; uw lichaam heeft minder zuurstof tot de beschikking.
- Wees voorzichtig met het drinken van alcohol.
Aanvullende informatie vindt u hier: www.travelclinic.com/1078/op-grote-hoogtes.htm

Dag 3: Lima
Deze dag zult meer te weten komen over de Peruaanse keuken, aangezien u zult deelnemen aan een
kookworkshop. Denk bijvoorbeeld aan bekende gerechten zoals Causa, Lomo Saltado en Cheviche. U
gaat eerst op de lokale markt producten uitzoeken samen met de kok die u later gaat leren bereiden.
Tijdens deze workshop leert u met chef kok hoe u een typische Peruaanse gerecht kunt maken. U mag
zelf de chef kok gaan helpen bij het bereiden van de gerechten. Uiteraard zult u aan het einde zelf
kunnen genieten van de gerechten die u hebt leren maken. Zoals men in Peru zegt, Buen Provecho!
(=smakelijk eten).
(overnachting El Tambo 2: logies & ontbijt)

Dag 4: Lima - Paracas
In de ochtend wordt u naar het busstation van Lima gebracht. Vanaf hier reist u met een lokale bus naar
Paracas. Onderweg komt u langs diverse dorpjes en kleine steden. De woestijnachtige landschappen
worden soms onderbroken door groene rivierbeddingen die de oevers van rivieren uit de Andes omgeven.
In de prachtige baai van Paracas, omgeven door het Paracas Nationaal Park, ligt uw hotel La Hacienda
Bahia Paracas. Het hotel is ontworpen in volledige harmonie met de omgeving. Er is gebruik gemaakt van
drie karakteristieke elementen uit de Peruaanse woestijn; hout uit de Huarango boom en steen en klei,
als bindmiddel. Het hotel heeft de sfeer van een typische oude Hacienda aan de kust. In de patio van het
hoofdgebouw staat een olijfboom van ruim 70 jaar oud.
(overnachting La Hacienda Bahia Paracas: logies & ontbijt)
Dag 5: Paracas
In de vroege ochtend wordt u in uw hotel opgehaald en meegenomen naar Pisco, vanwaar u met een
internationaal gezelschap in een boot richting de Ballestas eilanden groep vertrekt. Deze eilandengroep
staat bekend om haar uitbundige dierenleven. U zult er onder meer vele zeeleeuwen, zeehonden,
albatrossen, Jan-van-Genten en pinguïns zien, die erg druk zijn met het vergaren van voedsel. Onderweg
op de boot ziet u ongetwijfeld de beroemde Candelabro (de kaars), verborgen in het heuvelachtige
landschap. Deze rechtopstaande „paal‟ is zeker 50 meter hoog en verhalen over de herkomst worden
verbonden aan de mysterieuze Nasca lijnen. Na afloop keert u terug naar uw accommodatie.
(overnachting La Hacienda Bahia Paracas: logies & ontbijt)

Dag 6: Paracas – Pisco – Lima
In de ochtend wordt u meegenomen naar het lokale vliegveld, voor een vlucht over de wereldberoemde
Nasca lijnen. Er zijn figuren te onderscheiden als een kolibrie, een aap en zelfs een marsmannetje. In het
totaal zijn er door de Nasca cultuur meer dan 300 figuren in het landschap aangebracht en ondanks
intensief onderzoek is het nog niet geheel duidelijk welke functie deze lijnen hadden. Deze „lijnen van
Nazca‟ zijn geogliefen, tekeningen in het zand van de pampa's van Jumana en Nazca. De tientallen
figuren van dieren, honderden geometrische vormen en duizenden lijnen en lijnenspellen zijn in het
woestijnzand van de hoogvlakte van Peru lang bewaard gebleven. De hoogvlakte is een van de droogste
gebieden op aarde en kent een gemiddelde jaartemperatuur van 25 graden Celsius. Het is er bijna altijd
windstil, zodat de lijnen duizenden jaren bewaard bleven. Het duidelijkst en meest beroemd zijn de
dierentekeningen: vogels van 25 tot 275 m lengte (kolibries, condors, een pelikaan, meeuw, papegaai en
anderen), een aap, een spin, een slak, een hagedis, een leguaan, een slang, een hond met een lange
staart en poten, twee lama's en zelfs een orka. De hagedis werd doorsneden tijdens de aanleg van de
Panamericana Sur snelweg. Door veel van de tekeningen zijn spiralen en andere (rechte) lijnen
"getekend". Tot nu tot zijn meer dan dertig van de geogliefen ontdekt op de pampa's en hoewel ze
kleiner zijn in omvang dan de geometrische vormen die bestaan uit duizenden lijnen en driehoeken, zijn
ze spectaculair goed bewaard gebleven. Dit toont aan dat de Peruanen destijds over veel geometrische
kennis beschikten. Sommigen menen dat hieruit de conclusie getrokken kan worden dat de Nazca konden
vliegen of contact hadden met buitenaardse wezens. Anderen beweren dat de lijnen bedoeld zijn als
religieuze uitingen: de verschillende figuren zouden een symbolisch pad naar de goden kunnen zijn; de
Nazca sjamanen zouden door het gebruik van hallicunogene stoffen een spirituele vlucht kunnen maken.
Definitief bewijs voor hoe en met welk doel de figuren gemaakt zijn is echter nooit gevonden. De leef- en
werkomstandigheden in het gebied waren zodanig moeilijk dat het volstaan met de simpele conclusie dat
ze zomaar gemaakt zijn, of om regenwater af te voeren volstrekt onbevredigend is. Nadat u de Nasca
lijnen heeft gezien wordt u naar het busstation van Paracas gebracht waar u een lokale bus naar Lima
neemt. Bij aankomst in Lima wordt u naar uw hotel gebracht.
(overnachting El Tambo 2: logies & ontbijt)

Dag 7: Lima – Cuzco
U wordt in de ochtend opgehaald bij uw hotel en naar de luchthaven van Lima gebracht. Hier stapt u op
een binnenlandse vlucht naar Cuzco. Eenmaal aangekomen in Cuzco brengt onze lokale medewerker u
naar uw accommodatie. Cuzco (ter plaatse wordt de naam van de stad meestal geschreven als Cusco) is
een stad in het zuidoosten van Peru, en de hoofdstad van de gelijknamige regio. Cuzco is de langst
bewoonde stad van het Westelijk halfrond, ligt op een hoogte van 3360 meter en heeft als bijnaam de
„keizerlijke stad‟. Cuzco telt ongeveer 300.000 inwoners (in 2004). Voordat de stad in de 16e eeuw door
de Spaanse conquistadores werd veroverd, was het de hoofdstad van het Rijk van de Inca: Tahuantisuyu
("Het land van de vier windstreken") genaamd. Cuzco was van dit rijk de hoofdstad en het culturele
centrum. De Inca‟s gaven de stad de vorm van een poema, en ze bouwden vele tempels zoals die voor
de zonnegod Inti en de maangodin Quilla. Behalve de hoofdstad was Cuzco voor de Inca‟s namelijk ook
een heilige stad. Zij meenden dat dit de plek was waarvan de zoon van de zon (Manco Capac) en de
dochter van de maan (Mama Ocllo) na een lange zoektocht vanaf het Titicacameer (waar zij door zon en
maan op de wereld waren gezet) besloten dat het vruchtbaar genoeg was om er te blijven en waar
vervolgens het Rijk van de Inca geboren werd. Vanuit de steden in de omgeving kwamen er dan ook vele
mensen op bedevaart. Bijgevolg had de stad een goed ontwikkeld systeem van persoonsregistratie, die
het mogelijk maakte voldoende voedsel in voorraad te houden voor de bewoners en de bezoekers.
Tahuantisuyu was een sterk rijk. Aan het einde van zijn heerschappij omvatte Tahuantisuyu een gebied
dat lag tussen Quito in Ecuador en Santiago in Chili. In 1532 nam de conquistador Francisco Pizarro de
opper-Inca gevangen. Op 15 november 1533 bereikte Pizarro vervolgens de stad Cuzco. De stad werd
veroverd en geplunderd en het gebied werd gekoloniseerd. Veel van de bouwwerken die de Inca‟s
hadden neergezet werden door de Spanjaarden afgebroken, zodat zij hun katholieke kerken op die
plaatsen konden zetten. In veel gevallen verrezen de kerken en kloosters bovenop de muren van de
Inca-tempels. De nieuwe bouwstijl bleek echter niet goed bestand tegen de aardbevingen die het gebied
regelmatig troffen. Vaak bleven de Inca-muren overeind staan terwijl de Spaanse bouwwerken instortten.
In datzelfde jaar vestigde Pizarro het bestuurscentrum in de nieuwe stad Lima. Cuzco verloor daarmee
zijn belangrijkste functie, en het werd een koloniale stad zonder belang. Een aardbeving maakte in 1650
de teruggang volledig: de stad werd wederom verwoest. In 1983 werd het historisch centrum van Cuzco
opgenomen op de werelderfgoed lijst van UNESCO.
Nadat u naar uw accommodatie bent gebracht maakt u een stadstour met een privé gids. Het gehele
koloniale centrum is op de fundamenten van de oude Incapaleizen gebouwd. U zult ook een bezoek
brengen aan Koricancha of de zonnetempel, Plaza de Armas en de kathedraal. Daarna gaat u de
ceremoniële plek Sacsayhuaman bezoeken, de ondergrondse grot en tempel van Kenko. En daarnaast
brengt u ook een bezoek aan Tambomachay dat bekend staat als de Inca baden. Dit alles is gelegen op
een heuvel net buiten het centrum van Cuzco. Uw middag staat geheel in het teken van Chocola! In het
chocolade museum gaat u leren hoe u chocola moet maken. U leert over de Cacao plantages en hoe een
chocoladereep nou eigenlijk wordt gemaakt. De chocolaatjes die u hebt gemaakt, mag u meenemen en
thuis van genieten!
(overnachting Los Portales Cusco Hotel: logies & ontbijt)

Dag 8: Cuzco- Heilige Vallei
U wordt opgehaald bij uw hotel in Cuzco waar naar u weggebracht wordt naar de Heilige Vallei. Eenmaal
aangekomen in de Heilige Vallei gaat u mountainbiken door dit prachtige gebied. U gaat onder andere
een bezoek brengen aan de zoutpannen van Maras. Geniet van het prachtige zicht dat u hier heeft op de
witte kleur van het zout en de verschillende kleuren die de bergen vertonen vanwege de vele mineralen.
Het zout dat hier verzameld wordt, wordt door de lokale bevolking op de markten verkocht. Deze
mountainbiketour brengt u ook langs de ingenieuze terrassen in Moray, het terrassencomplex heeft de
vorm van een amfitheater. Deze terrassen werden gebruikt voor landbouwexperimenten en stammen uit
het Incatijdperk. Na afloop wordt u naar uw hotel in de Heilige vallei gebracht.
(overnachting Agustos Hotel: logies & ontbijt)
Dag 9: Heilige Vallei – Machu Picchu – Cuzco
Deze dag wordt u opgehaald bij uw hotel en wordt u naar Ollantaytambo gebracht. Hier stapt u op de
trein naar Aguas Calientes. Deze treinreis duurt ongeveer anderhalf uur. Omdat u niet al uw bagage mee
kunt nemen wordt een deel van uw bagage alvast naar Cuzco gebracht. Wanneer u aan bent gekomen in
Aguas Calientes staat een van onze lokale medewerkers klaar om u te begeleiden naar uw gids naar
Machu Picchu. Op deze bijzondere plek wordt u rondgeleid door een gediplomeerde Engelssprekende
gids. In 1911 werd niet ver van Cuzco de Inca-stad Machu Picchu (letterlijk „Oudeman Hoogte‟ in het
Quechua) ontdekt. Deze stad werd door de Spanjaarden nooit ontdekt en is daarom intact gebleven. Er is
in deze stad nog veel van de Inca-beschaving terug te vinden. De stad Machu Picchu is gelegen tussen
steile bergen, op een hoogte van ongeveer 2438 meter. De Inca's bereikten de stad via een steil pad. De
voettocht duurde meerdere dagen en de stad was derhalve moeilijk bereikbaar. Machu Picchu ligt
ingesloten tussen twee steile pieken: de Machu Picchu en de Huayna Picchu („jonge berg‟ in het
Quechua). Door het rotsdal loopt op 1750 meter hoogte de sterk stromende Urubamba rivier. Over de
functie van de stad zijn wetenschappers het niet eens. Doordat de stad zo ontoegankelijk is, wordt
aangenomen dat de stad geen doorsnee-functie had. Vaak wordt aangenomen dat Machu Picchu een
buitenverblijf was voor koningen en andere hooggeplaatsten. De stad heeft veel verblijven voor edelen,
en ook een paar woningen voor hun dienaren. Er konden rond de 750 personen tegelijk in de stad
verblijven. Gedurende de regentijd, als er geen koningen aanwezig waren, zouden er veel minder
mensen in Machu Picchu geweest zijn. Toen de Spanjaarden het Rijk van de Inca versloegen, stopte de
regelmatige trek van en naar Machu Picchu door edelen en raakte de stad verlaten. In 1983 werd de stad
opgenomen op de werelderfgoed lijst van UNESCO. Nadat u de indrukwekkende Machu Picchu heeft
bezocht keert u per trein terug naar Cuzco. Na aankomst in Cuzco wordt u naar uw hotel gebracht.
(overnachting Los Portales Cusco Hotel: logies, ontbijt & lunch)
Let op! Tijdens het bezoek aan Machu Picchu is het enkel toegestaan een rugzak bij u te dragen met een
maximale inhoud van 20 liter. De rest van uw bagage wordt naar uw hotel in Cuzco gebracht.

Dag 10: Cuzco – Lima – Amsterdam
Vandaag wordt u op gehaald bij uw accommodatie in Cuzco. U wordt naar de luchthaven gebracht waar u
op uw binnenlandse vlucht stapt naar Lima. Eenmaal aangekomen in Lima stapt u over op uw
intercontinentale vlucht naar Amsterdam.
Dag 11: Amsterdam
U komt vandaag aan in Amsterdam. Einde van uw unieke reis!

Prijs: Ca. €3.219,- p.p.*
* Op basis van 4 samen reizende personen, verblijvend in 2 persoons kamers
* Afhankelijk van het moment van boeken, beschikbaarheid van de vluchten en de periode van reizen
BELANGRIJK: Sapa Pana Travel is gespecialiseerd in individuele maatwerkreizen. Een reis wordt volledig
op uw wensen afgestemd, u reist individueel en alles hebben we tot in detail voor u verzorgt. Deze reis is
een voorbeeld van wat we kunnen organiseren voor u. We kunnen aan een reisvoorstel, zoals hierboven,
net zolang schaven tot het is geworden zoals u voor ogen had.
Neemt u contact met ons op voor aanvullende informatie:
073 -6106204 of info@sapapanatravel.nl

Inclusief:

ALLE intercontinentale vluchten, incl. luchthavenbelasting, economy class

ALLE binnenlandse vluchten, incl. luchthavenbelasting, economy class

ALLE 09 hotelovernachtingen o.b.v. logies en ontbijt

ALLE transfers en overige excursies zoals vermeld

24-uurs back-up van onze kantoren ter plaatse
Niet inclusief:
•
aanvullende vertrekbelasting - lokaal te voldoen
•
publieksheffing Calamiteitenfonds reizen; €2,50 per boeking
•
reserveringskosten €15,- p.p.
•
reis- en annuleringsverzekering
•
per boeking maken wij één factuur op, op naam van de hoofdboeker. Mocht u dit anders wensen,
zijn wij genoodzaakt € 25,- extra administratiekosten per factuur in rekening te brengen.
Aanvullende vertrekbelasting:
Op Peruaanse vliegvelden dient na het inchecken een aanvullende vertrekbelasting contant voldaan te
worden. Voor binnenlandse vluchten geldt een tarief van ca. USD $ 6,- p.p. en voor internationale
vluchten een tarief van ca. USD $ 30,- p.p.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
UW REIS IS BIJ ONS IN GOEDE HANDEN. GA OP REIS MET EEN GEVOEL VAN ZEKERHEID!
Sapa Pana Travel is aangesloten bij de ANVR, het SGR en CFR.
ANVR: Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de
reizen en van de informatie daarover. www.anvr.nl
SGR: Deze reis valt onder de garantie van het SGR. De SGR garantie houdt in dat de consument
verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen
de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. www.sgr.nl
CFR: Deze reis valt onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als
consument die deelneemt aan door ons georganiseerde reis: - (een deel van) uw reissom terugkrijgt
indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; - de noodzakelijke
meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen indien wij u
vervroegd moeten repatriëren. www.calamiteitenfonds.nl
Onze reizen vallen onder de ANVR-reisvoorwaarden;
http://www.sapapanatravel.nl/voorwaarden
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Travelife, sustainability in tourism. Think green !
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en
cultuur, zodat reizen ook in de toekomst mogelijk blijft. Wij voelen ons hierbij betrokken. Als ANVR
reisorganisatie hebben wij een milieuprogramma met praktische maatregelen.
- Denk aan het milieu voordat u deze inspiratiereis print -

