
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DROMEN 
Noord-Peru 



Begeleide rondreis Noord-Peru  

17 dagen 

Vertrekdatum: 4 september 2023 

 

PROGRAMMA 

Dag 1: Brussel - Lima 

Afspraak te Zaventem voor vertrek naar Lima. Hotel Estelar. 

 

Dag 2: Lima 

Aankomst in Lima in de ochtend. Transfer naar het hotel, gelegen in de aangename wijk Miraflores, waar we 

meteen de kamers betrekken en ons kunnen opfrissen. In de namiddag rijden we naar de ruïnes van 

Pachacamac, die uitkijken over de Stille Oceaan en waarvan de oorsprong teruggaat tot ver voor de Inca's. 

Dit bezoek is een mooie inleiding op onze ontdekking van een aantal pre-Incaculturen de volgende dagen. 

Hotel Estelar. (O-M) 

 

Dag 3: Lima - Huaraz 

Rit naar Huaraz, in het Andesgebergte. Onderweg maken we kennis met een eerste geografische streek van 

Peru: de woestijnachtige kuststrook. Hier vonden archeologen de resten van de oudste stad van het 

continent, Caral. We nemen een kijkje bij deze unieke plaats van bijna 5000 jaar oud. Bij Pativilca bezoeken 

we het fort van Paramonga, een indrukwekkende versterking aan de zuidgrens van het Chimu-rijk. Daarna 

laten we de kust achter ons en beginnen onze verkenning van het machtige Andesgebergte. Via kleine dorpjes 

en mooie vergezichten bereiken we de hoogvlakte. Aankomst in Huaraz (3000 m), aan de voet  van de 

Cordillera Blanca, de Witte Bergketen. Hotel Andino. (O-M-A) 

 

Dag 4: Huaraz 

Rit dwars door het Andesgebergte naar de ruïnes van Chavin de Huantar. Onderweg genieten we van 

sublieme vergezichten over de hoogvlakte en de Cordillera Blanca. De Chavin-cultuur ontstond bijna 1000 

jaar voor Christus en is één van de oudste van de grote Peruviaanse beschavingen. We bewonderen de 

schitterend bewerkte monolieten die te zien zijn op de site. We slenteren over de verzonken binnenplaatsen, 

leren het vernuftige ventilatie-, irrigatie- en opslagsysteem kennen. Deze site is zonder twijfel één der 

belangrijkste archeologische vindplaatsen van het continent. (O-M) 

 

Dag 5: Huaraz - Trujillo 

We verlaten de Callejón de Huaylas, de smalle, vruchtbare vallei die geklemd zit tussen de Witte en de Zwarte 

Bergketens én banen ons een weg door de Andes tot bij de kust. Picknick-lunch. Bezoek aan de opmerkelijke 

ruïnes van Sechin, waarvan de oorsprong nog steeds onduidelijk is. Aan de buitenmuren van de site prijken 

tientallen monolieten waarop een bizarre processie wordt afgebeeld. Sommige bronnen dateren de Sechin-

cultuur nog 500 jaar vroeger dan Chavin, waardoor dit meteen de tweede oudste cultuur van het Andesgebied 

zou zijn. Verder naar Trujillo. Hotel Costa del Sol Trujillo Centro. (O-M-A) 

 

Dag 6: Trujillo 

Wandeling door het mooie, koloniale centrum van Trujillo met z’n statige oude herenhuizen met erkers en 

balkonnen met kunstig bewerkt smeedwerk. Bezoek aan de tempels van de Zon en de Maan, een belangrijke 

vindplaats van de Moche-cultuur. In de tempel van de Maan zijn verschillende op elkaar gebouwde tempels 

terug te vinden, waarin tijdens nieuwe opgravingen nog steeds intrigerende en kleurrijke muurschilderingen 



teruggevonden worden. Middagmaal in Huanchaco, waar we de traditionele rieten caballitos kunnen zien. 

Vissers werken hier nog op eeuwenoude wijze en gebruiken ranke bootjes uit totora-riet om als het ware over 

de golven te surfen. Bezoek aan Chan Chan, de grootste adobe-site van Amerika. Deze voormalige hoofdstad 

van het Chimu-rijk was één van de belangrijkste machtscentra aan de noordkust van Peru, en bestond uit 

verschillende ommuurde citadellen. (O-M) 

 

Dag 7: Trujillo - Chiclayo 

Rit door de kustwoestijn naar Chiclayo. Onderweg brengen we een bezoek aan het archeologisch complex 

van El Brujo, één der belangrijkste religieuze plaatsen van de Moche-cultuur. Hier werd in 2006 de 

goedbewaarde mummie gevonden van de getatoeëerde ‘Señora de Cao’, wellicht één der eerste vrouwelijke 

leiders in het oude Peru. De mummie kunnen we bewonderen in het museum dat bij de site gebouwd werd. 

Picknick-lunch. Verder naar Chiclayo en verkenning van de site van Tucume, waar 26 adobe-piramides en 

grote ceremoniële platformen verspreid liggen over een oppervlakte van meer dan 2 vierkante kilometer. 

Hoewel ernstig beschadigd door opeenvolgende El Niño-stortvloeden, blijft Tucume een indrukwekkende 

plaats. Hotel Casa Andina Select. (O-M-A). 

 

Dag 8: Chiclayo 

De valleien rond Chiclayo kenden een boeiend verleden. De machtige Sican-, Moche- en Chimu-culturen 

waren er verantwoordelijk voor de bouw van een aantal imposante adobe-monumenten die tot op de dag van 

vandaag tot de verbeelding spreken. Tijdens onze bezoeken vandaag en morgen worden we 

ondergedompeld in de rijke geschiedenis van de regio. We beginnen de dag met een bezoek aan de piramides 

van Batan Grande, ooit de hoofdstad van het bloeiende Sican-rijk.  Daarna rijden we naar de Huaca Rajada, 

beter gekend als Sipan, de vindplaats van het graf van de Heer van Sipan. In de namiddag maken we een 

wandeling over de heksenmarkt van Chiclayo en is er nog wat vrije tijd om in Chiclayo sfeer op te snuiven. 

(O-M) 

 

Dag 9: Chiclayo - Cajamarca 

Bezoek aan het Tumbas Reales Museum, één der mooiste musea in Zuid-Amerika. We zien er een 

schitterende collectie keramieken en gouden voorwerpen, juwelen en andere grafgiften, die werden 

opgegraven in de grafpiramides van de ‘Heer van Sipan’. Deze in 1987 ontdekte tombe van een Moche-

hoogwaardigheidsbekleder, wordt wel eens de Toetanchamon-ontdekking van Zuid-Amerika genoemd. 

Picknick-lunch. Daarna trekken we opnieuw de Andes in, ditmaal tot bij de belangrijkste, koloniale bergstad 

van Noord-Peru, Cajamarca. Dit is de plaats waar de Spaanse veroveraars de Inca-keizer Atahualpa 

ontmoetten, hem gevangen namen en doodden. De stad was ten tijde van de Inca’s één van de grootste 

steden van het rijk. Hotel Costa del Sol of Laguna Seca. (O-M-A) 

 

Dag 10: Cajamarca 

Na het ontbijt rijden we naar het archeologisch-geologisch park van Cumbemayo. Hier zien we een ritueel 

kanaal, een verfijnd hydraulisch systeem dat z’n oorsprong vond in de watercultus tijdens de formatieve 

periode. Daarna brengen we een bezoekje aan de pre-Inca begraafplaats van Ventanillas de Otuzco, waar we 

honderden nissen zien in de vulkanische rotswanden. Terugkeer naar het stadscentrum waar we nog enkele 

interessante bezoeken op ons programma hebben staan: de Cuarto de Rescate, waar Atahualpa, de laatste 

Inca, gevangen gehouden werd, de indrukwekkende kathedraal, de Plaza de Armas, de St.-Franciscuskerk, de 

“losgeld”-kamer … (O-M) 

 

Dag 11: Cajamarca - Leimebamba 

De rit van Cajamarca naar Leimebamba is adembenemend mooi. Langs slaperige Andesdorpjes voert de 

tocht ons tot in Celendin, waarna de weg langzaam klimt tot een hoogte van 3100 meter. Hierna volgt een 

indrukwekkende afdaling naar de vallei van de Marañón-rivier, waar we even terechtkomen in de stomende 

hitte van de Peruviaanse jungle. Al snel vangen we een duizeling- wekkende klim aan door dorre 

woestijnlandschappen naar de Barro Negro-pas (3700 m), gelegen in het nevelwoud. Vanop de pas genieten 

we van een subliem uitzicht. Picknick-lunch. Ons eindpunt voor vandaag is het plaatsje Leimebamba in de 

Utcubambavallei. We logeren in het eenvoudige Casona de Leimebamba. (O-M-A) 

 



Dag 12: Leimebamba - Chachapoyas 

We beginnen de dag met een bezoek aan het lokale museum, dat een unieke collectie mummies herbergt. 

Daarna zetten we onze tocht verder naar het noorden. Na een korte rit tot in San Bartolo, vatten we een 

trekking aan over een bij momenten stijl oplopend pad. Na ongeveer twee uur wandelen komen we bij een 

plek waar we een schitterend uitzicht hebben op de chullpa’s van Revash, meerdere felgekleurde grafkamers, 

gebouwd in inhammen in de steile klippen. De grafkamers werden gebouwd uit adobe, dat vervolgens 

gepleisterd werd en beschilderd in felrode en crèmekleurige tinten. De meeste graven werden lang geleden 

geplunderd maar zien er van buiten uit nog steeds heel indrukwekkend uit. Picknick-lunch onderweg. Langs 

hetzelfde pad keren we vervolgens terug naar beneden en rijden verder naar Chachapoyas. Estancia El Chillo. 

(O-M-A) 

 

Dag 13: Chachapoyas - Cocachimba 

Vandaag krijgen we een, voor velen ongekende, maar indrukwekkende brok cultuur voorgeschoteld. In dit 

afgelegen noordoostelijk deel van Peru heerste ooit het Chachapoyas-volk (het Nevelwoud-volk).Omstreeks 

1470 maakten de Inca’s op een gewelddadige wijze een einde aan dit rijk. Her en der verspreid over hun 

voormalige territorium, vinden we de kenmerkende rotsgraven en de typische nederzettingen met 

cilindervormige gebouwen. Via het dorpje Nuevo Tingo rijden we naar de 

ruïnes van Kuelap, de meest tot de verbeelding sprekende Chachapoyasnederzetting, als een arendsnest 

gelegen hoog boven de Utcubambavallei. De unieke ligging van deze plek, samen met de indrukwekkende, 

meer dan 10 meter hoge stadsmuren en de overblijfselen van honderden ronde gebouwen met 

zigzagpatronen, laten een onuitwisbare indruk na. Hotel Gocta Lodge. (O-M-A) 

 

Dag 14: Cocachimba 

We maken een daguitstap naar Karajía, waar zich op een richel hoog in een zandstenen klif een aantal unieke 

sarcofagen bevinden van het Chachapoyas-volk. Oorspronkelijk waren er 8 sarcofagen, maar twee ervan 

overleefden een aantal aardbevingen en de tand des tijds niet. Door hun extreem moeilijk bereikbare ligging 

werden ze wel gevrijwaard van plunderingen. De sarcofagen bestaan uit een houten structuur die bedekt 

werd met een mengsel van klei, stro en grind. De overledene werd in foetushouding in de kist geplaatst en 

het hoofd werd apart geboetseerd op de koffer die dan rechtop gezet werd. Het geheel werd beschilderd 

zodat het net lijkt of de sarcofagen rechtopstaande beelden zijn. De vorm van de beelden heeft een 

opvallende gelijkenis met sommige Moai-beelden op het Paaseiland. Terugkeer naar het hotel. (O-M-A) 

 

Dag 15: Cocachimba - Lima 

Rustige ochtend. We genieten nog even van het prachtige uitzicht vanuit het hotel en rijden daarna naar Jaen, 

waar we de vlucht nemen naar Lima. Onderweg naar Jaen is er een snack voorzien. Hotel Estelar. (O-Snack) 

 

Dag 16: Lima - Brussel 

Na het ontbijt transfer naar de luchthaven voor vlucht naar Brussel. (O) 

 

Dag 17: Brussel 

Aankomst in Brussel 

 

Tijdens deze reis bevindt u zich vaak op grote hoogte. Raadpleeg uw arts vóór inschrijving. 
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