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NOORD-PERU 
 
Verkenning van de minder bezochte kant van het cultureel rijkste land van het continent 

 
• Ontdek de culturele rijkdom en gevarieerde landschappen van de Centrale Andes 

• Uitdagende Gran Vilaya Trekking 

• Machtige Kuélap ruïnes 
 

Peru kent een enorm rijk verleden dat tot zijn hoogtepunt kwam tijdens de Incaperiode. Overal in het land 
zijn restanten zichtbaar van één van de voornaamste culturen uit de geschiedenis. 
Vanuit de Peruaanse hoofdstad Lima rijden we naar Chavín de Huántar, gelegen in het Andes gebergte. 
De gelijknamige fascinerende tempels, zijn zowel boven- als ondergronds gelegen.  
Een spectaculaire rit brengt ons naar het hart van de Centrale Andes, waar we een aantal dagwandelingen 
maken. 
 
De Spaanse overheersing bracht koloniale invloeden mee, die hun stempel drukten op het hedendaagse 
Peru. Trujillo, gelegen aan de Stille Oceaan, is hiervan een uitstekend voorbeeld.  
Het nabijgelegen Chan Chan, is de grootste zandstad ter wereld. 
Vanuit Chiclayo bezoeken we de restanten van Sipán, daterend uit het Moche tijdperk. 
Cajamarca is één van de meest aantrekkelijke koloniale steden in het hoogland van Noord-Peru.  
In deze regio zijn verschillende pre-Inca sites gelegen, die we op een actieve manier verkennen. 
Leimebamba is een weinig bezocht dorp waar we een mooie wandeling maken in de omgeving. 
In de Chachapoyas regio vind je watervallen, uitgestrekte valleien, spectaculair gelegen sarcofagen en 
ruïnes. 
Kuélap is een uitgestrekte pre-Colombiaanse site die tot de meest spectaculaire van Zuid-Amerika behoort. 
 
We sluiten de reis af met een 4-daagse trekking. 
Ze gaat door een unieke zone van nevelwoud en regenwoud, die de overgang vormt tussen de Andes en 
het Amazonegebied.  
Noord-Peru biedt een grote variëteit aan cultuur en landschappen, die je tijdens deze reis op een actieve 
manier ervaart.   
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PROGRAMMA 
 

Dag 1 - 02.07 Brussel - Lima 
Internationale vlucht vanuit Brussel naar Lima. 
 

Dag 2 - 03.07 Lima – Chavín de Huántar 
Aankomst in de Peruaanse hoofdstad Lima. We rijden naar Chavín de Huántar, in de Centrale Andes 
gelegen. 
Chavin de Huantar 3250m – 5 u rijden 
 

Dag 3 - 04.07 Chavín de Huántar 
We doen het rustig aan, want we bevinden ons boven 3000m. In de voormiddag bezoeken we de ruïnes van 
Chavín de Huántar. Tempelvormige structuren vormen een ondergronds labyrint, uniek in Latijns-Amerika. 
In de namiddag rijden we verder in noordelijke richting via indrukwekkende landschappen. 
We komen toe in onze lodge, die heel rustig is gelegen.  
Hier verblijven we de komende 3 nachten. 
Lodge 3550m – 3,5 u rijden 
 

Dag 4 - 05.07 Laguna Churup 
Vandaag maken we vanuit de lodge een wandeling naar het nabijgelegen Laguna Churup, op 4450m 
hoogte.  
Deze wandeling laat ons kennismaken met hoogtevlaktes en berglandschappen.  
Het eindpunt van de wandeling, Laguna Churup, is prachtig gelegen. 
Via dezelfde route keren we terug en overnachten opnieuw in onze comfortabele lodge.  
6 uur wandelen 
 

Dag 5 - 06.07 Centrale Andes 
We maken een tweede wandeling in de regio. Huaraz is de hoofdstad van het departement Ancash. 
Van hieruit maken we een wandeling die ons langs pre-Inca ruïnes brengt. Onderweg hebben we goede 
zichten op Huascarán 6768m, het hoogste punt van Peru. 
De wandeling eindigt aan warmwaterbronnen.  
Wie dit liever doet kan vandaag voor een optionele excursie per paard of mountainbike opteren. 
We slapen een laatste nacht in de lodge. 
2 u rijden – 5 u wandelen 
 

Dag 6 - 07.07 Caraz – Laguna Parón 
Caraz, dat we na 2,5 uur rijden bereiken, is een relaxed stadje in de Andes. Hier zullen we de komende 2 
nachten verblijven. Onderweg komen we voorbij het dorp Yungay, waar in 1970 meer dan 25.000 mensen 
het leven verloren ten gevolge van een krachtige aardbeving. 
In de namiddag rijden we naar het nabijgelegen dorp Parón. 
We wandelen verder tot aan het gelijknamige Laguna (meer), dat op 4200m is gelegen.  
Caraz 2270m – 2,5 uur rijden - 4 uur wandelen 
 

Dag 7 - 08.07 Lagunas Llanganuco – Laguna 69 
Vanuit Caraz rijden we met ons voertuig naar Lagunas Llanganuco. Met hun diepblauwe kleur en zichten op 
verschillende 6000+ m bergen een schitterende plek. We gaan verder naar het startpunt van onze 
wandeling, Laguna 69, gelegen op 4500m hoogte. Een wandeling in de centrale Andes die bergliefhebbers 
erg zullen appreciëren. We overnachten opnieuw in Caraz.  
2 u rijden - 5 uur wandelen 
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Dag 8 - 09.07 Trujillo - Huanchaco 
Na een week in de Centrale Andes te hebben doorgebracht rijden we vandaag naar de Stille Oceaan.  
Het nabijgelegen Huanchaco kent een boeiend verleden, de stranden zijn fotogeniek. Hier maken we ’s 
avonds een zonsondergang mee en eten we in één van de vele visrestaurants die je hier kan vinden. 
De komende twee nachten verblijven we in een centraal gelegen hotel. 
5 u rijden 

 
Dag 9 - 10.07 Trujillo – Chan Chan 
Vandaag staat er een culturele topdag op het programma. We bezoeken de indrukwekkende zandstad van 
Chan Chan, die met voorsprong de grootste ter wereld is in zijn soort. 
Het is eveneens de grootste pre-Colombiaanse constructie in Latijns-Amerika.  
In de namiddag verkennen we Trujillo, waar je nog heel wat koloniale kerken en gebouwen kan 
terugvinden. 
 
Dag 10 - 11.07 Huaca de la Luna/Sol - Chiclayo  
We bezoeken de interessante Huacas (graven) van de maan en de zon (luna y sol). Beiden zijn totaal 
verschillend. Terwijl Huaca del sol imponeert qua afmetingen, biedt Huaca de la Luna mooie en kleurrijke 
schilderingen.  
We vervolgen nadien onze route langs de woestijnachtige kust van Peru tot aan de stad Chiclayo.  
Een aangename stad, aan de Stille Oceaan gelegen. 
3,5 u rijden 
 

Dag 11 - 12.07 Señor de Sipán   
In het nabijgelegen Lambayeque bevindt zich één van de meest boeiende musea van Peru. 
El señor de Sipán’, uit het Moche tijdperk, was één van de machtigste strijdheren uit deze regio. 
Zijn graf, dat zich eveneens hier bevindt, is een bezoek meer dan waard. Nadien rijden we weg van de kust, 
opnieuw het binnenland in. We overnachten vandaag in een Ecolodge, ideaal gelegen aan de rand van het 
Chaparrí reservaat. 
1,5 u rijden 
 

Dag 12 - 13.07 Reserva de Chaparrí   
Reserva de Chaparrí werd in 2000 opgericht, een unieke plek, één van de weinige plekken in de wereld 
waar je een reële kans hebt om de zeldzame brilbeer in zijn natuurlijke habitat te spotten.  
Poema’s, miereneters, condors en 240 andere vogelsoorten zijn enkele andere inwoners van dit reservaat. 
We rijden verder het binnenland in tot aan Cajamarca, zonder twijfel één van de best bewaarde koloniale 
steden van Peru. 
De komende 3 nachten brengen we door in een centraal gelegen hotel. 
Cajamarca 2750m – 5 u rijden 
 

Dag 13 - 14.07 Cajamarca  
Hier deed zich een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis voor, die uiteindelijk tot de val van het Inca-
rijk heeft geleid. 
De Inca muren werden grotendeels door de Spanjaarden vernield, in de plaats werden koloniale structuren 
gebouwd. De vele kerken, pleinen en gebouwen zijn overal in de stad zichtbaar. We brengen de dag rustig 
door en verkennen het historische centrum. 
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Dag 14 - 15.07 Omgeving Cajamarca   
In de omgeving van Cajamarca zijn er heel wat plekken die een bezoek waard zijn.  
De warmwaterbronnen (Los Baños de Inca) wordt onze eerste stopplaats, wie wil kan hier baden.  
De pre-Inca necropolissen, ‘Ventanillas de Otuzco en Combayo’ zijn mooi gelegen. We maken een 
wandeling in deze omgeving, met berglandschappen onderweg. 
3 u rijden – 2 u wandelen 
 

Dag 15 - 16.07 Leimebamba  
We laten Cajamarca achter ons en rijden verder het binnenland van Noord-Peru in, tot aan het dorp 
Leimebamba. 
De vriendelijke inwoners van deze afgelegen regio geven ons meteen een welkomgevoel. We bezoeken een 
museum waar verschillende mummies, die in deze regio gevonden werden, bewaard zijn. 
Leimebamba 2050m 
 

Dag 16 - 17.07 Leimebamba - Chachapoyas 
Een wandeling in deze mooie streek mag niet ontbreken, de ideale hoogte hier zorgt voor een aangenaam 
klimaat.  
Via een spectaculaire route rijden we tot aan Chachapoyas. 
Deze aangename typische Andesstad is relaxed en omgeven door bergen, watervallen, en archeologische 
sites. 
De komende 2 nachten slapen we in een koloniaal gebouw. 
Chachapoyas 2230m – 5 u rijden - 3 u wandelen  
 
Dag 17 - 18.07 Gocta 
We rijden verder in noordelijke richting om de 3de hoogste waterval ter wereld te bezoeken: Gocta 771m. 
Langs dichte vegetatie wandelen we naar een prachtig uitzichtpunt, en verder tot aan de waterval.  
2 u rijden - 5 uur wandelen 

 

Dag 18 - 19.07 Gran Vilaya Trekking 
We rijden vanuit Chachapoyas naar Cruz Pata. Hier start onze trekking, de sarcofagen van Karajía worden 
ons eerste doel.  
Ze bevinden zich op een onmogelijke plaats aan verticale rotswanden. Mummies werden talrijk gevonden in 
deze regio, dit zijn er slechts enkele van. We gaan verder tot aan de schitterende Huaylla Belenvallei, waar 
we in eenvoudige accommodatie overnachten. 
Huaylla Belen valllei 2335m – 5 u wandelen 
  

Dag 19 – 20.07 Gran Vilaya Trekking 
Vanuit de Huaylla Belenvallei volgen we een pre-Spaans pad, langs dichte vegetatie. De flora in deze regio 
bestaat uit nevelwoud en dicht uniek regenwoud dat tot op 2500m kan groeien. In vogelvlucht bevinden we 
ons niet ver van het Amazonewoud. Dit transitiegebied kent o.a. een groot aantal vogels, zoals de Andes 
toekan, kolibries en papegaaien. 
We lunchen aan de pre-Inca site van Pirquilla, waar zich meer dan 400 circulaire kamers bevonden. 
We wandelen verder tot het dorp Congón, waar we de nacht in een simpele maar verzorgde accommodatie 
doorbrengen. 
Congón 1790m – 6 u wandelen 
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Dag 20 - 21.07 Gran Vilaya Trekking 
Vandaag staat de zwaarste dag van de trekking op het programma. Na het ontbijt gaan we naar Lanche, 
waar we een kleine archeologische site terugvinden. Na de lunch volgt een stevige klim naar de Yumal pas, 
gelegen op 3350m. 
Van hieruit hebben we panoramische zichten op Kuélap, de machtige archeologische site die we de 
volgende dag zullen bezoeken. 
Overnachting in het dorpje Choctomal in eenvoudige accommodatie. 
Choctomal 3030m – 7u wandelen 

 
Dag 21 - 22.07 Gran Vilaya Trekking - Kuélap 
Een korte wandeling brengt ons naar Kuélap, één van de grootste en best bewaarde pre-Incacomplexen die 
je in Peru kan terugvinden. Gelegen op 3100m, een spectaculaire setting, die een ideaal eindpunt vormt 
van deze afwisselende reis doorheen het boeiende Noord-Peru. 
Vanuit Kuélap rijden we terug naar Chachapoyas waar we opnieuw overnachten in het hotel dat we reeds 
kennen. 
 

Dag 22 - 23.07 Chachapoyas - Lima  
Binnenlandse vlucht vanuit Chachapoyas, met aansluitend terugvlucht naar Brussel. 
 

Dag 23 - 24.07 Lima - Brussel 
Internationale vlucht naar Brussel. 
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