reisprogramma voor de reis door Peru van 3 november tot 24 november 2011
Dag

Datum

1

3-11

Aankomst in Lima overnachting in Lima.

2

4-11

Met het openbaar vervoer rijden we in de middag in 3,5 uur naar
Paracas aan zee , een nationaal park ten zuiden van Lima
We zullen aan zee onze openingsceremonie doen voor de reis
Overnachting in Paracas

3

5-11

’s Morgens gaan we de zee op, en bezoeken de Ballestas eilanden,
een paradijs voor vogels en zeeleeuwen
In de middag rijden we door naar Ica en de oase van Huacachina
Hopelijk kunnen we daar het fascinerende stenen museum van dokter
Cabrera bekijken
Overnachting in Huacachina

4

6-11

We rijden door met de bus naar Nasca, waar we in de middag of de
volgende ochtend een vlucht boven de Nascalijnen kunnen maken
afhankelijk van de weersomstandigheden
Overnachting in Nasca

5

7-11

Overdag gaan we met onze sjamaan en laatste Inca FELIX op pad
naar de oude cirkelvormige aquaducten, waar we een
ceremonie en afstemming zullen doen met hem.
In de avond rijden we met de nachtbus in 9 uur naar Arequipa

6

8-11

Vandaag is een vrije dag om te luieren in de prachtige tuin van ons
hotel, het Santa Catalina klooster te bekijken, de stad in te gaan.
Overnachting in Arequipa

7

9-11

Vandaag vliegen we naar Cusco, en rijden door naar de Heilige Vallei,
waar we zullen overnachten in Ollantaytambo.

8

10-11

In de ochtend gaan we met de trein naar Aguas Calientes, het dorp
aan de voet van Machu Picchu
“s avonds zal Hebert Jordan voor ons een bijzondere muziekceremonie
geven in zijn winkel in het dorp, hopelijk is hij die dag aanwezig!!
Overnachting in Aguas Calientes

9

11-11

Met de eerste bus gaan we zo vroeg mogelijk naar Machu Picchu, waar
we een ochtendmeditatie zullen doen bij de PUTUCUSI berg.
Die dag is er de mogelijkheid om ook de Huayna Picchu te beklimmen
Of een stuk naar de Zonnepoort te lopen
Overnachting in Aguas Calientes

10

12-11

In de ochtend reizen we met de trein en de bus naar Cusco
Overnachting in Cusco

11

13-11

Een dag Cusco verkennen, de Zonnetempel, de Kathedraal, de kleine
straatjes van de oude wijk San Blas.
Overnachting in Cusco

12

14-11

Vandaag gaan we met de bus richting Titicacameer, wat op 4000 m
hoogte ligt. Onderweg zullen we o.a. stoppen in Andahuayllias waar
we de prachtige “Sixtijnse kapel” bezoeken, en de tempel van Viracocha
Overnachting in Chucuito

13

15-11

Rustig zullen we hier aan de hoogte wennen.
Een wandeling naar het meer, een lunch bij de lokale mensen in het
dorp, en een bezoekje aan de vruchtbaarheidstempel achter het hotel
Overnachting in Chucuito

14

16-11

Vandaag varen we naar Uros, de drijvende rieteilanden op het Titicaca
meer, en gaan daarna door naar het eiland Taquile, waar de mannen
prachtige mutsen met symboliese patronen lopend breien.
Daarom uitgeroepen tot cultureel werelderfgoed van de mensheid.
overnachting op Taquile

15

17-11

Het eiland Amantani zullen we vandaag bezoeken, we lopen naar de
tempel van Pachamama en/of die van Pachatata boven op het eiland
waar we ons zullen afstemmen op de energie daar
Overnachting in Chucuito

16

18-11

Vrije dag

17

19-11

Deze dag rijden we naar Bolivia, waar we onderweg stoppen bij
de interdimensionale poort van Aramu Muru, en daar een wandeling
zullen maken en een ceremonie zullen doen met onze sjamaan Raul.
Overnachting in Copacabana

18

20-11

Eiland van de Zon staat vandaag op het programma
overnachting op het eiland van de zon

19

21-11

Via het eiland van de maan varen we terug naar Copacabana, en
reizen door naar Chucuito in Peru en ronden onze tocht af langs het
Titicacameer
overnachting in Chucuito

20

22-11

Met de bus reizen we in ongeveer 7 uur naar Chivay, in de
Colca Vallei over een prachtige route.
Bij aankomst gaan we naar een van de mooiste en schoonste termale
baden, die Peru kent
Overnachting in de Colca Vallei

21

23-11

Vroeg in de ochtend gaan we naar de vallei van de condors, de
condor, die in de Andestraditie als symbool voor het Christusbewustzijn staat

Hier zullen we een ceremonie doen, en ook onze reis afsluiten.
We rijden daarna door naar Arequipa, waar we zullen overnachten
Overnachting in Arequipa
22

24-11

Vlucht Arequipa-Lima

in de avond Lima-Amsterdam

