


El Cóndor Pasa 
(dE vluCht van dE Condor)

Stel je eens voor, het zicht van de grootste 
roofvogel van Zuid-Amerika. Onbereik-
bare bergtoppen, bruisende metropolen, 
oneindige woestijn. En dat bekeken van-
af grote hoogte, door het spiedend oog 
van… de condor. 

“Niemand keert terug van een lange reis, 
zoals hij vertrokken is”, is een uitspraak 
in het Quechua, de taal van de Inca’s. Dat 
geldt ook zeker voor de reis Panamerica-
na 2023 - El Cóndor Pasa. Het wordt een 
avontuur in je eigen klassieker door het 
bruisende Zuid-Amerikaanse continent. 

Jouw reis vol afwisselende natuur, kleur-
rijke cultuur en beroemde steden start 
in Buenos Aires - het culturele hart van 
Argentinië. Andere bekende steden die 
je bezoekt? De historische stad Quito 
(UNESCO Wereldefgoed) en koloniale 
parels zoals Salta, Cuzco en Cartagena 
de Indias. 

Dit avontuur leidt je door de Andes, 
de mysterieuze hooglanden van de In-
ca’s. Een berglandschap van 7.000 km 
lang en gemiddeld 4.000 meter hoog. 
Het beslaat bijna de hele westkust van 
Zuid-Amerika. Hier heerst de koning van 
de Andes. En we hopen hem echt te zien: 
de indrukwekkende condor. 

Je reis vervolgt 
naar de uitgestrekte 
pampa’s van Argentinië. Rijd 
over de magische Carretera Austral 
in Chili en door de Altiplano met de 
Atacama - de droogste woestijn ter we-
reld. Langs de bergen en vulkanen in 
Peru en Ecuador, de tropische wouden 
en Caribische zee in Colombia.

Beleef alle klimaatzones. In het zuiden 
van het continent spreken ze van ‘four 
seasons in a day’, in de wijnregio’s zijn 
de temperaturen het hele jaar door aan-
genaam. De immense Andes kent altijd 
koude nachten, maar je zoekt de warmte 
weer op in het tropische Caribisch ge-
bied. En dan natuurlijk de passage van 
de evenaar in Ecuador op hoogte. Een 
absoluut uniek avontuur, zoals je van 
ons gewend bent. Eén in de categorie 
‘once in a life time’. 

Een reis voor de echte ontdekkingsrei-
ziger: zo’n 14.000 kilometer gedurende 
7 weken, zo leer je het continent écht 
kennen. “Op verre reizen ontmoet je 
bijzondere mensen.”
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1.  rEissChEma
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Totaal 14091

De Panamericana 2023 wordt georganiseerd door Amazon Adventures Travels 
(AAT) in samenwerking met Patiperra travels.

AAT en Patiperra travels zijn aangesloten bij het Calamiteitenfonds, het garantie-
fonds GGTO (Garantiefonds Gespecialiseerde Tour Operators) en de VvKR.

2. dE organisatiE



De Panamericana is een reis alleen voor de echte avonturiers, die het als een uitdaging beschouwen 
om soms lange tijd in een auto te rijden. Een reis voor doorzetters.
 
Aan de Panamericana kan uitsluitend worden deelgenomen door teams met een klassieke auto van 
30 jaar of ouder.
Een team bestaat uit 2 deelnemers en een auto. Beide deelnemers dienen in het bezit te zijn van een 
geldig rijbewijs.
 
De inschrijving voor deelname kan gedaan worden, vanaf 1 januari 2023 om 00.00 uur door inzending 
van het deelnameformulier en betaling van het inschrijfgeld ten bedrage van € 1.500,- per deelnemer.
 
Het inschrijfgeld kan overgemaakt worden naar Amazon Adventures Travels B.V op rekening:  
 
NL69RABO0342438883
BIC code: RABONL2U

Aan de Panamericana kan door maximaal 15 teams per groep worden deelgenomen. Bepalend voor 
de selectie van de deelnemers zal zijn de volgorde van ontvangst van het inschrijvingsformulier en het 
inschrijfgeld. Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.
 
Het aanmeldingsformulier vindt u op de laatste pagina van deze brochure.

3.  dE dEElnEmErs



De kosten per deelnemer zijn voorlopig gebudgetteerd voor 2 groepen van 15 deelnemende teams 
(2 personen met 1 auto) en met de huidige prijsverhoudingen in de markt.

De reissom bedraagt € 13.750,- per deelnemer.

De definitieve reissom wordt, na de bepaling van het definitieve reisprogramma, in het voorjaar van 
2023 vastgesteld.

In de reissom is opgenomen:

• het volledige reisprogramma
• de overnachtingen op basis van 2-persoons kamers in goede hotels
• het ontbijt en de avondmaaltijd op de reisdagen
• het heen transport van de auto naar Buenos Aires
• het retour transport van de auto naar Antwerpen
• Vliegtickets
• Transfers van luchthaven en havens naar hotel en retour
• de voorbereiding en de organisatie
• de reisbegeleiding en het routeboek
• de technische begeleiding

De kosten van excursies, verzekeringen, douane documenten, carnet de passage, permits, visa, tol, 
ferry tickets en brandstof zijn niet inbegrepen.

De betaling dient in 4 termijnen plaats te vinden. De eerste termijn is het inschrijfgeld en 
bedraagt € 1.500,- per persoon. Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.

4.  dE KostEn



tEChnisChE BEgElEiding

Tijdens de reis zal technische ondersteuning gegeven worden door “techniek teams”. Per groep 
van 15 auto’s zal 1 techniek team aanwezig zijn, bestaande uit 2 monteurs met een auto met 
reserveonderdelen.

Alle deelnemende auto’s dienen in een perfecte staat van onderhoud te zijn. Alle auto’s zullen 
gekeurd worden door leden van het technisch team. De technische keuring voor de Panamericana 
vindt plaats in het voorjaar van 2023.

Nadere informatie over data, locatie en keuringsvereisten alsook een lijst met mee te nemen 
reserveonderdelen ontvangt u later op een later moment in 1 van onze mailings.

Alleen na schriftelijke goedkeuring is deelname toegestaan.

rEisBEgElEiding

Tijdens de gehele reis zult u worden bijgestaan door professionele reisbegeleiders. Zij zijn uw 
aanspreekpunt tijdens de reis.

5. dE BEgElEiding



6.  informatiE BijEEnKomst
Voor deelnemers en belangstellenden wordt een informatiedag georganiseerd.

Deze informatiedag is gepland op 12 maart 2023.

De locatie en het programma worden nog bekend gemaakt.



Dag 1 
aanKomst BuEnos airEs
¡Bienvenidos a Buenos Aires! In de ochtend 
kom je aan in Buenos Aires, de Argentijnse 
hoofdstad die  zo’n 3 miljoen inwoners telt. De 
zogenaamde Porteños staan bekend als een 
tikkeltje arrogant, zowel in binnen- als buiten-
land, maar je kan het ook trots noemen. Om 
de Franse vergelijking maar door te trekken, 
wordt Buenos Aires ook wel het Parijs van La-
tijns Amerika genoemd. De Franse overeen-
komst is er zeker nog, maar de grandeur van 
weleer is iets afgenomen. De prachtige straten 
vol Franse architectuur, de verschillende wijken 
met allemaal hun eigen karakter, het rijke cul-
turele leven en de kosmopolitische bevolking 

maken Buenos Aires een heel aangename stad 
om te verblijven. In de middag wordt er een op-
tionele excursie aangeboden om Buenos Aires 
wat beter te leren kennen. 

Dag 2
BuEnos airEs - auto’s oPhalEn
In de ochtend vertrekken we naar de haven om 
te worden verenigd met de mooie Oldtimers 
die ongetwijfeld ook klaar zijn voor het avon-
tuur! In de middag is er nog tijd om de stad te 
verkennen en de auto helemaal klaar te maken 
voor de eerste rit.

7. dE rEis



Dag 3  650 km
Buenos Aires - Bahia Blanca
De eerste rijdag is gelijk een forse van zo’n 8 
uur sturen. Zodra je de miljoenenstad uitrijdt 
strekt het landschap zich in alle windrichtingen 
uit tot de horizon. In deze regio draait alles om 
landbouw en veeteelt en veel boerderijen of zo-
genaamde estancias liggen hier. Het diner is 
op rijdagen inclusief en zo ook vandaag. 

Dag 4 665km
Bahia Blanca -  Puerto Madryn
We rijden Patagonië in, dat betekent nog meer 
uitgestrektheid van land en landerijen. Ten zui-
den van de Rio Colorado begint deze regio die 
zo tot de verbeelding spreekt en waar al veel 
boeken over geschreven zijn. Tijdens deze reis 
zie je hoe divers Patagonië is en dat Argentijns 
Patagonië heel anders is dan Chileens Patago-
nië. Maar eerst Argentinië: onze eerste stop 
in deze regio is Puerto Madryn waar we twee 
nachten verblijven.



Dag 5
PuErto madryn 
vrijE dag / ExCursiEdag 
Puerto Madryn is onder andere de uit-
valsbasis voor Peninsula Valdés dat een 
beschermd natuurgebied is dat sinds 1999 
op de Werelderfgoedlijst van Unesco staat. 
Dit is ook de plek waar de zuidkaper walvissen 
jaarlijks komen om te jongen tussen juli en de-
cember. Peninsula Valdés is een schiereiland 
dat dankzij de bijzondere geografische vorm 
een baai creëert met warm water waar de wal-
vissen dankbaar ieder jaar gebruik van maken 
om te paren. De dieren zijn speels en over het 
algemeen niet bang, en het is dan ook heel bij-
zonder dit te mogen aanschouwen. Het hele 
jaar door zijn hier overigens orka’s te spotten. 
Bij Punta Delgada en Punta Norte zijn zeeleeu-
wen en zeeolifanten te spotten. En ten zuiden 
van Puerto Madryn bij Punta Tombo leeft de 
grootste kolonie van Magelhaen pinguïns in 
Zuid-Amerika.

Dag 6   440km
PuErto madryn - Comodoro rivadavia
Na een rustdag rijden we verder zuidwaarts 
richting het land van de gaucho’s, eindeloze 
vergezichten en onherbergzaamheid. In de 
loop van de 19de eeuw zijn verschillende Eu-
ropeanen naar Patagonië gekomen om het 
land te bewerken en de mijnbouw op te star-
ten. In Chubut, de naam van de regio waar je 
hier doorheen rijdt, zijn verschillende Welsh 
gemeenschappen gesticht waaronder Trevelin, 
dat “molen stadje” betekent in het Welsh. Het 
reisdoel vandaag is Comodoro Rivadavia, ge-
sticht in 1901 als havenplaats voor het laden en 
lossen van wol en andere benodigdheden voor 
de schapen Estancias. 



Dag 7  560km
omodoro rivadavia - ChilE ChiCo - 
PuErto guadal (grEns Chili)
Je hebt een lange dag voor de boeg en een vroeg 
vertrek is dan ook zeker noodzakelijk. We zet-
ten koers westwaarts richting buurland Chili. 
Na 450km komen we aan bij de grens en daar-
na is het nog zo’n 100km over een gravelweg 
naar onze overnachtingsplek voor de komende 
2 nachten. Een lange dag, maar met een mooie 
beloning. We rijden Chileens Patagonië binnen; 
een andere wereld, letterlijk de andere zijde van 

Patagonië aan de westkant van de Andes. De 
tegenstelling is bijzonder en de komende da-
gen is er tijd om de Chileense kant van deze 
regio te leren kennen. We zijn aangekomen op 
de Carretera Austral dat de “zuidelijke weg” 
betekent. Vroeger een bijna ontoegankelijk ge-
bied van zo’n 1.250km, met veel gravelwegen 
en weinig voorzieningen. Vandaag de dag is het 
nog steeds leeg en rustig, maar wordt er steeds 
meer geasfalteerd. Wij rijden nog een deel gra-
vel en een deel asfalt: het avontuur is zeker nog 
niet verdwenen hier! 



Dag 8 
PuErto guadal -  vrijE dag 
We overnachten in het dorpje Puerto Guadal 
gelegen aan het grootste meer van Chili, Gene-
ral Carrera. De naam van dit meer aan de ande-
re zijde van de grens is overigens Lake Buenos 
Aires. In het dorp zijn wat restaurantjes en ca-
fés, maar de rust en de natuur overheersen hier 
nog steeds. De uitzichten op het meer zijn wer-
kelijk fenomenaal en het is dan ook heerlijk om 
hier gewoon te zijn. Uiteraard kan je deze vrije 
dag ook verschillende activiteiten ondernemen. 
Maak een wandeling naar de Maquí waterval-
len of neem de optionele excursie naar de Los 

Leones gletsjer. Met een snelle jetboat worden 
de benodigde kilometers afgelegd om deze bij-
zondere gletsjer van dichtbij te bekijken. Met 
je auto naar Valle Chacabuco is ook prachtig: 
iedere vallei op de Carretera Austral heeft zijn 
eigen zogenaamde microclima en Valle Chaca-
buco is heel bijzonder.



Dag 9  275km
PuErto guadal - CoyhaiquE 
Langs de oevers van het Lago General Carrera 
rijd je noordwaarts naar de hoofdstad van de ge-
lijknamige provincie in de regio Aysén: Coyhai-
que. Vergeet niet te stoppen in Puerto Rio Tran-
quilo om een boottochtje naar de Capillas de 
Marmol te maken: een smaragdgroen meer met 
geslepen marmeren rotsblokken… een indruk-
wekkend schouwspel. Het landschap wordt an-
ders na het plaatsje Cerro Castillo dat zijn naam 
dankt aan de kantelen op de berg lijkend op een 
kasteel. Coyhaique is gesticht in 1929 en dient 
als administratief – en winkelcentrum van de re-

gio. Er zijn wat leuke restaurantjes en cafés en 
ze brouwen er hun eigen bieren om de lange 
koude winters door te komen. 

Dag 10
CoyhaiquE - PuyuhuaPi 
Wederom een prachtige dag door Chileens 
Patagonië. Het landschap veranderde gisteren 
na Cerro Castillo vrij plotseling en naarmate je 
je noordwaarts begeeft wordt het landschap 
groener en het bomenwoud dichter en natter.



Dag 11
PuyuhuaPi
Puyuhuapi is de uitvalsbasis voor een bezoek 
aan de hangende gletsjer in het Queulat Nati-
onaal Park. Ga zelf op pad of ga mee met de 
optionele excursie. Met een gids bezoek je het 
Nationaal Park en leer je over de flora en fau-
na van deze regio. Naast de Queulat Hanging 
Glacier zien we ook de Padre García waterval, 
de Risopatrón- en Pumameren en de Salto del 
Condor. Typisch van dit noordelijke deel van de 
Carretera Austral is het Valdiviaans regenwoud. 
Het Valdiviaanse regenwoud wordt gekenmerkt 
door evergreen bomen en een jaarlijkse neer-
slag van ca. 4.000ml. De nothofagus dombeyi 
of de coihue en de tepa zijn inheemse soorten 
die alleen op het zuidelijkhalfrond voorkomen. 
Daarnaast staan er langs de kant van de weg 
enorme ‘Nalca’s’, dit is een Chileense rabarber-
soort waarvan de bladeren metershoog kunnen 
groeien. De te spotten fauna in deze regio zijn 
veel (water) vogels als blackneck zwaan en ijs-
vogels en kleine zoogdieren als de pudu (een 
hele kleine hertensoort) en de kodkod (een klei-
ne katachtige).

Dag 12 250 km
PuyhuaPi – FutalEuFú - EsquEl 
(grEns argEntinië)    
We vervolgen de weg noordwaarts door La Jun-
ta en buigen af bij Villa Santa Lucía naar het 
oosten om weer richting de Argentijnse grens 
te gaan. De immense nalcas sieren de weg rich-
ting het noorden. Futaleufú betekent grote rivier 
in de lokale taal, het Mapudungún, en ook hier 
is het water weer zo ongelooflijk helder…. Als 
het niet zo koud was, zou je erin willen zwem-
men. We steken de grens weer over en het land-
schap verandert weer alsof het zo afgesproken 
is. We overnachten in Esquel.  Het Nationaal 
Park Los Alerces staat bekend om deze zo typi-
sche bomen die leven in dit zuidelijke deel van 
de wereld. De botanische naam van Alerce is de 
Fitzroya uit de ciprus familie. Deze bomen wor-
den duizenden jaren uit en imponeren louter 
door hun omvang.



Dag 13 285 km
EsquEl – El Bolson - BariloChE  
Onze eerste dag op de Ruta 40, de weg die Ar-
gentinië van noord naar zuid verbindt. De reis-
dag is niet heel lang vandaag en een koffie of 
lunchstop in El Bolsón is aan te raden. De plaats 
staat tegenwoordig bekend als een hippiestad-
je waar het goed toeven is voor de backpacker. 
Het is een uitvalsbasis voor wandelingen en 
paardrijtochten in de natuur. De eindbestem-
ming vandaag is een aanzienlijk grotere stad: 
Bariloche. Bariloche staat bekend als winter-
sportbestemming en is omgeven door meren 
en bergen; zeker de moeite waard om een paar 
nachten te verblijven en dat doen we dan ook.

Dag 14
BariloChE 
… het zogenaamde Zwitserland van Argentinië: 
Bariloche. Waarom helemaal naar Argentinië 
reizen wanneer Zwitserland heel dichtbij is? 
Omdat Bariloche uitgestrekter is, de chocolade 
Argentijns, de maaltijden niet alleen bestaan uit 
kaasfondue, maar ook uit de beste Argentijnse 
steak. Daarnaast bevind je je hier in de legen-
darische Andes! Deze gebergteketen strekt zich 
over 7.000km uit en siert het hele Zuid-Ameri-
kaanse continent van noord naar zuid. De opti-
onele excursie neemt je mee naar Puerto Blest, 
watervallen, meren en uitzicht op de Tronador 
vulkaan.



Dag 15  400 km
BariloChE -ruta dE 7 lagos – 
san martin dE los andEs – ZaPala  
Een van de mooiste rijdagen van deze reis: de 
Zeven-merenroute door het Argentijnse me-
rengebied. Via zeven meren en over een kleine 
110km reis je noordwaarts richting San Martin 
de los Andes, een rijk wintersportdorpje. Ver-
geet niet te stoppen onderweg! Er zijn overi-
gens meer dan zeven meren, maar de volgende 
spannen de kroon: Machonico, Falker, Villarino, 
Escondido, Correntoso, Espejo en Nahuel Hua-
pi. Na San Martín is het nog een kleine 250km 
rijden naar de eindbestemming van vandaag: 
Zapala. We verlaten de groene bergen weer en 
zijn terug in een uitgestrekt en ruig Argentinië. 

Dag 16  735 km
ZaPala – san rafaEl    
Een lange dag over de Ruta 40 waarbij de Andes 
in de verte aan je linkerkant voorbij glijdt. Aan je 
rechterhand blijft het land zich uitstrekken tot 
zover het oog reikt. De wegen zijn prima geas-
falteerd en heel veel verkeer kom je niet tegen 
in deze contreien. We rijden zo langzaamaan 
de wijnregio in. San Rafael is een heel aange-
naam en relaxt stadje dat zo’n 150.000 inwo-
ners telt en 200 wijnhuizen. Hier is niet alleen 
de rode Malbec lekker, maar ook sparkling witte 
wijn komt hier vandaan gemaakt van de Chenin 
Blanc druif.



Dag 17  235 km 
san rafaEl – mEndoZa    
Vandaag rijd je naar het hart van de Argentijn-
se wijnen: Mendoza. We overnachten hier ook 
twee maal. De wijngaarden liggen voornamelijk 
ten zuiden van de stad en het is dus mogelijk 
om en route naar Mendoza al een wijnhuis aan 
te doen. 

Dag 18 
mEndoZa 
Mendoza is de hoofdstad van deze gelijknamige 
regio; een aangename stad waar het altijd lente 
is. Mendoza is gesticht in de 16de eeuw door 
de Spanjaarden en dit zie je terug in het schaak-
bordpatroon van de wegen gebouwd rondom 
het centrale plein, Plaza de Independencia in dit 
geval. De stad is groen en aangenaam en vanaf 
de Cerro de la Gloria heb je een fraai uitzicht 
over de stad en het park. ‘s Avonds is het hier 
heerlijk genieten in één van de vele goede res-
taurants met natuurlijk een overheerlijk glaasje 
Malbec. Er wordt een dagexcursie aangeboden 
waarbij de stad wordt bezocht en een van de 
wijnhuizen ten zuiden van het centrum.

Dag 19 600 km
mEndoZa – talamPaya & 
isChigualasto – villa unión  
We verlaten het aangename Mendoza en rijden 
via San Juan noordwaarts richting Villa Unión. 
Via het provinciale park Ischigualasto en het Na-
tionaal Park Talampaya rijden we door naar het 
noorden. Deze twee beschermde regio’s prijken 
sinds het jaar 2000 op de werelderfgoedlijst van 
Unesco. Deze gebieden zijn ontstaan in het Tri-
as tijdperk, zo’n 250 miljoen jaar geleden. In het 
provinciale park Ischigualasto vind je bijzondere 
rotsformaties waarin je een Sphinx, een Monnik 
en een Champignon herkent. Daarnaast zijn er 
in deze woestijn veel dinosaurus fossielen ge-
vonden. In het aangrenzende Talampaya Natio-
naal Park vind je fossielen, petrogliefen en res-
ten van inheemse volkeren vinden. Talampaya 
NP nog een bezienswaardigheid: een immense 
rode kloof en rotsformaties. In de bedding van 
de voormalige rivier loop je langs wanden van 
wel 145 meter hoog rood gesteente: een surrea-
listische ervaring. We overnachten in het knusse 
Villa Union.



Dag 20   580 km
villa unión – shinCal dE quimivil – 
quilmEs - CafayatE    
De weg naar het noorden blijft verbazen met 
mooie vergezichten van de bergen en de leegte 
van dit immense land. Via de prachtige Cuesta 
de la Miranda, Chilecito, ooit een centrum van 
mijnbouw, door de wijngaarden van Chañar-
muyo en de ruïnes van Shincal en Quilmes res-
pectievelijk daterend uit de 15de en de 8ste eeuw 
en het provinciestadje Belén zetten we koers 
richting Cafayate. Hier komt de overheerlijke 
Torrontés druif vandaan waar de karakteristieke 
witte wijn van wordt gemaakt. Cafayate is een 
rustig en ontspannen oud koloniaal stadje met 
wit-lemen huizen waar het heerlijk toeven is.

Dag 21 200 km
CafayatE – salta      
Door de Quebrada de las Conchas (Kloof van de 
Schelpen) rijd je naar Salta, de volgende hoofd-
stad van deze reis en een van de mooiste meest 
gemarkeerde koloniale steden van Argentinië. 
“Salta La Linda” is de bijnaam van deze stad: 
Salta de mooie. Salta is een mooie koloniale 
stad en het economisch en politiek centrum in 
het noordwesten van Argentinië. Je ziet de ge-
laatstrekken van de bevolking hier langzaam ver-
anderen en in verhouding wonen hier vrij veel 
pueblos indígenas of inheemse bevolkingsgroe-
pen. 

Dag 22 320 km
salta – humahuaCa & 
tilCara – PurmamarCa    
De weg naar het noorden leidt naar de Huma-
huaca vallei. Hier vinden we de Cerro de Siete 



Colores ofwel de zevenkleurige berg in Purma-
marca. Een knus plaatsje in de bergen waar het 
’s avonds heerlijk stil is. Verder naar het noorden 
zijn de bijzondere formaties in de vallei van Hu-
mahuaca een bezoek waard, evenals de resten 
van de perfect bewaard gebleven pre-Inca ruïnes 
in Tilcara. We overnachten in Purmamarca; veel 
rustiger dan hier worden de nachten niet…

Dag 23 425 km
PurmamarCa – salinas grandEs - 
san PEdro dE ataCama (grEns Chili) 
Via de Salinas Grandes op ca. 3.500 meter hoog-
te zoeken we de Paso Jama op en steken de 
grens over naar Chili. Een prachtige rit waarbij 
het hoogste punt zo’n 4.300m boven zeeniveau 
gaat zijn. De vergezichten tijdens deze rit zijn 
werkelijk fenomenaal. We verblijven twee nach-
ten in San Pedro de Atacama.

Dag 24 
san PEdro dE ataCama
San Pedro is al decennialang dé toeristische trek-
pleister in het noorden van Chili. En dit in het 
geheel niet zonder reden. Zowel natuurlijke als 
culturele bezienswaardigheden maken een be-
zoek aan deze plaats de moeite meer dan waard. 
Het zoutmeer van Atacama met de bijzondere 
zoutkristallen, de Tatio geysers die ’s ochtends 
vroeg in de kou het best zichtbaar zijn en de 
maanvallei die juist bij zonsondergang magisch 
is. Culturele bezienswaardigheden zijn het fort 
van Pukara de Quitor daterend uit de 12de eeuw 
en het traditionele Tulor. Je kunt hier een fiets 
huren en zelf op pad gaan of deelnemen aan een 
van de optionele excursies.



Dag 25 700 km
san PEdro dE ataCama – ariCa   
Een mooie route over de Ruta 5 die Chili van 
Noord naar Zuid vergezeld. Bruin, geel en oran-
je woestijnlandschap wisselt elkaar af. Het land-
schap is weids en je vindt hier niet veel neder-
zettingen. Het is mogelijk om hier een detour te 
maken naar de petrogliefen van Ofragia bij het 
plaatsje Codpa. Een bijzondere plek in de bergen 
waar je niet veel toeristen zal treffen. Niet zo be-
kend als de Nazca-lijnen in Peru, maar zeker zo 
bijzonder en mysterieus zijn deze petrogliefen 
zo’n 1.500 jaar geleden gemaakt.

Dag 26  430 km 
ariCa – arEquiPa (grEns PEru)  
Een grensovergang en weer een nieuw land tij-
dens deze reis: Peru is kleurrijk en divers. De 
weg naar Arequipa over de Panamericana biedt 
fantastische vergezichten. Arequipa is een van 
de eerste koloniale steden gesticht door de 
Spanjaarden in 1540 en telt vandaag de dag zo’n 
kleine 900.000 inwoners. Daarmee is Arequipa 
de tweede stad van Peru. Veel koloniale gebou-
wen sieren de stad zoals kerken en het Santa 
Catalina nonnenklooster. De beroemde schrijver 
en Nobelprijswinnaar Mario Vargas Llosa is hier 
geboren. De stad is wit dankzij het gebruik van 
het wit vulkanisch gesteente sillar. De vulkanen 
die rondom de stad liggen zijn El Misti (5.825m), 
El Ampato (6.288m), Chachani (6.075m) en de 
Pichu Pichu (5.644m). Met wat geluk zien we de 
waaier van vulkanen in hun volle glorie.



Dag 27 165 km
arEquiPa – ColCa Canyon – Chivay 
Een relatief korte rit vandaag door de bergen 
naar de Colca Canyon. Met een diepte van ruim 
4.000 meter is deze kloof twee keer zo diep als 
de Grand Canyon in de Verenigde Staten. Tij-
dens de rit naar de Colca Canyon rijd je over en 
pas van een kleine 5.000 meter hoogte. Dat ga 
je zeker voelen aan je ademhaling, maar wees 
niet bevreesd, we slapen niet op dergelijke hoog-
te. Deze reisdag is prachtig door de Andes en 
als kers op de taart word je getrakteerd op een 
mooi schouwspel van immense vogels. De Con-
dor behoort tot de familie van de gieren en dat 
betekent dat hij zich voedt met karkassen van 
dode dieren. Vandaar de kale kop die eenvou-
diger schoon te houden is… wellicht een wat 
onsmakelijk verhaal, maar dat is ook de natuur. 
De condor is immens met een spanwijdte die tot 
zo’n ’n 3 meter kan reiken. Als deze wezens vlak 
over je hoofd scheren, voel je je ineens wel heel 
erg klein. Een heel bijzondere ervaring!

Dag 28  300 km
Chivay – Puno    
Na wellicht nog een vroege stop bij het Cruz del 
Condor om de condor onder je te zien zweven rij 
je door naar het Titicacameer. Je blijft op hoogte 
en stijgt zelfs nog een beetje naar de 3.800m 
waar je ook slaapt. Gelukkig is het lijf inmiddels 
wel gewend aan de hoogte. Het Titicacameer is 
een immens zoetwaterreservaat dat de gehele 
randstad bedekt en daarnaast is dit hoogst be-
vaarbare meer in de wereld. Boten vertrekken 
van hier naar Bolivia en naar de eilanden voor 
de kust: Amantani en Taquile. Mocht je nu vroeg 
aankomen in Puno, dan is het nog mogelijk om 
een boottochtje over het meer te maken naar de 
bijzondere drijvende Uros eilanden. Op de eilan-
den Amantani is kleding maken, zoals breien bij-
voorbeeld, geen typische vrouwenbezigheid, het 
zijn hier juist de mannen die met de breinaalden 
in de weer zijn. Deze kunst leren zij vanaf hun 
8ste; de vrouwen houden zich bezig met wol en 
de kunst van het weven.



Dag 29 400 km
Puno – Pukara – WiraCoCha - CuZCo  
Het houdt niet op met de mooie vergezichten... 
De route vandaag leidt je door Pukara waar je 
mooie stieren kan kopen die je huis bescher-
men; je ziet ze overal in Peru op de daken en 
voornamelijk is deze regio. Maak ook nog een 
stop bij het archeologisch complex van Inca’s 
Raqchi; de Wiracocha tempel is immens. We 
verblijven twee nachten in Cuzco.

Dag 30 
CuZCo
Cuzco is de bekendste regio van Peru waar de 
heilige Incastad de Machu Picchu is gevestigd. 
Deze hele regio staat in het teken van de Inca’s 
en tot op de dag van vandaag wordt het Que-
chua nog gesproken. Het leeft gelukkig zelfs 
weer op; “gelukkig” omdat deze taal steeds 

meer terrein aan het verliezen was. Er zijn ver-
schillende projecten gericht op het behoud van 
mens en cultuur. De bergen zijn groen of wat 
meer geel afhankelijk van het seizoen en de 
mensen zijn altijd kleurrijk. De stad is werkelijk 
bijzonder en het is heerlijk om te verdwalen in 
de kleine straatjes van Cuzco. Tijdens de optio-
nele excursie kom je meer te weten over deze 
stad en de geschiedenis.

Dag 31 80 km
CuZCo – hEiligE vallEi – 
ollantaytamBo 
Tijd om de Heilige Vallei te ontdekken. Maak ook 
een stop bij het Incacomplex Sacsayhuamán 
uit de 15de eeuw gelegen aan de rand van Cu-
zco. De Spanjaarden geloofden bij aankomst 
niet dat de Inca’s in staat waren om dergelijke 
bouwwerken te creëren en de katholieke over-
heersers dachten dat de muren en gebouwen 



door buitenaardse wezens waren gemaakt. Zon-
der cement, maar puur door het schaven van het 
steen, passen deze perfect in elkaar: geen milli-
meter en zelf nog geen blaadje kan je ertussen 
krijgen. Aangezien deze regio op een breuklijn 
van de aarde ligt en er dus aardbevingen voor-
kwamen hebben de Inca’s hun steden op een 
dergelijke solide wijze gebouwd. Via de Maras 
zoutterrassen of Pisac rijd je naar Ollantaytam-
bo van waar morgenvroeg de trein naar Aguas 
Calientes vertrekt voor een bezoek aan de bij-
zondere Incastad Machu Picchu.

Dag 32 0/80 km
ollantaytamBo – maChu PiCChu – 
ollantaytamBo / CuZCo??   
Machu Picchu: hét beroemdste Inca-complex 
van Peru. Pas in 1.440 AD werd begonnen met 
de bouw van deze heilige stad waar de exacte 
functie nog steeds niet helemaal van bekend is. 

Er konden ongeveer 750 personen in de stad ver-
blijven en de meest aannemelijke theorie is dat 
het een soort buitenverblijf voor koningen was. 
Het is een prachtige plek om doorheen te lopen 
met een gids die je nog veel meer vertelt over de 
geschiedenis van deze boeiende en bijzondere 
stad. Aan het einde van de dag reis je weer terug 
met de trein naar Ollantaytambo. 

Dag 33 315 km
ollantaytamBo/CuZCo – ChalhuanCa 
Een mooie en uitdagende rit door de bergen 
staat ons te wachten. We zakken langzaamaan 
af richting het westen, maar mogen daarvoor 
het immense Andesgebergte nog een keer door-
kruisen van Oost naar West. We overnachten in 
Chalhuanca en klein stadje bekend om de raf-
ting en wildwatersporten en lekkere vis gelegen 
op zo’n 2.900 meter boven zeeniveau.



Dag 34 380 km
ChalhuanCa – naZCa   
Nog zo’n mooie stuurdag door de Andes met 
veel bochten! En we dalen en dalen en dalen 
weer af naar zeeniveau. Het stadje Nazca is be-
drijvig en rumoerig. De beroemde Nazca lijnen 
zijn lijnen in de aarde die door de inheemse Na-
zca bevolking zijn gemaakt. Tenminste, dat is de 
verwachting. Niemand weet eigenlijk exact waar 
ze vandaan komen of hoe ze zijn ontstaan. Ver-
moedelijk dateren ze uit de 3de tot 10de eeuw na 
Christus; een ruime inschatting die des te meer 
aantoont dat de meningen verdeeld zijn. Optio-
neel is het mogelijk om een vlucht te maken over 
de Nazca-lijnen: dit is de beste manier om deze 

bijzondere figuren in de woestijn te aanschou-
wen. Beelden van dieren en geometrische vor-
men zijn in het woestijnzand gekerfd en hebben 
de tand des tijds doorstaan. 

Dag 35 220 km
naZCa – ParaCas    
De Chauchilla begraafplaats ligt iets ten zui-
den van Nazca. Op deze bijzondere plek liggen 
mummies die perfect bewaard zijn gebleven 
dankzij het woestijnklimaat en de droogte. Daar-
naast werden de dode lichamen ingepakt met 
katoen en stevige kleding die het behoud ook  
nog eens hebben bevorderd. Ze zijn afkomstig 
van de Nazca-cultuur en de eerste mummies 
dateren van 200 na Christus. Een andere stop 



en route naar Paracas is Ica en Huacachina, een 
oase in de dorre woestijn en “backpackparadi-
se”. Het Nationaal Reservaat Paracas is prach-
tig om doorheen te rijden en geeft je voldoende 
mogelijkheden voor prachtige plaatjes met de 
auto’s. Je bevindt je hier ook in het hart van het 
pisco-gebied… hier komt de bekende pisco van-
daan: een destillaat van druiven. Hier wordt het 
nationale drankje Pisco Sour van gemaakt en die 
moet je hier aan de kust echt proberen met een 
overheerlijke ceviche erbij.

Dag 36 255 km
ParaCas – oPtionEEl islas BallEstas – 
lima      
In de ochtend is de zee over het algemeen kalm 
en dat is dan ook het moment om een boot-
tochtje naar de Islas Ballestas te maken. Pingu-
ins, zeehonden, zeeleeuwen en heel veel vogels 

hebben hier hun thuisbasis en het is prachtig om 
deze dieren in hun natuurlijke habitat te bewon-
deren. Lima, de Peruaanse hoofdstad, is groot 
en druk en verkeersdrukte is altijd aan de orde 
van de dag. Probeer niet al te laat in de spits 
de stad in te rijden. We overnachten in de wijk 
Miraflores; veilig en schoon is dit een fijne plek 
om te overnachten. 

Dag 37 560 km
lima – trujillo     
Ook al heeft Lima best veel te bieden zetten we 
de reis vandaag toch voort richting het noorden: 
Trujillo is een echte Peruaanse koloniale stad. 
Mocht de tijd het toelaten, maak dan een stop 
bij een van de oudst bekende nederzetting van 
Zuid-Amerika Caral dat al zo’n 4.500 jaar gele-
den bewoond werd. Aan de rand van Trujillo ligt 
een van de grootste precolumbiaanse nederzet-
tingen van Peru: Chan Chan daterend uit 900 tot 
1470 na Christus. 



Dag 38 710 km
trujillo – Zorritos (tumBEs)   
En de Panamericana wacht… we zetten onze 
reis voort noordwaarts over deze immense weg 
die alleen bij de klank al doet wegdromen. De 
kustweg in Peru is recht, het is vlak en omgeven 
door woestijnzand. Het gaat hier dan ook voor-
namelijk om het maken van kilometers om na 
een lange rijdag aan de kust in een heerlijk hotel 
lekker tot rust te komen. 

Dag 39 360 km
Zorritos – CuEnCa (grEns ECuador)  
En dan komt toch de dag dat we Peru verlaten 
en ook de Pacific achter ons laten: een rit van de 
kust terug naar de Andes. We overnachten twee 

keer in de mooie en charmante koloniale stad 
Cuenca. Cuenca is wellicht de mooiste koloniale 
stad van Ecuador. 

Dag 40 
CuEnCa
Sinds 1999 prijkt Cuenca op de Unesco werel-
derfgoedlijst. Een universiteitsstad, prachtig ge-
legen met een aangenaam klimaat en een mooie 
onderhouden koloniaal centrum, maakt dit een 
fijne plek om een paar dagen te verblijven. In de 
buurt kan je verschillende dorpen bezoeken: zo-
als de plek waar de beroemde Panama hoeden 
worden gemaakt of het dorpje Chordeleg dat be-
kend staat om de mooie keramiek. Een optione-
le excursie wordt hier aangeboden.



Dag 41 470 km
CuEnCa – quito    
Over de rug van de Andes rijden we noord-
waarts. Niet ver van Cuenca ligt het Incacom-
plex van Ingapirca, de enige Inca-ruïnes in Ecua-
dor. Ingapirca betekent letterlijk Inca muur in 
het Quechua. Waarschijnlijk is het gebouwd om 
te dienen als observatorium; de zonnetempel 
kan bezichtigd worden. Maak een stop bij het 
Nationaal Park Chimborazo. De vulkaan is met 
zijn 6.310 de hoogste vulkaan van de Andes. Tij-
dens de autoritten kom je met regelmaat door 
kleine dorpen waar de locals aan het werk zijn 
of even uitrusten van hun inspanningen. Stop 
vooral om een praatje te maken of gewoon het 
dagelijkse leven eens rustig te bekijken. Voordat 

je arriveert in Quito, zorg dat je blik gevestigd is 
op het oosten: daar steekt de Cotopaxi vulkaan 
fier boven de Andes uit. We overnachten twee 
keer in Quito, de charmante hoofdstad van dit 
kleine Zuid-Amerikaanse land.

Dag 42
quito
Quito is de hoofdstad van Ecuador en ligt op 
zo’n 2.800m boven zeeniveau. Het is een aange-
name stad met een mooi koloniaal centrum met 
het klassieke plein dat hier Plaza Grande heet en 
omzoomt is door de kathedraal, het paleis van 
de aartsbisschop en het gemeentehuis onder 
andere. Quito was voor de komst van de Span-
jaarden een bekende en belangrijke plek van de 



Inca’s, naast Cuzco en Cajamarca. De kolonisten 
wilden hun stempel echter graag drukken op het 
vasteland en Quito werd met de grond gelijk ge-
maakt en vervolgens weer opgebouwd in Spaan-
se stijl. Tijdens de optionele excursie bezoek je 
het koloniale centrum van de stad. De Pichincha 
teleférico brengt je naar een prachtig uitzicht-
punt over de stad. Je wordt van 3.100 naar 3.900 
meter hoogte gebracht met de kabelbaan en bij 
mooi weer zijn de uitzichten over de omringen-
de vulkanen werkelijk fenomenaal. 

Dag 43  320 km
quito – Pasto (grEns ColomBia)  
Via Otavalo rijd je noordwaarts naar de grens 
met Colombia. Stop niet te lang op de kleur-
rijke markt waar deze plaats om bekend staat, 
want we hebben nog een grensovergang voor de 
boeg. We krijgen hulp bij de grensovergang en 

zetten de rit voort naar Pasto. Geniet ervan want 
het is de laatste grens van deze reis!

Dag 44 250 km
Pasto – PoPayán    
Popayán is een van de prachtig bewaard geble-
ven koloniale steden die Colombia rijk is. “La 
Ciudad Blanca” is de bijnaam voor deze witte 
universiteitsstad die zo’n 300.000 inwoners telt. 
Er is een aantal leuke musea en veel leuke res-
taurantjes en cafés. ’s Avonds lijkt Popayán een 
andere stad dankzij de oude straatverlichting die 
de straten warm oranje kleurt.



Dag 45 335 km
PoPayán – silvia (marktdag allEEn oP 
dinsdag) – salEnto    
Met een beetje geluk zijn we op de juiste dag 
in Silvia. Dinsdag is namelijk marktdag in Silvia 
en dat betekent dat de inheemse Guambiano be-
volking hier het dorp komt opfleuren met hun 
handelswaar.

Vervolgens reis je door naar de zogenaamde 
Triángulo del Café prijkt in zijn geheel vanaf 2011 
op de Werelderfgoedlijst van Unesco. De zeeën 
van koffie die we hier vinden biedt niet alleen 
prachtige vergezichten over de golvende groene 
heuvels. Je overnacht in een koffieplantage waar-
bij je de koffie kunt proeven en het proces van 
dichtbij kan meemaken. In het koloniale plaatsje 

Salento slenter je rond door de kleurrijke straten 
en als de tijd het toelaat kan je op het centrale 
plein in een jeep Willy stappen die je naar de Co-
cora vallei brengt. Kenmerkend aan deze vallei 
zijn de hoge waspalmen die wel 60 meter hoog 
kunnen worden. De meesten kennen palmbo-
men waarschijnlijk voornamelijk in combinatie 
met de zee en het is dan ook bijzonder om deze 
bomen hier op de berghellingen te zien staan. 

Dag 46 280 km
salEnto – mEdEllín    
De Andes splitst zich in Colombia in twee tak-
ken, waarvan een richting Bogota en Bucara-
manga loopt en de andere tak westelijker van 
Cali richting Medellín. Via deze westelijke tak rei-



zen we door richting het noorden naar Medellín. 
De kleine boerderijen met de vrolijke planten-
potten sieren de bergwegen. Medellín: de stad 
van Pablo Escobar, de stad van het Medellín car-
tel, de stad waar eigenlijk niemand met normaal 
fatsoen over straat kon. Gelukkig is voorgaande 
al heel lang verleden tijd en is Medellín, de twee-
de stad van Colombia, een aangename en leuke 
stad geworden met veel oud en ook veel nieuw. 
In het oude centrum vinden we het Plaza Botero 
dat vol staat met de beelden van voluptueuze 
mannen, vrouwen en dieren van de hand van 
Fernando Botero. Een van de leukste en gezel-
ligste wijken is El Poblado en hier overnachten 
we dan ook. Medellín wordt wel de stad van de 
eeuwige lente genoemd en het klimaat is er dan 
ook bijzonder aangenaam. 

Dag 47 385 km
mEdEllín – nECoCli    
Een reisdag noordwaarts richting de Caribische 
wateren. We komen hier wel wat vrachtverkeer 
tegen en het is goed opletten op de bochtige 
wegen, maar niets waar de avontuurlijke chauf-
feur zich druk om hoeft te maken. We hebben er 
immers al aardig wat kilometers op zitten. We 
overnachten nog een keer en route voordat we 
het eindstation bereiken: Cartagena de Indias. 

Dag 48 390 km
nECoCli – CartagEna dE indias   
Een route door dorpjes en deels langs de kust 
richting Cartagena. Hier zien we weer een heel 



ander beeld op straat: de mensen hebben een 
donkere huidskleur en we zitten duidelijk in de 
Cariben, er schalt harde muziek uit de enorme 
speakers van kleine huisjes. Het is duidelijk waar 
de prioriteiten liggen: muziek is onderdeel van 
wooncomfort… En dan komen we aan in Car-
tagena de Indias! Na zo’n 14.000km en zeven 
weken hebben we de taak volbracht, het doel ge-
haald: van de Atlantische kust door Patagonië, 
Andesgebergte, woestijnen, wijngaarden dorpen 
en metropolen naar de Cariben. Een mooier doel 
dan Cartagena de Indias is niet te bedenken.

Dag 49
CartagEna dE indias – auto’s inlEvErEn 
We leveren de auto’s weer in in de haven en heb-
ben de middag onze handen vrij om Cartagena 
te leren kennen. Tijdens een wandeling door 
deze charmante stad en een drankje op een van 
de vele terrassen laat je alle indrukken van de 
afgelopen weken op je inwerken… Wát een avon-
tuur! 

Dag 50
transFEr luChthavEn rEtourvluCht
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