
 

Fons, hierbij het 14de verslag. 

 

Maandag, 11 januari 2016. 
 
Om 1.00 uur opgestaan, want om 02.30 uur bracht een taxi ons naar het station. 
Vandaar met de trein naar Aguas Calientes en dan nog een half uur met de bus. 
Naar de Incastad Machu Picchu. 
Deze meest bekende en belangrijkste trekpleister van Peru ligt verscholen op een hoogte van 2350 
meter tussen enkele indrukwekkende bergtoppen. 
Vanuit het dal is de Machu Picchu met geen mogelijkheid waar te nemen, dit is waarschijnlijk de 
reden waarom de Spanjaarden de stad nooit hebben ontdekt. 
Op 14 juli 1911 is de stad ontdekt door wetenschappers van de Universiteit van Yale. 
De stad werd in de 15de eeuw  gebouwd en heeft waarschijnlijk maar heel kort gefunctioneerd. 
Men denkt dat de stad uit ongeveer 1200 personen heeft bestaan, afgaande van de circa 200 
woningen die er zijn. 
Sinds 1985 zijn er nieuwe ontdekkingen gedaan rond Machu Picchu. 
Deze ondersteunen de stelling dat Machu Picchu als ceremonieel en eventueel als administratief 
centrum van een groot gebied functioneerde.  
De meeste gebouwen deden dienst als woningen, maar er zijn ook tempels, opslagplaatsen en 
andere openbare gebouwen. 
Door de enorme bekendheid en de prachtige bouwwerken, kwamen er teveel toeristen. 
Machu Picchu valt nu onder de wereldlijst van cultureel erfgoed en tegenwoordig wordt het aantal 
toeristen recentelijk teruggeschroefd naar een maximum van 500 per dag. 
Toch wil de overheid Machu Picchu graag als trekpleister behouden. De entreegelden leveren  alleen 
al 6 tot 8 miljoen dollar per jaar op , voeg daarbij de werkgelegenheid van vele mensen uit de 
omgeving. 
Nogmaals, Machu Picchu heeft een prijzig prijskaartje maar zeker de moeite waard om te zien. 
Tegen 23.00 uur waren we weer terug op de camping in Cusco, moe als een hond. 
Trees O.M. zou zeggen: een dag met een gouden randje. 
 



 

 

    



 

    Machu Picchu, Inca stad uit de oudheid. 

      

 

 



 

 

 

 

 



Dinsdag, 12 januari 2016. 
 
Van Cusco naar Abancay, een tochtje van maar ongeveer 180 km, maar door het hoogte verschil van 
3600 meter naar 1800 meter en dan weer stijgen naar ruim 4000 meter en daarna weer dalen naar 
2300 meter en dat alles met honderden haarspeldbochten zijn we de hele dag zoet geweest met 
rijden. 
Tegen de avond in Abancay aangekomen en we staan op een parkeerplaats van een benzinestation. 
Het had geregend en wat stof was, dat is ook niet alles, is veranders in een bruine pap modder. 
Ongelofelijk wat een vieze stad. 
Ik had ook nog een lekke band en voor 20 soles, nog geen 7 euro was het euvel verholpen. 
 

       

Verkiezingen in Peru (april)  en er wordt flink campagne gevoerd. 

     

       Nog een aantal bochten voor de boeg. 

      

          Lama’s of Apacha’s  (ik ken het verschil amper)   langs de straat en op de straat. 



 

       

En velen in de “wei”      Witte rots formaties.  

       

 Weer boven de 4500 meter !!! met het oude beestje.    Collega aannemer aan het werk. 

Woensdag, 13 januari 2016. 
 
De troep achter ons gelaten en op weg naar Nasca. 
Een ritje van ongeveer 440 Km, dat was dus gauw gepiept, dacht ik. 
Maar ik heb nu het Andes gebergte leren kennen, daar zijn de Alpen maar kiezelsteentjes bij. 
We zaten in Abancay op 2300 meter hoogte, vandaar door geklommen naar ruim 4550 meter 
hoogte, daarna weer gedaald naar 3000 meter hoogte en weer geklommen naar 4150 meter en 
vandaar gedaald naar de plaats Nasca op 550 meter hoogte. 
Dus kort samengevat, honderden bochten en haarspeldbochten en het schoot voor geen meter op. 
Vanmorgen om 8 uur begonnen te rijden en vanavond om 19.00 uur was ik in Nasca en het was al 
donker. 
Het is niet aan te raden om hier in het donker te rijden. Voertuigen met de meest idiote verlichting 
en soms helemaal geen verlichting rijden hier op de straat, alsof het de gewoonste zaak van de 
wereld is. En dat is het voor hun dan ook wel. 
Het was de bedoeling om eerst naar Hostal Nido del Condor te gaan, maar deze bleek gesloten, dus 
dan maar naar de buurman, Hotel La Maison Suisse. 
Ondanks deze goed kinkende naam, waren wij de enigste gasten, en alles was een beetje verpauperd 
en vergane glorie. Voor zover die al eens aanwezig was geweest. 
De bedoeling is dat we hier twee nachten blijven. 
 

Donderdag, 14 januari 2015. 
 



Na het ontbijt, even de stad in, boodschappen gehaald en geld pinnen. 
De eerste twee geldautomaten gaven geen cent en de derde gaf waar ik om vroeg. 
Na de middag, een excursie naar de graven die ze voor een tiental jaren terug gevonden hebben met 
de gemummificeerde lichamen, die ongeveer 1500 jaren geleden zijn begraven. 
In dit deel van Peru valt ongeveer 1 tot 2 mm regen per jaar, daardoor is niets vergaan, alleen tot op 
het “bot” uitgedroogd. 
Tegen de avond weer terug op de camping, gezwommen en sommige dingen voorbereid voor ons 
vertrek morgen naar El Carmen. 
Vandaag temperaturen van tegen de 30 graden en s ’nachts van 20 graden, dus de borstrok, voor 
ouderen van ons nog wel bekend, mag weer in de kast.  
 

 

 

      

 



     

    Mummies, al een aantal jaren overleden. 

Vrijdag, 15 januari 2016. 
 
Richting El Carmen.  We, Yvonne en ik zijn weer alleen. Detlef en Rosi gaan eerst nog naar een of 
andere Lagune, die je unbedingt, moet hebben gezien en daarna langs een andere weg naar Lima.    
Net buiten Nasca zijn de las Lineas de Nasca, deze lijnen van Nasca zijn een archeologisch monument 
dat bestaat uit een enorm netwerk van lijnen en tekeningen van dieren en planten, toegeschreven 
aan de Nascacultuur die dit gebied rond de achtste eeuw beheerste. 
De tekeningen variëren in afmeting van 15 tot 300 meter. 
Pas in 1927, toen er regelmatig boven dit gebied werd gevlogen, werden de figuren voor het eerst 
bewust waargenomen vanuit de lucht. 
Deze figuren zijn het best te zien door een rondvlucht te maken vanaf het vliegveld van Nasca, maar 
wij hebben genoegen genomen met het uitzicht vanaf een 12 meter hoge toren. 
Tegen 14.00 uur waren we in El Carmen en net buiten het plaatsje ligt Albergue Huaranjapo, letterlijk 
en figuurlijk een oase in de woestijn. 
 



 

    De lijnen van Nasca. 

     

 

        

       Yvonne bezig met de dagelijkse inkoop. 



     

Bermmonumenten voor de verkeersslachtoffers.  Mooi bloeiende boom. 

 

Kleine voertuigen kunnen niet veel vervoeren ????  kwestie van met verstand beladen !!!  


