
 

Dinsdag, 5 januari 2016. 
 
Tegen 9.00 uur waren we bij de boot, na ongeveer een half uur varen waren we op het eiland Uros. 
Dit meer is het hoogst gelegen meer ter wereld, meer dan 4000 meter hoog. 
Deze eilanden groep bestaat uit ongeveer 40 verschillende eilanden, die gemaakt zijn van totorariet, 
dat in de baai van Puno groeit. Op deze eilanden wonen de Uros, een inheemse groepering, waarvan 
de oorsprong ver voor het tijdperk van de Inca’s ligt. Elk eiland wordt bewoond door 30 – 50 
personen, die hun huizen en ook hun boten van totorariet hebben hebben gebouwd. 
Tegenwoordig is toerisme een belangrijke bron van inkomsten voor deze mensen. 
Na het bezoek aan deze eilanden, naar het plaatsje Sillustani. 
Hier zijn de ruïnes van vroegere bewoners te bezichtigen. Vroeger werden hier de doden 
ingemetseld met veel gouden sierraden, maar alles is opgegraven en naar een of ander museum 
gebracht. 
 
 

            
 
 

      
 
   Woningen van totoriet op de drijvende eilanden.  



 
 
 

 
 
    Zelfs een boot van Totoriet. 



    
 
 

        
        Taxivervoer. 
 

 
 
     De stad Puno. 



      
    
    Sillustani, met de ruïnes .  

      
 
        En overal handel. 

Woensdag, 6 januari 2016. 
 
Naar Cusco, vandaag ons einddoel.  
Prachtig weer, mooie weg en de Navi die ons zegt hoe we naar de camping in Cusco moeten rijden. 
En toen ging het fout, en ook goed fout ook. 
Ik had natuurlijk eter moeten weten en niet dat smalle straatje in moeten rijden, maar dat ontdekte 
ik ook pas na ongeveer 500 meter. 
En dan weer terug, een paar Peruanen vlak achter mij zagen dat niet zo zitten en hadden geen zin om 
terug te gaan. 
Maar ze kwamen toch tot de ontdekking dat ik blijkbaar meer tijd had dan hun en langzaam terug. 
Auto gedraaid waar het kon en daarna rechtsaf een straat in waar we wel konden rijden. 
Maar hier waren we in het oude centrum en daar mocht ik met mijn oude bak niet in, trouwens 
helemaal geen vrachtauto’s.  
Maar de politie kan ook en vriend zijn, er werd een taxi geregeld en daar konden we achteraan rijden 
naar de camping. 
En met een paar kleine Hollandse klompjes afscheid van hun genomen, zonder bekeuring. 
Als je maar kletsen kunt .. 
 



      
 
 
 

        
 
     Richting  Cusco. 

       
 
        Cusco. 
 



 
 
 Dit smalle straatje ben ik met mijn domme verstand ingereden, en boven kon ik nergens heen. 
 

 
  
  Dus hetzelfde straatje achteruitrijdend weer terug !! 



        
 
     De stad Cusco. 

Donderdag, 7 januari  2016.   
 
Eerst even uitslapen en dan allerleidingen in de camper doen. Ik had reeds twee jerrycans water 
getankt, maar pas later tot de ontdekking dat het water toch te vuil was. Dus de hele tank 
schoonmaken en opnieuw met water vullen en dat moest ongeveer 50 meter verder bij de buurman 
worden gehaald.  
Yvonne was met Detlef en Rosi naar Cusco gegaan om kaarten te kopen voor een bezoek aan Machu 
Picchu, en het vervoer er naar toe. 
Maar ze moesten ook mijn Paspoort hebben, dus 25 minuten van de berg naar Cusco lopen en later 
45 minuten weer terug. 
Mooie dag, maar tegen de avond begon het te regenen, en tegen 21.30 nog maar 9 graden. 
 

Vrijdag, 8 januari  2016. 
 
Vandaag weer een kalm aan dag. Na het gebruikelijke ochtendwerk, lopend naar het stadje. 
Met een Sightseeing Bus, met open dak dus de kop mooi verbrand, een uur en drie kwartier  het hele 
stadje en iets van de buitenwijken gezien. 
Ook naar een Christusbeeld, dat in navolging van Rio de Janeiro, boven op een berg is geplaatst met 
een prachtig uitzicht op de stad Cusco. 
Het Christusbeeld draagt de toepasselijke naam van: Cristo Blanco.   
Boodschappen halen bij een supermarkt en dan terug naar de camping voor een lange, luie avond. 
 
 

    
 
     Cusco. 



     
 
     Cristo  Blanco. 
 

     
 
   Cusco , en boven op de berg Cristo  Blanco. 
 

     
 
 



 

Zaterdag, 9 januari 2016. 
 
 Na het ontbijt en een beetje aan de camper prutsen, en dan de stad in. 
Inkopen op de markt. Postzegels kopen bij het postkantoor, dan weet je zeker dat je de goede hebt. 
Gisteren was er in een winkeltje iemand, die wilde ons een papiertje, nog wel met gom strook, en 
met een onduidelijk stempel erop, verkopen als een postzegel. Het leek er niet op dus ook niet 
gekocht.  
Hij was wel een stuk goedkoper dan het postkantoor. 
Na de middag, in een Puruaans restaurant wat gegeten. Het was een drie gangen menu, dat begon 
met een soort soep met pasta en een stuk aardappel, als hoofdgerecht: patat met kip en groente en 
een witte maiskolf en als nagerecht een soort gelatine pudding. Hierbij nog een glas limonade drank 
en dat alles voor 7 Soles per persoon. Omgerekend ongeveer 2,50 Euro. 
En het smaakte ook nog lekker. 
Daarna met het Taxi gajes onderhandeld om weer terug naar de camping te worden gebracht. 
Hij vroeg 20 Soles en we zijn weer uitgekomen op 10 Soles, de prijs die ook de camping eigenaar aan 
ons had gezegd. Ongeveer 3,50 Euro. 
De rest van de dag vrij. 
 

      
 Dat dit dak nog waterdicht is ?? 

 

      
 
     Markt in Cusco.  



 
 
    En Yvonne geniet van een lekker en goedkoop maaltje. 
 

Zondag, 10 januari 2016. 
 
Vandaag naar de markt in Pisac, een traditionele markt met veel streek producten. 
Heel veel kraampjes, met allerlei dingen die je eigenlijk niet nodig hebt. 
Mooie Vallei met leuke dorpjes. 
Tegen  14.00 uur weer bij de camping en dan even niks meer. 
Morgen naar de hoofd attractie van Peru, n.l. Machu Picchu. 
 

         
 
 Het dorpje Pisac.     Te koop, jonge hond. 
 



       
 
En duizenden andere dingen.             En de warme bakker, maar wel lekker brood. 
 

 
  
   Dit vrouwtje wilde alleen maar 1 Soles voor een foto. 
 

        
 
     De groente markt. 


