
Programma Spaans: 4 weken Spaanse les 
en tours in de omgeving van Cusco 
Leer de wereldtaal Spaans en ontdek de mooiste plekken van Zuid Peru. Wil jij 
graag een nieuwe taal leren of je Spaans perfectioneren? In deze reis combineer je 
taalles met een bezoek aan Machu Picchu, avontuur in de vorm van raften en 
mountainbiken en een tour door de heilige vallei van de Inca’s. Door de weeks zit 
je in de klas en in het weekend ga je op pad in het prachtige Andes-
gebergte. 
 
Duur: 4 weken 
Wanneer: Dit programma start elke zaterdag! 
Bestemmingen: Cusco, Heilige Vallei, Machu Picchu 
Start- en eind punt: Cusco 
Activiteiten: Spaanse les, mountainbiken, raften, Machu Picchu 
tour, heilige vallei tour 
Minimum aantal deelnemers: n.v.t. 

 

Programma 
Lees hoe jouw reisprogramma er van dag tot dag uit ziet. Heb je andere wensen? 
Wil je het bijvoorbeeld combineren met de Jungle Trail? Heb je een transfer nodig 
van Lima naar Cusco? Geef ons je voorkeuren door en wij passen het programma 
naar jouw smaak en wensen aan. 

Zaterdag 
Zodra je aankomt in Cusco, haalt een van onze (Engelssprekende) medewerkers je 
op van het vliegveld en brengt je naar het gastgezin. Het gastgezin is in de buurt 
van het centrum van Cusco. In deze stad zul je kennismaken met de Peruaanse 
cultuur en de Spaanse taal. ́ s Middags krijg je een korte rondleiding van de (tevens 
Engelssprekende) vrijwilligerscoordinator van Mijn Bestemming Peru ter plaatse. 
Je zult dan zien waar de Spaanse school ligt, hoe je naar het centrum loopt en waar 
de belangrijke gebouwen zijn. Het is belangrijk dat je de rest van de dag rustig aan 
doet; Cusco ligt op 3300 meter ligt en je moet dus wennen aan de hoogte. 

Zondag 
Deze dag deel je zelf in. Neem lekker de tijd om te acclimatiseren. 

  

 

€ 1150,00 



Maandag t/m vrijdag 
Spaanse les 

Je ontbijt ´s ochtends in je gastgezin, daarna ga je naar Spaanse les. Je hebt elke 
ochtend 4 uur Spaanse les in een Spaanse school in Cusco. Je leert de basis van de 
Spaanse taal, waarmee je je van dag tot dag redt in Peru. De school ligt in een 
rustige wijk van het centrum. Op loopafstand vind je allerlei ambachtelijke 
marktjes met traditioneel handwerk. 
Na de les lunch je warm in je gastgezin. ‘s Middags ben je vrij om 
bezienswaardigheden in en om de stad te bezoeken, evt. met andere leerlingen 
van de Spaanse school. ´s Avonds krijg je weer warm eten of een broodje bij je 
gastgezin. Wil je graag een activiteit doen? Doe mee aan verschillende lessen zoals 
kooklessen en salsalessen, die de school ook organiseert. 
 

 

Zaterdag 
Raften 

Dit is de meest actieve tour van het programma. We gaan wild water raften! ´s 
Ochtends vertrekken we met een busje naar het beginpunt van de tocht. Hier krijg 
je een introductie en een uitleg over wat je wel en niet moet doen in de boot. De 
raft-tocht duurt 2,5 uur langs prachtige rotswanden en door een mooie vruchtbare 
vallei. Daarna kun je je afdrogen en omkleden en hebben we een lunch voordat we 
weer met de bus naar huis gaan.  

 

Zondag 
Heilige Vallei 

´s Ochtends vertrekken we per bus naar de ambachtelijke zondagmarkt van Pisaq. 
Hier verkopen mannen en vrouwen uit de omgeving hun producten en traditionele 
handwerken. In Pisaq bezoeken we ook het archeologische centrum met Inca 
ruïnes, met een adembenemend uitzicht over de vallei! Hierna rijden we verder 
naar Ollantaytambo. Dit is een pitoresk dorpje dat nog de bouwstijl en 
dorpsstraatjes van de tijd van de Inca’s heeft, en wordt daarom ook wel de levende 



Incastad genoemd. Tegen de steile berghelling liggen de ruïnes van Ollantaytambo 
die je ongetwijfeld indrukwekkend zult vinden. Aan het eind van de middag 
brengen we een bezoek aan de markt en de kerk van Chinchero. Deze kerk is van 
binnen overweldigend mooi vanwege de hoeveelheid gouden decoraties. Hierna 
rijden we terug naar Cusco. 

Maandag t/m vrijdag 
Spaanse les 

Zaterdag en Zondag 
Bezoek aan Machu Picchu 

Deze tour is het onbetwiste hoogtepunt van het programma, je bezoekt de 
Verborgen Inca stad van Machu Picchu! Met deze 2 daagse tour vertrek je vanuit 
Cusco met een busje naar Hidroelectrica. Dit is een rit van ongeveer 6 uur door een 
prachtig landschap. Eerst klimmen we tot Abra Malaga, een bergpas op 4350 m. 
Hier heb je een geweldig uitzicht, want aan de andere kant van de bergpas begint 
het prachtige jungle landschap. Hier dalen we af, de jungle vallei in. Onderweg 
komen we langs Santa Teresa, waar een een lunch stop maken. Wanneer we 
aankomen in Hidroelectrica, nemen we de trein naar Aguas Calientes. Dit dorpje 
met veel restaurantjes en barretjes is gelegen aan de voet van Machu Picchu en 
aan de rand van de jungle en is een mooie plek voor een overnachting. Je kunt er 
ook een bezoek brengen aan warmwaterbronnen. Na een diner overnachten we 
hier om de volgende ochtend vroeg met de bus naar Machu Picchu te gaan. 

 

We vertrekken heel vroeg met de bus of lopend naar Machu Picchu. Zo ben je er 
voor zonsopkomst. Geniet van de rust, de prachtige uitzichten en de 
indrukwekkende eeuwenoude bouwwerken. Je begint je bezoek aan Machu Picchu 
met een tour van 2 a 3 uur met een Engels sprekende gids. De gids laat je de 
belangrijkste locaties op het archeologische complex van Machu Picchu zien en de 
gids zal je alles uitleggen over de geschiedenis en de geheimen van Machu Picchu. 
Daarna heb je ruim de tijd om zelf rond te lopen langs de machtige stenen, door 
de verborgen gangetjes en langs de prachtige uitzichtpunten of je kunt Wayna 
Picchu beklimmen, de bergtop naast Machu Picchu. 

Maandag t/m vrijdag 
Spaanse les 

Zaterdag 

Mountainbike tocht 

´s Ochtends vroeg vertrek je met de bus richting Moray. Daar begint onze 
mountainbiketocht met een bezoek aan de Inca ruïnes van Moray. Een gids vertelt 
je over de agriculturele kunsten van de Inca´s. Daarna dalen we met de 
mountainbike af naar de zoutpannen van Moras. Dit is een prachtig 
zoutwinningsproject, waar zout water uit de bergen wordt opgevangen in 
zoutpannen. Vervolgens dalen we af naar het dorpje Urubamba waar we de bus 
terug naar Cusco nemen. 



Het vervoer per bus, de huur van de mountainbikes en helmen, een 
Engelssprekende gids en een lunchpakket zijn bij de tocht inbegrepen. 
 

Zondag  
Vrije dag, zelf in te delen. 

Maandag t/m vrijdag 
Spaanse les 

Zaterdag  
Einde programma 

 

Inclusief: 

 Rondleiding in Cusco ter introductie 
 4 weekse cursus Spaans van 80 uur 
 Extra activiteiten bij de Spaanse school 
 Lesmateriaal 
 4 weken verblijf in een gastgezin 
 Assistentie van de vrijwilligerscoördinator in Cusco 
 Mountainbiken bij de ruine van Moray en bij Moras 

 Dagtocht naar de markt en de ruines van Pisaq, naar Ollantaytambo en naar 
Chinchero in de Heilige Vallei 

 Dag raften 
 Tour naar Machu Picchu (2 dagen/1 nacht) met de bus (trektocht als 

alternatieve mogelijkheid) 
o Bus naar Hidroelectrica en terug 
o Trein hidroelectrica – Aguas Calientes 
o Overnachting in Aguas Calientes 
o Toegang tot Machu Picchu 
o Bezoek aan Machu Picchu met gids 
o 1 lunch, 1 diner, 1 ontbijt 

 Niet inclusief 

 Reisverzekering 
 Reis naar Cusco 
 Entree tickets ruines, middels boleto turistico 

 

Neem contact met ons op voor meer informatie: 

 info@mijnbestemmingperu.nl 
 06-12890262 
 06-23898571 
 www.mijnbestemmingperu.nl 

 


