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Ausangate Circuit

Andes op zijn puurst in 5 dagen.

Wat veel mensen zich herinneren van hun trektocht rond Ausangate (6372m), zijn de ijskoude

nachten en de wonderbaarlijke zonsopkomsten en –ondergangen rond de eeuwige sneeuwtoppen. En

het is vaak zeer koud, maar de beloningen voor de koude voeten zijn de vele mooie dagen met

indrukwekkende uitzichten over de massieve sneeuwpieken van de Ausangate met blauwe en

turkoois meren. Verder is er het inzicht in het zware leven van de Quechua*’s, die nog steeds in de

kleine, lemen huizen wonen, omringd door *lama*’s en *alpaca*’s. Zoals veel van de hoge en vaak

besneeuwde toppen in de *Andes, wordt ook de Ausangate beschouwd als een Apu, een heilige berg.

Al sinds de pre-Inca tijd hebben de mensen deze bergen aanboden en offers gebracht aan de Apus,

ter bescherming tegen alle kwaad.

*Hoogteziekte*is een gevaarlijke ziekte bij het reizen in de Andes. Het verschilt van persoon tot

persoon of je er gevoelig voor bent of niet. Veel drinken (tot 4 liter water/dag), weinig eten en geen

alcohol zijn de enige voorzorgsmaatregelen. 

http://www.medex.org.uk/v21%20booklet%20hires.pdf = uiterst interessant document (Engels!)

Acclimatisatie

Bij aankomst op grotere hoogte (Cusco – 3400m), doe je er best aan rustig aan te doen gedurende de

eerste dagen en bovenstaande tips op te volgen. Om de chock van Cusco te vermijden, kun je, zoals

wij, de eerste dagen afreizen naar de heilige vallei (Pisac, Ollantaytambo, Machu Picchu), die op een

aangenamer 2700 tot 2900m hoogte ligt. Na een paar dagen in de heilige vallei kun je zonder grote

problemen naar Cusco stijgen.

Verslag van evets, 02 oktober 2008.

Vrijdag 20 juli – Cusco – Tinqui (busrit) – Ausangate-voorbeschouwing

De prachtige, maar lange, busrit (5u voor 100km) naar Tinqui brengt je door een heel afwisselend landschap. De bus
slingert zich via smalle grindwegjes, hoog boven de groene Urubamba-vallei, door kleine Quechuadorpjes waar
kinderen achter de bus aanlopen. Plots doemt het indrukwekkende Ausangate-massief op uit de hoge andesvlakte…
Bij valavond komen we aan in Tinqui (3800m) waar de sympathieke arriero (paardendrijver) Maximo ons met zijn
zoon Percy staat op te wachten aan de bushalte. Hij brengt ons naar zijn huisje waar we de nacht kunnen
doorbrengen. Maximo is boer en gidst sporadisch toeristen in het hoogseizoen rond het Ausangatemassief.

Zaterdag 21 juli – Ausangate – dag 1 – Tinqui – Upis

‘s Morgens worden de paarden geladen en doen we wat laatste inkopen in Tinqui. We trakteren Maximo en zijn zoon
Percy op een stevig ontbijt en weg zijn we! We nemen de brede grindweg in ZO-richting die het dorp verlaat via een
brug. Na een volgende, kleinere brug stijgen we rechts omhoog naar de zichtbare huisjes. De brede weg loopt eerst
een eind langs huisjes, maar komt al gauw in een open vlakte terecht. Let op enorme bolders langs het wegje, die
door de locals duivelsstenen worden genoemd.
Het duidelijke, brede pad (geleidelijk in ZZO-richting) stijgt voordurend, maar wel geleidelijk. Voor ons hebben we
uitzicht over de majestueuze Cordillera Vilcanota en de adembenemende Ausangate berg, waar we steeds dichterbij
komen. Er komen geregeld kinderen op ons afgelopen, bedelend om snoepjes. We worden geconfronteerd met de
traditionele gebruiken van de quechua-sprekende bevolking en op de natte grond in de vallei zien we talrijke vogels
zoals de ibis en de Andes gans. We kamperen aan de warmwaterbronnen van Upis, waar we een imposant uitzicht
op de noordwand van de Ausangate hebben.
Bij het koken merken we een defect aan mijn brander, waardoor Maximo voorstelt om zijn eigen kookstel thuis op
te halen. Hij vertrekt te paard bij zonsondergang en staat de volgende dag om 08u terug aan onze tent.
Ongelofelijke gastvrijheid!
Praktisch – Tinqui (3800m)  Upis (4440m) : 5u30 wandeltijd (pauzes inbegrepen). – 715m gestegen en 75m gedaald.

– Zonsondergang rond 17u30! – Warmwaterbronnen = 3 SOL / pers.

Zondag 22 juli – Ausangate – dag 2 – Upis – Laguna Auzungatecocha

Na een stevig ontbijt beginnen we met de tocht naar de Arapa pas (4750m). We verlaten Upis door recht naar
Ausangate te lopen. Op de pas hebben we een geweldig uitzicht op de kleurrijke (koralen) bergomgeving hebben. De
daaropvolgende afdaling (eerst in ZW-richting en aan een eerste steilere afdaling naar links afdraaiend in ZO-

Beschrijving
Cordillera Vilcanota, 100km ten ZW van Cusco

Peru, Zuid-Amerika

Geschatte totale afstand
- De tocht meet ongeveer 80 km en de hoogte
varieert tussen 3800m en 5100m.
- De arriero (=ezeldrijver) gaat er altijd van uit
dat je de tocht in 6 dagen wilt doen. Indien je
de tocht in 5 dagen wilt doen (zoals wij gedaan
hebben), moet je er bij je arriero op aandringen
en de route duidelijk bespreken. De tocht is
zelfs in 4 dagen te doen, maar dan mis je de
warmwaterbaden op de laatste dag.

Kaarten
‘Peru and Bolivia, The Bradt Trekking Guide’,
edition 8 (september 2002)
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richting) naar het Laguna Vinococha verloopt moeizamer door het met losse stenen bezaaide pad. De prominente,
spitse piek van Nevado Sorimani tekent zich voor ons af.
We komen al vrij snel aan de zuidkant van de Ausangate vanwaar we van een nieuw uitzicht kunnen genieten:
immense, azuurblauwe gletsjers werpen zich in het turquoise Laguna Pucachocha. Honderden llamas, alpacas en
schapen vervolledigen het postkaartje. Een prachtplek om te lunchen of te blijven kamperen. 
We lopen in bijna oostelijke richting naar de Apuchata pas (4850m) met de blauwe Laguna Ausangatecocha beneden,
waar we ons kampement opslaan. In zuidelijke richting ontplooit zich een kleurrijke vallei.
Praktisch – Upis (4440m)  Laguna Auzungatecocha (4670m) : 6u wandeltijd (pauzes inbegrepen). – 750m gestegen en

520m gedaald. – Er wordt, door de plaatselijke boer aan de kampplaats 4 SOL gevraagd om de 2 paarden te laten
grazen.

Maandag 23 juli – Ausangate – dag 3 – Laguna Auzungatecocha – Jampa

We beginnen met een redelijk korte (1u), maar steile klim naar de Palomani pas (5100m), waar je een ongelofelijk
zicht hebt op het vergletsjerde Ausangatemassief (N), met zijn adembenemende, loodrecht fluitende bergflanken,
het uitgestrekte Vilcanotamassief (ZO) en de Sorimani en Inkaketens (W). Omringd door kuddes lama’s en alpaca’s
dalen we af van de pas naar de nederzetting Pampacancha, waar we lunchen onder een loden zon. We steken de
groene, moerasachtige gebieden in Pampacancha vallei over en net toen we dachten dat we het voor vandaag wel
gehad hebben, komen we terecht in de prachtige Jampamayo vallei (we wandelen nu terug in NO richting). Vanuit
de vallei hebben we indrukwekkende uitzichten over de prominente Tres Picos en Puca Punta sneeuwtoppen. Het
stikt hier van de viscachas, een soort kruising tussen een eekhoorn en een konijn. Iets voor Jampa (campamento
Wanowano) zetten we ons kampement op.
Praktisch – Laguna Auzungatecocha (4670m)  Jampa – campamento Wanowano (4644m): 5u40min wandeltijd (pauzes

inbegrepen). – 720m gestegen en 746m gedaald. – Het vriest deze nacht ongelofelijk hard (naar schatting -15°C),
want de volgende morgen is het nabijgelegen, stromend (!) riviertje volledig dichtgevroren.

Dinsdag 24 juli – Ausangate – dag 4 – Jampa – Pacchanta

Er staat een strakke, noordelijke wind als we de gestage klim naar de Campo (5000m) pas inzetten. We komen
voorbij de Jampa nederzetting en merken al gauw een familie vicuñas op. Het mannetje waarschuwt zijn kroost met
schreeuwende kreten dat we op komst zijn! Op de achtergrond stijgen loodrechte wanden van de Nevado Colquecruz
(5960m) uit de gletsjers. De winderige pas, bezaait met stenen mannetjes, ontvouwt in alle richtingen een panorama
om u tegen te zeggen!
We dalen af (NW-richting) naar de Cunturacahuayjo-vallei, waar we idyllisch lunchen, omgeven door spitse pieken en
veelkeurige lagunes. We passeren terug een aantal nederzettingen, waar quechuavrouwen, ons hun ambachtswaar
proberen te verkopen. We dalen, langs een duidelijk pad, in noordelijke richting, langs bouldervelden af naar het
kleine dorpje Pacchanta, waar we kamperen bij de warmwaterbaden! Een welkome plons na de afgelopen,
zweterige dagen.
Praktisch – Jampa – campamento Wanowano (4644m) Pacchanta (4364m): 5u25min wandeltijd (pauzes inbegrepen).

– 530m gestegen en 810m gedaald. – Warmwaterbronnen = 3 SOL / pers.

Woensdag 25 juli – Ausangate – dag 5 – Pacchanta – Tinqui

We dalen via de brede weg af naar Tinqui, langsheen tal van nederzettingen. We laten het Ausangate-massief achter
ons en ontwaren aan de horizon Nevado Salcantay. Kort voor de middag bereiken we Tinqui.
Omdat de enige bus naar Cusco pas om 18u30 vertrekt, en we er niet midden in de nacht willen toekomen, nemen
we een taxi naar Ccatca, waar een vrachtwagen met omgebouwde passagierslaadbak (enkel een dwarsbalk om je
staand vast te houden, geen zitjes) naar Urcos (vlakbij Cusco) brengt. Wat een belevenis om deze wilde route in
open lucht te mogen beleven, het stof plakt letterlijk tussen de tanden!
Praktisch – Pacchanta (4364m) Tinqui (3800m): 2u40min wandeltijd (zonder pauze). – 72m gestegen en 636m

gedaald.

Vervoer Tinqui – Cusco: – Taxi Tinqui – Ccatca (1u): 36 SOL/2pers. (we hebben ons er op laten leggen , want dit is

een te hoge prijs!) – Vrachtwagen Laadbakavontuur Ccatca – Urcos (2u30min) : 4 SOL/pers. – Taxi Urcos – Cusco
(45min): 7 SOL/2pers. – Alternatief is dus de bus nemen van Tinqui naar Cusco, die om 18u30 vertrekt en rond
middernacht in Cusco toekomt (met busmaatschappij Huayna Ausangate, 10 SOL/pers). Deze bus komt toe in een
buitenwijk van Cusco (aan het coliseum), ’s nachts een gevaarlijke buurt!

Conclusie
- Langs het Ausangate – circuit zul je véél kinderen tegenkomen. Die schuchter om ‘dulces’ (snoepjes)

zullen bedelen. Geef hen niets, hoe slecht verzorgd en meelijwekkend ze er ook uitzien! Het zet

alleen maar aan tot een cultuur van meer bedelen (en slechte tandjes!), waarbij de kinderen naar de

toeristen worden uitgestuurd en op den duur meer geld binnenbrengen in het gezin dan dat de

hardwerkende vader en moeder doet. Het ergste gevolg is dat de oude Quechua-cultuur alleen maar

verdrongen zal worden naar een bedelcultuur. – Indien je toch iets wil doen, koop dan balpennen,

potloden en cursusblokken en schenk die aan de schoolgemeenschap in Tinqui of Upis. – Koop een paar

zakjes Coca-bladeren in Cusco en schenk die aan je gids en aan de hardwerkende mannen en vrouwen

in de velden. Het schenken van Coca-bladeren is een teken van respect en vriendschap!

meer verslagen en info:

http://users.fulladsl.be/spb22263/

South American Explorers
http://www.saexplorers.org/clubhouses/cusco/ 
Choquechaca 188 – bel 4 (2e verdiep) 
= dwarslaan van het steegje die van Plaza de Armas naar San Blas wijk gaat
Ze spreken Engels! – Vraag naar Miguel Jove bij South American Explorers. Hij is dé trekkingspecialist voor Peru en Bolivia en
kent alle trektochten op zijn duim. Hij belde naar Tinqui (er is maar 1 telefoon in het dorp) en regelde er voor ons de
betrouwbare arriero (gids/paardendrijver) Maximo Condori, die ons de dag nadien aan de bus zou opwachten in Tinqui.

http://www.flickr.com/photos/elstevo/2073733342/
http://www.flickr.com/photos/elstevo/2073748814/
http://www.flickr.com/photos/elstevo/2073762388/
http://www.flickr.com/photos/elstevo/2072990129/
http://users.fulladsl.be/spb22263/
http://www.saexplorers.org/clubhouses/cusco/


Bekijk alle foto's in het fotoalbum.

Miguel reserveert (telefonisch) voor ons bustickets naar Tinqui. – Inkopen voor 5 – daagse trektocht in het supermarktje aan
de Plaza de Armas. Voor verse inkopen ga je best naar de overdekte, kleurrijke San Pedro – markt.
Vergeet geen eten te kopen voor je gids/arriero! Gewicht is geen echte issue, want we huren 2 paarden om het materiaal te
dragen. – Huur extra tent en slaapzak voor gids/arriero, want die hebben geen materiaal! 
(we hebben een tent kunnen huren via Miguel Jove, maar er zijn tal van verhuurzaakjes vlakbij de Plaza de Armas). Vergeet
geen brander (+ brandstof), kookset,… te huren, indien je zelf geen materiaal bij hebt! – Doe gepast geld mee uit Cusco voor
het betalen van de arriero, want in Tinqui is geen bank, noch ATM te vinden!

Logies

Hostal Mirador Del Inka (Cusco)
Calle Tandapata 160 (San Blas wijk)
http://www.miradordelinka.info/index_en.php 
20 USdollar voor dubbele kamer/ eigen wc/badkamer. – Ontbijt inbegrepen. – Gezellig familiehostal met redelijk wat kamers.
– Gratis snel internet. – Wasdienst. – Vraag naar kamer 103. Prachtig uitzicht op het centrum!

Indrukken en tips

- Het gebied rond de Ausangate wordt, wegens moeilijke bereikbaarheid, nog heel weinig bezocht, maar daar zal binnenkort
verandering inkomen als de grindweg van Urcos naar Puerto Maldonado (in de jungle) volledig geasfalteerd zal zijn. De weg
was tijdens ons bezoek al voor 1/3 geasfalteerd! – Indien je vanuit Cusco wel een arriero hebt kunnen regelen, verraadt zijn
naam dan nergens. Locals op de bus gaan vragen wat je in Tinqui gaat doen en zullen de naam van je contactpersoon vragen.
Op het moment dat je in Tinqui toekomt, zullen er dan 10 klaar staan met dezelfde naam, indien je die verklapt. – Ga nooit
in op het aanbod van een local op de bus om hem als arriero/gids te gebruiken. Ze zijn meestal enkel uit op je geld en de
kans is groot dat ze je te midden in het circuit zullen achterlaten. – Indien je vanuit Cusco geen arriero hebt kunnen regelen,
ga dan naar Hostal Tinqui of Hostal Ausangate in de hoofdstraat in Tinqui, waar je een betrouwbare arriero kunt regelen. –
Zorg dat je voldoende geacclimatiseerd bent aan de hoogte, want de eerste nacht van de tocht slaap je al op 4400m hoogte!
– De tocht wordt als moeilijk gekwalificeerd, maar dan vooral door de hoogte. De paden zijn altijd duidelijk en worden
nergens technisch. – De tocht meet ongeveer 80 km en de hoogte varieert tussen 3800m en 5100m. – De arriero gaat er altijd
van uit dat je de tocht in 6 dagen wilt doen. Indien je de tocht in 5 dagen wilt doen (zoals wij gedaan hebben), moet je er
bij je arriero op aandringen en de route duidelijk bespreken. De tocht is zelfs in 4 dagen te doen, maar dan mis je de
warmwaterbaden op de laatste dag. – Leg s’ nachts niets buiten je tent, want de locals durven wel eens passeren om iets
mee te pikken die argeloos buiten slingert of in de voortent ligt (wij legden ALLES in de binnentent, en ja dan is het krap)! –
Bescherm je goed tegen de zon! Gebruik een hoofddeksel, zonnecrème (min. factor 40) en een goede zonnebril (cat. 4). In
het begin hadden we niet door dat de zon ons zo te grazen nam (we liepen zelfs zonder hoofddeksel en zonnebril!), met als
gevolg stekende hoofdpijn (anders dan hoogteziekte, want we hadden wel enorme eetlust!) en piekende ogen
(sneeuwblindheid)!

Praktisch

- Vervoer Cusco – Tinqui (met busmaatschappij Huayna Ausangate):
bus vertrekt vanaf Avenida Tomasa Tito Condemayta (vlakbij het coliseum, een eind buiten het centrum) 
laat een taxi je naar deze bushalte brengen
er zijn 2 bussen (om 11u30 en om 12u30), busrit duurt 5 à 7 uur voor 100km (afhankelijk van het weer en de wegtoestand)
10 SOL / pers / enkele rit – Maximo stelde voor om zijn zoon als gids bij ons te laten lopen, zodat hijzelf voortdurend bij de
paarden zou kunnen blijven. 2 paarden is niet noodzakelijk, maar indien er zich een noodsituatie voordoet met 1 van ons,
dan kan er met 1 paard teruggekeerd worden en zou zijn zoon met het ander paard bij de andere kunnen blijven. Met 2
paarden hoef je ook niet op een gram bagage te kijken! We stemden hier mee in.

- Overzicht kosten

Dienst Prijs
Paard 25 SOL / dag
Arriero/Paardendrijver (Maximo) 25 SOL / dag
Gids (Percy, zoon van Maximo) 25 SOL / dag

Totaal 5 dagen

2 paarden 250 SOL / 5 dagen
Paardendrijver 125 SOL / 5 dagen
Gids 125 SOL / 5 dagen
Totaal = 100 SOL / dag voor 2 paarden, 1 arriero en 1 gids
= 500 SOL / 5 dagen

Afgesproken voor 85 SOL / dag omdat we eigenlijk vonden dat een gids niet nodig was, maar de zoon wou zo graag meegaan
dat we instemden aan deze lagere prijs.
We betaalden het volledige bedrag van 425 SOL na de trektocht!
Inkopen kruidenierswinkel 170 SOL / 5 dagen / 4 personen

Reacties

Ivo op 10 oktober 2008 om 11:23

Zou ik in dit leven nog eens in die buurt geraken zal ik zeker deze tocht in mijn achterhoofd houden. 
Heb jij zelf argumenten waarom je dergelijke tocht niet solo zou doen? 
Al dat geregel ter plekke… ik hou daar niet van. 
Op hiking-site lees ik één reactie die zegt dat de orieentatie niet altijd even gemakkelijk zou zijn. 
Als ik jou was, zou ik flink snoeien in het aantal foto’s. 

http://www.flickr.com/photos/elstevo/2073805486/
http://www.flickr.com/photos/elstevo/2073809960/
http://www.flickr.com/photos/elstevo/sets/72157603330567993/
http://www.miradordelinka.info/index_en.php
http://www.hiking-info.net/forum/member/3/


Het verhoogt nog verder de kwaliteit van jouw bijdrage.

evets op 24 november 2008 om 18:07

tuurlijk kun je dit solo doen, maar dan mag je zwaar labeur verwachten in de zin dat je meer bezig
zal zijn met het sjouwen van je rugzak over zuurstofloze passen (5000m!) dan rondomrond te
genieten!

het inhuren van locals voor dit draagwerk is voor deze zeer arme mensen een ongelofelijk inkomen.

ze zorgen voor je veiligheid, dragen je bagage rond en bewaken de kampplek indien je nog wat
bijwandelt rondomrond. (Ausangate is bekend dat locals wel eens iets uit je tent durven meegraaien).

in de Andes/Himalayas kies ik altijd voor ezels en ezeldrijvers om ons materiaal over de ijle passen te
zeulen.

U bent aan het woord

Naam:

Email:

Locatie:

Website:

 Onthou mijn gegevens

 Hou me op de hoogte van verdere reacties?
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