bijlage Fascinerend Ecuador & Galapagos Eilanden
Deze rondreis wordt door Kras en TUI gezamenlijk uitgevoerd.
Ontdek de hoogtepunten van Ecuador, één van de kleinste Andeslanden, maar zeer groots in diversiteit.
De reiservaringen zijn talrijk en onvergetelijk; sfeerproeven op de markt van Otavalo, varen door de
Amazone jungle, wandelen door nevelwouden en koloniale stadjes, overnachten in een inheems
Andesdorpje en tochten per kano en trein. Uniek is het 4-daagse bezoek aan de Galapagos eilanden, ook
wel de ‘betoverde eilanden’ genoemd. Deze archipel, bestaande uit 13 vulkaaneilanden, bezit een
ongelooflijk diverse flora en fauna. Een zeer kostbaar ecosysteem. Een waar avontuur rond de evenaar!
ALGEMEEN
De groep wordt t/m dag 13 samengevoegd met de rondreis Fascinerend Ecuador en Puerto Lopez.
ONVOORZIENE GEBEURTENISSEN
Deelnemers aan reizen in Midden/Zuid-Amerika moeten rekening houden met onvoorziene gebeurtenissen ter
plaatse, zoals stakingen en/of wegafsluitingen. Hierdoor kunnen bepaalde trajecten opeens niet per bus maar
per vlucht uitgevoerd kunnen worden. In dat geval worden eventuele meerkosten aan je berekend. Dit dient
ter plaatse worden voldaan.
REISVERZEKERING MET MEDISCHE DEKKING
Reizigers naar Ecuador dienen een geldige reisverzekering met medische dekking te hebben afgesloten. Mocht
je onverhoopt naar een arts of ziekenhuis moeten, dan dient je een verzekeringspapieren/-pasje en
alarmcentralenummers aan te kunnen tonen.
REISLEIDING
Bij aankomst in Quito staat de Nederlandssprekende reisleiding op je te wachten die je gedurende de rondreis
op het vasteland zal begeleiden. Op de Galapagos krijg je een Engelssprekende gids die is toegewezen door de
lokale autoriteiten. Wij hebben geen enkele invloed op de toewijzing van de gids alsook op het programma. De
lokale autoriteiten zijn gemachtigd om zonder enig overleg en vooraankondiging de gids de opdracht te geven
het reisprogramma aan te passen. We raden je ten zeerste aan hier rekening mee te houden.
BIJKOMENDE KOSTEN
Entreegelden
De volgende entreegelden zijn bij de reissom inbegrepen:
Intihan museum op de evenaar, Pailon del Diablo waterval, Quito en El Panacillo, havenbelasting Isabela/
Galapagos.
Niet inbegrepen entreegelden:
- Mitad del Mundo City USD 7 pp
- Ingapirca USD 7 per person pp
- Kichua Community USD 5 pp
- Treinrit door de ‘Duivelsneus’ USD 35 pp
- National Park Fee Visa en Entrance Galapagos eilanden USD 120 pp
De in het programma genoemde excursies zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Indien de tijd het toelaat kunnen
er andere of extra bezienswaardigheden bezocht worden, waarvan de eventuele entreegelden in deze bijlage niet
genoemd zijn. Alle genoemde prijzen zijn per persoon en onder voorbehoud van prijswijzigingen en koersverschillen.
Optionele excursies
Bij deze reis worden diverse optionele excursies aangeboden, meer informatie en reserveren ter plaatse:
Chimborazo, dag 6:
- downhill mountainbiken (tocht van ca. 38 km, van 4800 naar 2900 m). Kosten USD 70 tot 78 per persoon,
afhankelijk van aantal deelnemers. Inclusief transfer, gids, lunchpakket, water/ koffie/thee, gebruik
mountainbike, helm, handschoenen, knie/ elleboogbeschermers en overbroek. Exclusief entree Chimborazo
Reserve.
- fietstocht (ca. 60 km naar Puyo, ca. USD 40 per persoon) of paardrijdtochten (naar keuze ca. 2-3 uur, ca. USD
40 per persoon), mooie routes langs diverse watervallen.
- Canyoning ca. USD 40 per persoon, inclusief transfer, ervaren gids, gebruik materiaal en entree natuurpark.

Cuenca, dag 11:
- dorpentocht met o.a. lokale marktjes en traditionele ambachten, ca. USD 70 tot 130 per persoon, afhankelijk
van aantal deelnemers. Inclusief transfer en Engelssprekende gids.
*optionele excursies zijn afhankelijk van de weersomstandigheden
Fooien
Tijdens deze reis zijn er heel veel mensen die voor je klaar staan; denk aan bijvoorbeeld lokale gidsen en
hotelpersoneel. Het is voor deze reis gebruikelijk dat alle reizigers aan het begin van de reis een fooienpot
vullen van ca. USD 100 per persoon. Heel handig, want zo hoef je zélf niet overal kleine fooien achter te laten,
dit regelt de reisleider voor de hele groep. De fooi voor reisleider en chauffeur wordt overigens niet uit deze
fooienpot gehaald; als je tevreden over hen bent, kun je aan het einde van de reis naar eigen inzicht een fooi
geven. Om je een indicatie te geven hanteren wij een richtlijn van ca. USD 5 per persoon per dag voor de
reisleider en chauffeur gezamenlijk. Namens hen hartelijk bedankt.
HANDIG OM MEE TE NEMEN
Kleine dagrugzak • sport-/wandelschoenen met goed profiel• warme kleding voor de avond/nacht • makkelijk
wasbare, sneldrogende en strijkvrije katoenen kleding • zwemkleding • zonnehoed of pet • regenjas/poncho •
zonnebrandcrème • kleine reisapotheek (o.a. muggenwerend middel met DEET, pijnstillers, pleisters,
antidiarree middel e.d.) • voldoende fotogeheugen en batterijen • kopieën van waardevolle documenten
(paspoort e.d.) • wereldstekker/adapter • zaklamp • reispillen tegen zeeziekte.
BAGAGE
Hou je er rekening mee dat je op sommige trajecten geen koffer mee kunt nemen en je een weekendtas of
rugzak nodig hebt.
NIVEAU VAN DE REIS
Tijdens deze rondreis bezoeken we plaatsen die hoger zijn gelegen dan 2.000 meter. Vanaf deze hoogte kun je
geconfronteerd worden met 'hoogteziekte': misselijkheid, slapeloosheid, gebrek aan eetlust of hoofdpijn. Dit
kan de reis fysiek extra zwaar kan maken.
Mobiliteit
Een rondreis betekent veel zien, veel doen en veel reizen. Een normale basisconditie en een goede mobiliteit
zijn dan ook noodzakelijk; je kunt goed en lang lopen (je gaat veel te voet op pad en de touringcar kan de groep
ook niet altijd in het centrum afzetten en ophalen), hebt geen moeite met traplopen en je kunt zelfstandig of
met een beetje hulp van een reisgenoot (binnen dezelfde boeking) in en uit vliegtuig, bus, trein, boot e.d.
stappen. Ben je minder mobiel, dan kan deze rondreis als zwaar ervaren worden en zul je misschien sommige
excursies aan je voorbij moeten laten gaan, zonder restitutie op de reissom. Onze rondreizen zijn niet geschikt
voor rolstoel- en rollatorgebruikers. Twijfel je of deze reis wel de juiste keuze is vanwege je mobiliteit of wil je
jouw situatie toelichten, neem dan gerust contact met ons op.
TOT SLOT
Het slagen van een reis is niet alleen afhankelijk van wat je ziet en doet. Ook de sfeer binnen je reisgezelschap
is belangrijk en iedereen draagt hier zijn steentje aan bij. Houd rekening met elkaar, houd je aan alle afspraken
qua verzameltijd en -plaats en claim geen vast plekje in de bus. Kortom: maak er samen een fijne reis van!
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