bijlage Familierondreis Inca’s in kleurrijk Peru
Ontdek in een relaxed tempo het meest mystieke land ter wereld: Peru! Dit is het land van de Inca’s en
kleurrijke koloniale steden. De kleuren zie je niet alleen terug in de steden, maar ook in de vrolijke
klederdracht van de Peruanen. Laat je verrassen door de cultuur en gastvrijheid van de bewoners. Spot
de gigantische condors aan de rand van de kloof Cañon del Colca. Wandel door de smalle steegjes van
Lima en Cusco, maak kennis met de bijzondere leefwijze op het Titicacameer en wandel naar het absolute
hoogtepunt, de Machu Picchu. Een reis om nooit meer te vergeten!
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 berekend. Dit dient ter
plaatse worden voldaan.
BIJKOMENDE KOSTEN
Entreegelden
Onderstaand een specificatie van de entreegelden (onder voorbehoud van wijzigingen), te voldoen in lokale
valuta. Op de eerste dag van de rondreis zal er door de reisleider de entreegelden van de reis geint worden.
Op deze manier hoef je je tijdens de rondreis niet meer druk te maken over de entreegelden.
Colca Canyon
Uros-eilanden
Rachi
Kerk Andahuaylillas
Pucara Cusco
Maras Salt Mines
Machu Picchu
Cusco entrée

S/. 70
S/. 9
S/. 19
S/. 14
S/. 14
S/. 7
S/. 151
S/. 72

Totaal ca. S/. 356 per persoon.
Optionele excursies tijdens rondreis
-Dag 2: stadstour (halve dag) Lima ca. USD 55-25 per persoon (afhankelijk van groepsgrootte)
-Dag 2: avondexcursie naar The Magic Water Circuit ca. USD 22-11 per persoon (afhankelijk van groepsgrootte)
-Dag 4: stadstour (halve dag) Arequipa ca. USD 53-48 per persoon (afhankelijk van groepsgrootte)
-Dag 9: keramiek workshop ca. USD 58-48 per persoon (afhankelijk van groepsgrootte)
-Dag 10: excursie planetarium Cusco ca. USD 92-32 per persoon (afhankelijk van groepsgrootte)
-Dag 10: cursus chocolade maken ca. USD 27-24 per persoon (afhankelijk van groepsgrootte)
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 in deze bijlage genoemde prijzen zijn per persoon en onder voorbehoud van prijswijzigingen en
koersverschillen. Bij de optionele excursies is een Engelssprekende gids aanwezig.
FOOIEN
Tijdens je reis zijn er vele personen die voor je klaar staan. Als blijk van waardering zal er aan het begin van de
reis door de reisleider een fooienpot van ca. USD 85 p.p. voor de chauffeurs, kofferjongens, restaurant/hotelpersoneel etc. voorgesteld worden. Zo hoef je tijdens de reis niet overal een klein bedrag achter te
laten, dit regelt de reisleider voor de hele groep. Dit bedrag staat los van de fooi voor je reisleider. Een fooi
geven is niet verplicht, maar wel gebruikelijk. Als je tevreden over hen bent, kun je aan het einde van de reis
naar eigen inzicht een fooi geven. Dit zal zeker op prijs gesteld worden. Om je een indicatie te geven hanteren
wij een richtlijn van USD 4 per persoon per dag voor de reisleider.
LEEFTIJD
De minimum leeftijd voor onze TUI familiereizen is 8 jaar, de maximum leeftijd van de meereizende kinderen is
18 jaar. Mocht één zoon of dochter nét buiten deze leeftijden vallen, neem dan contact met ons op. Voor
bepaalde landen kunnen specifieke regels voor het reizen met kinderen gelden.

BELANGRIJKE INFORMATIE
- De energievoorziening in de hotels is niet altijd optimaal. Probeer waar dit mogelijk is altijd al je apparatuur
op te laden.
- Het kan voorkomen dat er niet altijd warm water beschikbaar is in de hotels.
- Bij het bezoek aan de Machu Picchu is het gemakkelijk wanneer je voor de overnachting in Machu Picchu een
kleine (overnachting)tas mee te nemen. Je overige bagage kun je in Cusco achterlaten.
- Handig om mee te nemen: wereldstekker, verrekijker, zaklamp, rugzak voor de excursies, zonnepet of -hoed,
lange en korte broek, T-shirts en shirts met lange mouwen, goede wandelschoenen, zwemkleding, waterdicht
jack, paar handdoeken, waterfles, zonnebrandcrème, zonnebril, insectenwerend middel.
- Het kan in Peru zowel warm en vochtig als koud zijn (zowel overdag als 's nachts). Neem dus zeker ook wat
warme kleding mee!
Noot: vanwege de nieuwe Peruaanse wet is het voortaan verboden om plastic flesjes, zakken en rietjes mee te
nemen naar Machu Picchu.
BINNENLANDSE VLUCHTEN
Bij deze reis zijn twee binnenlandse vluchten inbegrepen (Lima-Arequipa en Cusco-Lima). De tickets ontvang je
ter plaatse van de reisleiding. Voor de binnenlandse vluchten in Peru geldt een bagagelimiet van 23 kilo. Er
wordt geen vertrekbelastingen geheven.
KAMERS
In de meeste hotels zijn er geen familiekamers voor 4 of 5 personen beschikbaar. Wij bieden bij deze reis dan
ook 2-persoonskamers en 3-persoonskamers aan. Bij een 3-persoons kamerbezetting zal het derde bed vaak
een uitklapbed/stretcher of iets dergelijks zijn (verwacht geen supercomfortabele boxspring!). Wij kunnen
helaas geen kamers naast elkaar garanderen.
MOBILITEIT
Ook al wordt er in steden, stadjes en de natuur volop gewandeld en staan er ook diverse sportieve activiteiten
op de planning… iedereen met een normale basisconditie en een sportieve, avontuurlijke instelling kan overal
aan meedoen. 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.
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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