Bijlage Authentiek Puglia
Deze reis wordt door Kras en TUI gezamenlijk uitgevoerd
De hak van Italië is nog niet ontdekt door het massatoerisme en dat geeft Puglia iets heel bijzonders.
Vergeet dus alles wat je al wist over Italië en laat je verrassen door dit authentieke stuk Italië. Zo leiden
de wegen hier niet allemaal naar Rome, maar naar het trullistadje Alberobello. En Toscane mag dan wel
Florence hebben als cultuurstad, Lecce doet hier zeker niet voor onder. De dorpjes aan de kust en in het
binnenland zijn uiterst fotogeniek! En de stranden? Volgens de Italianen zijn ze hier het mooist. Hoog tijd
dus om het zuiden van Italië te ontdekken!
BIJKOMENDE KOSTEN
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. 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. Namens hen
hartelijk bedankt.
Entreegelden
Grottenkerk en rotshuis in Matera
Grotten Castellana
Kasteel Bari
Santa Croce kathedraal in Lecce

ca. € 5
ca. € 12
ca. € 3
ca. € 6

Lokale gidsen
Het inzetten van stadsgidsen is bij deze reis verplicht in Matera, Bari en Lecce. De kosten hiervoor bedragen ca.
€ 4 tot € 7 per persoon per keer, afhankelijk van het aantal reizigers en de stad.
Audiosysteem
Tijdens deze reis wordt er door lokale gidsen en/of onze reisleiding gebruik gemaakt van een audiosysteem.
Het audiosysteem bestaand uit oordopjes die zijn verbonden met een kleine ontvanger die om je nek hangt. De
gids en/of reisleider is dan duidelijk verstaanbaar voor iedereen, ook als je wat verder weg staat. De kosten
bedragen €10 p.p. De kosten zullen ter plaatse met je worden verrekend.
Overige bijkomende kosten
- Toeristenbelasting totaal ca. € 7,50 per persoon
Genoemde excursies en entreegelden zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Indien de tijd het toelaat kunnen er
andere bezienswaardigheden bezocht worden, waarvan de entreegelden niet in deze reisinformatie vermeld zijn.
Alle genoemde prijzen zijn per persoon en onder voorbehoud van wijzigingen.
WAT MEE TE NEMEN?
Goed/gemakkelijk schoeisel • voor het bekijken van plafondschilderingen en -mozaïeken is het handig wanneer
je over een klein spiegeltje beschikt • een toneel- of verrekijker kan ook van pas komen, daar sommige
bezienswaardigheden alleen vanaf een afstand te bekijken zijn • zonnehoed of pet • warme kleding en/of sjaal
voor de airco • paraplu • Rugtassen groter dan 35 cm (hoogte) zijn vanwege veiligheidsmaatregelen bij diverse
musea niet toegestaan. We raden je aan om een kleinere rugtas mee te nemen • Het meenemen van een
handbagage koffer, naast je bestaande reisbagage, is niet mogelijk • Indien je belangrijke medicijnen gebruikt is
het verstandig je medisch paspoort mee te nemen. Ook het e-mailadres van de huisarts kan handig zijn,
wanneer men b.v. een recept ter plaatse nodig heeft. Neem daarnaast ook een goede kopie van het paspoort
mee, dit kan altijd handig zijn tijdens te reis.

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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