REIZEN

PERU

Reissom en voorwaarden
Totaalbedrag voor deze 21-daagse reis door Peru van 3 november tot 24 november 2011
bedraagt 2050 euro.
Voor de 16 daagse reis van 19 december 2011 – 3 januari 2012 is dit 1650 euro.
Minimum aantal deelnemers: 8 maximum aantal: 12
Inbegrepen zijn: Hotels met ontbijt , alle transport per auto, bus, fietstaxi en trein, en nationale
vluchten. Entreebewijzen, waaronder ook Machu Picchu, excursies, die in het programma worden
vermeld, gidsen, Nederlandstalige begeleiding, waar nodig vertalingen , ongeveer 1/3 deel van de
lunches en diners
De meeste hotels liggen op prachtige locaties met mooie tuinen. De indeling is in principe op 2
persoonskamers met eigen badkamer,
Wanneer er een ongelijk aantal deelnemers c.q mannen/vrouwen zijn, zal een 3 persoonskamer
gedeeld worden. 1 persoons kamer is mogelijk, er zal dan een toeslag van 250 euro worden
berekend.
Niet inbegrepen zijn: vlucht retour Amsterdam-Lima ( rond 1200 euro), afhankelijk van
maatschappij, beschikbaarheid e.d.) De KLM vliegt dagelijks rechtstreeks van Amsterdam naar
Lima, en is de meest comfortabele vlucht. Vlucht boven Nasca (ongeveer 60 euro)
In principe regelt ieder zijn/haar vlucht, bemiddeling hierin is mogelijk.
Luchthavenbelasting vertrek uit Lima, 30,50 US$, nationale vluchten 5US$ per vlucht.
De rest van de maaltijden, fooien voor hotelpersoneel, chauffeurs en gidsen, en verder geld voor
persoonlijke uitgaven, er zijn vele mooie dingen te koop in Peru!
Verplicht is een goede reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
Definitieve aanmelding:
Voor de novemberreis:
Voor de decemberreis:

Bij aanbetaling van de helft van de reissom voor 1 augustus 2011.
De andere helft voor 15 september 2011
Bij aanbetaling van de helft van de reissom voor 15 september
De andere helft voor 1 november 2011

Op rekeningnummer 45.86.36.495 t.n.v. W.J.M. Jegen te Doesburg.
Recht op restitutie:
Bij afmelding tot 15 september 2011 voor de novemberreis en 1 november voor de decemberreis
wordt het betaalde bedrag min 10% onkosten terugbetaald. Bij annulering vlak voor vertrek met
geldige redenen, kan aanspraak worden gemaakt op de annuleringsverzekering, volgens de
voorwaarden van de betreffende polis.

