Bijlage rondreis Op ontdekking in de Kaukasus
De Kaukasus nodigt je uit voor een kennismaking met ‘land van vuur’ Azerbeidzjan en het gastvrije
Georgië. Moddervulkanen, merkwaardige branden en moderne architectuur wisselen elkaar af in het
olierijke Azerbeidzjan aan de Kaspische Zee, ten onrechte door de reiziger over het hoofd gezien. De rijke
cultuur en diversiteit aan landschappen zorgen ervoor dat Georgië al wel ontdekt is als toeristische
bestemming. Groene valleien vol wijngaarden, besneeuwde bergtoppen en oude wachttorens en
kloosters bepalen het uitzicht in de Zuid-Kaukasus. Het contrast met de hippe hoofdsteden kan haast
niet groter zijn. Reis mee dwars door de Kaukasus, helemaal van de Kaspische naar de Zwarte Zee.
BIJKOMENDE KOSTEN
Entreegelden
Azerbeidzjan

Shirvanshakhspaleis
Maagdentoren
Gobustan museum
Ateshgah vuurtempel
Yanardagh brandende berg
Mardakankasteel
Heydar Aliyev cultural center
Sheki Khans paleis
Kishmuseum
Georgië
Lokale wijnproeverij
Gremi architectual complex
ESG
Uplistsikhe
Stalin museum
Prometheusgrot
Goniofort
Totaal omgerekend ca. € 83,50 per persoon.

AZN 15
AZN 15
AZN 10
AZN 4
AZN 9
AZN 2
AZN 15
AZN 5
AZN 4
GEL 12-16
GEL 10
GEL 45
GEL 15
GEL 15
GEL 23
GEL 3

Optionele excursies
Batumi botanische tuinen GEL 15 per persoon (omgerekend ca. € 5).
Genoemde excursies 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 en koersverschillen.
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.
Noot: entreegelden, optionele excursies en fooien kun je ter plaatse in de lokale valuta of Amerikaanse dollar
betalen.
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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