bijlage Wereld van de Maya’s
Deze reis wordt door Kras en TUI gezamenlijk uitgevoerd.
De belangrijke Mayastad Chichén Itzá, Uxmal, de ruïnestad Palenque en het aan de oceaan gelegen Tulum…
het zijn slechts enkele welbekende namen die herinneren aan de rijke Mayacultuur. Maar ook andere
indianenculturen én de Spaanse veroveraars zorgden voor een erfenis waarvan men nu nog steeds kan
genieten. Deze reis door Mexico, met ook een vleugje Guatemala en Belize, is perfect voor zowel
cultuurliefhebbers als zonaanbidders.
BIJKOMENDE KOSTEN
Fooien
Tijdens uw reis zijn er vele personen die voor u klaar staan. Als blijk van waardering zal er aan het begin van de reis
door de reisleider een fooienpot voor de kofferjongens, kamermeisjes, restaurant-/hotelpersoneel, etc.
voorgesteld worden. Zo hoeft u tijdens de reis niet overal een klein bedrag achter te laten, dit regelt uw reisleider
voor de hele groep. Dit bedrag staat los van de fooi voor uw reisleider en chauffeur. Een fooi geven is niet verplicht,
maar wel gebruikelijk. Als u tevreden over hen bent, kunt u aan het einde van de reis naar eigen inzicht een fooi
geven. Dit zal zeker op prijs gesteld worden. Dit bedrag kunt u ter plaatse in USD betalen.
Lokale gidsen (staatsgelden)
Staatsgelden zijn kosten voor de door de staat verplichte lokale gidsen en fooien tijdens het bezoeken aan
(archeologische) steden en musea, deze kosten ca. USD 3 tot USD 9 per persoon per dag (afhankelijk van de
groepsgrootte).
Entreegelden
Het totaalbedrag voor de entreegelden bedraagt ca. USD 103 per persoon, ter plaatse te betalen.
Grensbelasting Mexico-Belize-Guatemala
De heffingen voor de grensovergangen (3 in totaal) bedragen in totaal ca. USD 70 per persoon. Ter plaatse te
betalen.
Vertrekbelasting Mexico, extra tax
Reizigers die Mexico verlaten (naar buurlanden) en weer terugkeren naar Mexico, dienen een extra tax te betalen
van 595 Mexicaanse pesos (ca. EUR 26) per persoon. Dit is enkel van toepassing indien bij terugkeer in Mexico er
nog langer dan 7 dagen wordt verbleven, vanaf het stempelmoment, in het land. Deze taks wordt bij vertrek
betaald op de luchthaven. Dit geldt enkel voor deze rondreis inclusief verlenging (reisnummers: 36.604, 36.513 en
36.781)
Optionele excursies
Bij deze reis zijn de volgende optionele excursies mogelijk (ter plaatse te boeken en te betalen):
- Hacienda Mérida, ca. USD 30 per persoon
Fooien, lunches, grensbelastingen, eventuele optionele excursies, etc. kunt u bij de reisleider in US Dollars betalen
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, onder invloed van de exacte koersen van de drie verschillende
valuta en nadrukkelijk onder voorbehoud van wijzigingen.

GRENSOVERGANGEN
Aan de grensovergangen met Guatemala wordt van bus gewisseld en verruilen we onze Mexicaanse bus voor een
Guatemalteekse. We stappen aan de grens uit onze Mexicaanse bus en gaan met onze koffers de grens over waar
onze Guatemalteekse bus klaarstaat. Bij de grensovergangen dient u uw paspoort en inreisvisum voor Mexico
gereed te houden. Dit inreisvisum ontvangt u in het vliegtuig naar Mexico.
BAGAGE
In verband met het bagageruim in de bus raden wij sterk aan slechts 1 koffer mee te nemen met daarbij een kleine
handbagage tas (bij voorkeur dus géén trolley).
EXTRA INFORMATIE M.B.T. GELDZAKEN
Het is aan te raden om voor Belize en Guatemala US dollars mee te nemen. Er kan in deze landen niet overal gepind
worden en US dollars worden vrijwel overal geaccepteerd. In Mexico kunt u in de meeste (stedelijke) gebieden
eenvoudig geld pinnen. Naast de Mexicaanse Peso kunt u in Mexico ook op veel plekken met US dollars betalen.
HANDIG OM MEE TE NEMEN
Er geldt in bepaalde gebieden een groot verschil tussen het droge seizoen en het regenseizoen. Een kleine paraplu
of poncho in uw handbagage kan handig zijn. Het is ook raadzaam om comfortabele wandelschoenen en een
antimuggenmiddel mee te nemen. Tijdens de bezoeken aan de tempelzones is het aan te raden om voldoende
water, zonnebrandcrème en een zonnebril en/of zonnehoed mee te nemen. Daarnaast is het in verband met de
airconditioning en de bezoeken hoog in de bergen handig om een vest of sweater en een lange broek mee te
nemen. Tot slot raden we u aan om een wereldstekker mee te nemen.
MOBILITEIT
Wilt u een Kras (groeps)rondreis Mexico boeken, dan wijzen we u erop dat u over een normale basisconditie dient
te beschikken en een goede mobiliteit noodzakelijk is. U ziet en onderneemt veel en verblijft in meerdere
accommodaties in een relatief korte periode. Houdt u er rekening mee dat er in de steden die we bezoeken veel
gelopen dient te worden en dat het niet altijd mogelijk is dat de touringcar u in het centrum van de stad
afzet/ophaalt. U dient gemakkelijk afstanden te kunnen lopen, trappen te kunnen nemen en zelfstandig, eventueel
met behulp van uw medereiziger (binnen dezelfde boeking) in en uit de minibus, touringcar of trein etc. (afhankelijk
van de reis) te kunnen stappen. De rondreizen kunnen voor mensen die minder mobiel zijn als zwaar ervaren
worden en het kan ook zijn dat deelname aan sommige programmaonderdelen niet haalbaar is, in welk geval geen
restitutie op de reissom verleend zal worden. Onze rondreizen Mexico zijn dan ook niet geschikt voor rolstoel- of
rollatorgebruikers. Twijfelt u of de rondreis van uw keuze geschikt voor u is of wilt u uw situatie toelichten, neem
dan altijd contact met ons op.
TOT SLOT
Het slagen van een reis is niet alleen afhankelijk van wat u ziet en doet. Ook de sfeer binnen het reisgezelschap is
bepalend. U bent hiervoor medeverantwoordelijk. Wij vragen u dan ook rekening te houden met uw medereizigers,
zoals van hen verwacht mag worden dat ze rekening houden met u. Claim bijv. geen vaste plaatsen in de bus, maar
houd u aan het door de chauffeur/reisleiding bepaalde roulatieschema en zorg ervoor dat u op de afgesproken tijd
op de afgesproken plaats bent. Door rekening met elkaar te houden voorkomt u irritaties, wat een positieve
invloed zal hebben op uw vakantiebeleving.
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