bijlage In het Spoor van de Maya's
Deze reis wordt door Kras en TUI gezamenlijk uitgevoerd.
De mooiste landen van Midden-Amerika nodigen je uit voor een kennismaking met de Mayacultuur, die
ontstond op het Mexicaanse schiereiland Yucatan. Mexico, Belize en Guatemala zijn de trotse bezitters
van tempelcomplexen en archeologische opgravingen die herinneren aan deze beschaving. Onder meer
Tulum, Tikal, Palenque, Uxmal en Chichén Itzá passeren de revue. Imponerende vulkanen,
indianendorpjes, ongerepte junglegebieden, sfeervolle koloniale steden, culinaire lekkernijen en een
vriendelijke bevolking… alle ingrediënten voor een onvergetelijke reiservaring zijn aanwezig.
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 (ca. USD 3 per persoon per dag). 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.
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 5 tot USD 10 per persoon per dag (afhankelijk van de
groepsgrootte).
Entreegelden
Het totaalbedrag voor de entreegelden bedraagt ca. USD 144 per persoon, ter plaatse te betalen.
De entreegelden dienen betaald te worden voor de volgende bezienswaardigheden en activiteiten:
Bezoek Tulum
Bezoek Xumantunich
Bezoek Archeologisch Park Tikal
Boottocht Izabal meer
Stadstour Antigua City
Entree Kathedraal
Entree Cerro de la Cruz
Bezoek Chamula/Zinacantan
Bezoek Ruïnes van Palenque
Bezoek Ruïnes van Uxmal
Bezoek Chichén Itzá
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 558 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 (reisnummer 36.957)
Optionele excursies
Bij deze reis zijn de volgende optionele excursies mogelijk (ter plaatse te boeken en te betalen):
- Boottocht Rio Dulce
- Boottocht meer van Atitlan
- Boottocht Canyon Sumidero

- Hacienda Mérida
- Celestun (alleen mogelijk van december t/m maart)
De prijzen voor deze excursies liggen tussen de 35 en 40 USD per excursie per persoon, behalve de Hacienda.
Deze is ca. 6 USD.
Fooien, lunches, grensbelastingen, eventuele optionele excursies, etc. zijn bij de reisleider in US Dollars of
lokale valuta te 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 en koersverschillen en derhalve nadrukkelijk onder
voorbehoud van wijzigingen.
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 kan je in de meeste (stedelijke)
gebieden eenvoudig geld pinnen. Naast de Mexicaanse Peso kan je in Mexico ook op veel plekken met US
dollars betalen.
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).
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 je 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 je aan om een wereldstekker mee te nemen.
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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