bijlage Wonderlijk Cappadocië
Deze rondreis wordt door Kras en TUI gezamenlijk uitgevoerd.
Een sprookje, zo kunnen we Cappadocië het beste omschrijven. Vind hier wonderbaarlijke rotsformaties
in de meest bizarre vormen en maten. Ondergronds liggen complete steden verborgen, tot wel elf
verdiepingen. Dit unieke gebied met een lange geologische geschiedenis en sporen van duizenden jaren
bewoning is een echte trekpleister en verdient je uitgebreide aandacht. Daarnaast komen ook de antieke
stad Anemurium, het Tarsus van apostel Paulus, de karavanserais aan de oude karavaanroute en de
badplaatsen Alanya en Antalya aan bod. Een wonderlijke reis vol afwisseling.
BIJKOMENDE KOSTEN
Entreegelden
Tijdens de reis bezoek je verschillende bezienswaardigheden. Het kasteel van Alanys of Anamurium, kerk Aya
Tekla, één van de ondergrondse steden in Cappadocië, Görme open lucht museum, Zelve klooster, het
monumentale Sultanhani Carawanserai, Het Mevlana museum en Perge. De bijkomende kosten voor de
entreegelden van deze bezienswaardigheden bedragen €54 per persoon. Bij aankomst dient dit bedrag
contant voldaan te worden, gelieve in euro’s.
Indien de tijd het toelaat kun je er voor kiezen extra bezienswaardigheden te bezoeken. De bijbehorende extra
kosten zijn voor eigen rekening. Het hierboven genoemde bedrag komt hiermee niet te vervallen. Tevens willen wij
je er op wijzen dat bezienswaardigheden zoals mausolea en paleizen worden bezocht onder voorbehoud van
openingstijden. Helaas kunnen deze bezienswaardigheden onaangekondigd gesloten zijn, waardoor een bezoek
niet mogelijk is.
Optionele excursies
Bij deze reis zijn de volgende optionele excursie mogelijk (ter plaatse te boeken en te betalen):
• Turkse avond
• Show dansende Derwisjen
Lunches
Je hebt de mogelijkheid om onderweg deel te nemen aan de gezamenlijke lunches in lokale restaurants. De
kosten bedragen €60 voor 6 lunches exclusief drankjes en eventuele extra’s.
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.
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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