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Voor de prijstabellen, de gedetailleerde 
programma’s, de inbegrepen in de prijs, 
de te voorziene kosten, de algemene reis-
voorwaarden van de geschillencommissie 
reizen en de bijzondere reisvoorwaarden 
van 7PLUS Touroperator Belgium en andere 
praktische informatie, gelieve onze website 
te raadplegen : www.7plus.be

Formaliteiten voor  
Belgische staatsburgers
Voor alle bestemmingen moet u in het 
bezit zijn van een internationale reispas, 
geldig tot minstens 6 maanden na uw  
terugreis. Geen visum nodig voor een toe-
ristisch verblijf van maximum 90 dagen. 
Voor Peru en Mexico krijgt u bij aankomst 
een toeristenkaart die u tot het vertrek 
moet bijhouden. Voor de verlengingen op 
de Galapagos-eilanden, gelieve er rekening 
mee te houden dat er een toegangsprijs 
van 100 USD/persoon en de migratie-
kaart van 20 USD/persoon dient betaald 
te worden. De betaling gebeurt, contant, 
ter plaatse. Het bedrag kan onderhevig 
zijn aan wijzigingen. Voor meer informatie 
kan u contact met ons opnemen. 

Programma route
Pre-extensie route
Extensie route

Legende kaarten

7PLUS, wie zijn wij?
We zijn een team van professionals die reeds 25 jaar haar 
expertise ten dienst stelt om uw droomreizen waar te maken.

Het is met veel passie en creativiteit dat we onze beste 
adressen met u delen om zo kwalitatieve programma’s voor 
te stellen.

Gepassioneerd door culturele reizen, in groep of privé op 
maat gemaakt, 7plus past constant zijn programma’s aan, om 
uw wensen van jaar tot jaar te vervullen.

Neem de tijd om de schatten, gebruiken, cultuur en 
menselijke warmte van de bestemmingen die we u aanbieden 
te ontdekken.

Onze brochure kan u alvast een idee geven en inspireren 
maar wij adviseren u om onze website www.7plus.be 
te raadplegen om al onze gedetailleerde programma’s te 
ontdekken en meer informatie te vinden over onze diverse 
bestemmingen.

Maak je gelukkig, laat jezelf leiden en kom terug met 
duizenden herinneringen.
Het 7PLUS team

REISVERZEKERING 
Staat u op het punt een reis te boeken? Vergeet dan zeker 
geen reisverzekering te nemen ! Met Touring reisverzekering* 
bent u grondig verzekerd, zodat u gerust kan vertrekken en 
zorgeloos van uw langverwachte vakantie kan genieten. Kies 
de formulie die het best bij u past: 

Annuleringsverzekering en reiscompensatie*:  
(4,7% van het totale bedrag van de reis)
Er zijn wel 1001 redenen om uw vertrek te moeten annuleren. 
Touring helpt u onder andere bij een overlijden, ernstige 
ziekte, ongeval, ontslag, scheiding of zelfs een tweede zit.

Global Protect*:  
(5,7% van het totale bedrag van de reis)
Een bundel die de annuleringsverzekering bevat, de 
reiscompensatie in geval van terugkeer naar België, de bijstand 
aan personen (met onbeperkte terugbetaling van medische 
kosten en van repatriëring) en de bagageverzekering.

*  De gewaarborgde prestaties worden gedekt door ATV n.v., België, 
1040 Brussel, Wetstraat 44, RPR 0441.208.161 Brussel, NBB 1015.  
Bovenvermelde prijzen en voorwaarden kunnen gewijzigd 
worden zonder voorafgaande kennisgeving.
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GOED OM WETEN 
Voor afreis ontvangt u de nodige inlichtingen en documenten.  
Gelieve deze aandachtig te lezen.

Privéreizen
Een reis op individuele basis alleen voor u. Wij voorzien een  
privéwagen of minibus (aangepast aan het aantal deelnemers) met 
chauffeur en lokale privégidsen. Onze prijzen zijn gebaseerd op 
minimum 2 personen. 

Verzekerde afreizen
Reizen op basis van een internationaal gezelschap. De lokale  
gidsen zijn Franssprekend (of Engelssprekend eveneens mogelijk 
voor bepaalde programma’s).

Formule ‘Fly and Drive’
Het pakket omvat de vluchten, de hotelovernachtingen en de 
huurwagen. De toegangsgelden zijn ter plaatse te betalen.

À-la-carte reizen 
In samenwerking met uw reisagent bieden wij u de mogelijkheid 
om uw reis op maat uit te werken.

Drinkgeld
Fooien zijn inherent aan alle reizen voor de lokale gidsen,  
chauffeurs, bagagedragers en anderen.

Hotels
De aangeduide sterren in onze programma’s zijn steeds gebaseerd 
op plaatselijke normen. De maaltijden zijn voorzien in het hoofd-
restaurant van het hotel. Maaltijden die genomen worden in de 
andere restaurants of in de ‘à-la-carte’ restaurants en die niet ver-
meld zijn in onze programma’s zijn met toeslag, dus betalend. Bij de 
triple kamers is het derde bed een opklapbed. In de meeste hotels 
is een check-in voorzien rond 14u en een check-out rond 11u.
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Peru
IN DE VOETSPOREN VAN DE INCA’S
12 dagen / 10 overnachti ngen • Verzekerde afreis of privéafreis • Volpension

Deze volledige rondreis in het zuiden van Peru zal u de charme van de 
koloniale steden Arequipa en Cuzco doen ontdekken, de fabelachti ge 
landschappen van Andes Cordillera, het hoogst bevaarbare meer ter wereld, 
en uiteraard de Incastad van Machu Picchu.

1. Brussel – Lima
Vluchten naar Lima met tussenlanding. Aan-
komst in de vooravond en transfer naar het 
hotel.

2. Lima – Arequipa (per vliegtuig)
Bezoek aan het centrum van Lima: het ‘Plaza 
de Armas’, de kathedraal, het presidenti ële 
paleis en het klooster van Sint-Franciscus. 
Verder bezoek aan de trendy Mirafl ores wijk 
en de Boheemse wijk Barranco. Na het mid-
dagmaal, transfer naar de luchthaven en vlucht 
naar Arequipa. Onthaal en transfer naar het 
hotel. 

3. Arequipa
Bezoek aan Arequipa: de mirador (panorama) 
van de Chilina vallei, de San Lazarowijk, de 
kerk en de mirador van Yanahuara, de kathe-
draal, de kapel van Sint-Ignati us en het Santa 
Catalina klooster. Vrije namiddag.

4. Arequipa – Chivay 
Vertrek naar de Colca canyon. Aankomst in 
Chivay en transfer naar het hotel. Vrije namid-
dag om te genieten van de warmwaterbronnen 
van La Calera (toegang niet inbegrepen).

5. Chivay – Colca Canyon – Puno 
In de vroege ochtend vertrek naar de mirador 
van het Condorkruis om er de voorbijvliegen-
de condors te bewonderen. In de namiddag 
steken we de Alti plano over tot in Puno. 

6. Puno – Excursie naar het Titi cacameer
Volledige dag gewijd aan de ontdekking van de 
eilanden van het Titi cacameer. In de namiddag, 
terug naar Puno.

7. Puno – Cuzco 
Vertrek naar Cuzco. We rijden via La Raya, 
hoogste punt van de reis (4 335 m). Onder-
weg bezoeken we de tempel van Wirocachi in 
Raqchi en Andahuaylillas. ’s Avonds aankomst 
in Cuzco.

8. Cuzco – Heilige Vallei: Pisac en 
Ollantaytambo 
Vertrek naar Pisac en bezoek aan de lokale 
markt en de archeologische overblijfselen. In 
de namiddag, afreis naar Ollantaytambo en 
bezoek van de site.

9. Heilige Vallei – Machu Picchu – Cuzco 
Vertrek per trein naar Aguas Calientes. Bezoek 
aan de site van Machu Picchu. In de namiddag, 
terug per trein naar de Heilige Vallei en verder 
naar Cuzco.

10. Cuzco
Bezoek aan de vier sites die de stad omringen: 
de vesti ging van Sacsayhuamán, de ruïnes van 
Puka-Pukara, het rotsheiligdom van Q’enqo 
en de heilige baden van de Inca’s in Tambom-
achay. In de namiddag stadsbezoek: het ‘Plaza 
de Armas’ en Quorikancha (de gouden tuin). ’s 
Avonds, buff etdiner met spektakel.

11. Cuzco – Lima (per vliegtuig) – Brussel
Transfer naar de luchthaven en vlucht naar 
Lima. Aankomst en vluchten naar Brussel met 
tussenlanding.

12. Brussel
Doorverbinding naar Brussel.

Lima

Arequipa

PunoChivay
Ica

Nazca

Cuzco

Amazonen

Machu Picchu   

Heilige Vallei

Peru

Prijsvoorbeelden
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis 
van 15/01/20

€ 3.795
(op basis van minimum 2 personen)

Privéafreis 
van 05/01 tot 16/01/20

€ 5.375
(op basis van minimum 2 personen)

€ 4.300
(op basis van minimum 4 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotels – 
volpension – toegangsgelden en bezoeken – 
lokale Franssprekende gidsen

Mogelijke verlengingen
• De mysterieuze lijnen van Nazca

(pre-extensie), zie p. 5
• Het Amazoneregenwoud, zie p. 5
• In Bolivia, zie p. 6
• Noord Peru, zie p. 7
• Noord Amazoneregenwoud – Kuelap, 

zie p. 7
• Regenboogberg (prijs en programma op 

aanvraag)

Titicaca 
meer

Paracas

Puerto 
Maldonado

Colca 
Canyon
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Peru
PRE-EXTENSIE: DE MYSTERIEUZE LIJNEN VAN NAZCA 
5 dagen / 4 overnachti ngen • Verzekerde afreis of privéafreis • Volpension

Deze pre-extensie combineert een cruise naar de Ballestas eilanden met 
een vlucht over de enigmati sche Nazcalijnen.

1. Brussel – Lima
Vluchten naar Lima met tussenlanding. Aan-
komst in de vooravond en transfer naar het 
hotel.

2. Lima – Paracas 
Bezoek aan het centrum van Lima: het ‘Plaza 
de Armas’, de kathedraal, het presidenti ële 
paleis en het klooster van Sint-Franciscus. 
Verder bezoek aan de trendy Mirafl ores wijk 
en de Boheemse wijk, Barranco. In de namid-
dag vertrek met een lijnbus naar Paracas. 

3. Paracas – Ica – Nazca 
Mini-cruise naar de ‘Islas Ballestas’. In de 
namiddag, vertrek naar Nazca. Theoreti sche 
uitleg over de mysterieuze Nazcalijnen in het 
planetarium.

4. Nazca – Arequipa 
Vlucht boven de indrukwekkende en enigma-
ti sche Nazcalijnen. Vertrek naar Arequipa per 
lijnbus in de namiddag. 

5. Arequipa
We vervoegen de groep in Arequipa voor de 
verderzetti  ng van de rondreis (zie dag 3 van 
de rondreis ‘In de Voetsporen van de Inca’s’).

Peru
VERLENGING: IN HET AMAZONEREGENWOUD
6 dagen / 4 overnachti ngen • Verzekerde afreis (programma lodge standaard 
categorie) • Volpension (behalve 1 maalti jd)

Ontdek de Amazone jungle, zijn immense biodiversiteit alsook de leefwijze 
van de lokale bevolking.

11. Cuzco – Amazone: Madre De Dios (per 
vliegtuig)
Na het ontbijt, transfer naar de luchthaven 
voor de vlucht naar Puerto Maldonado. Aan-
komst en kort bezoek aan de stad, transfer per 
boot naar de logde. In de namiddag, wandeling 
doorheen het regenwoud naar de Kaaiman 
Laguna. Avondmaal in de lodge. 
12. Amazone
In de vroege ochtend, doorkruisen we het bos 
tot aan het Apu Victor meer. Eerste kennis-
making met de lokale fauna en fl ora. Daarna, 
boott ocht op het meer. Terug naar de lodge 
voor het middagmaal. In de namiddag maken 
we een boott ocht naar het eiland Los Monos, 
“het eiland van de apen”. Rest van de dag vrij 
en avondmaal in de lodge.
13. Amazone
’s Morgens vroeg vertrek langsheen de ver-
schillende paden van het regenwoud naar 

de Cocha Perdida, ‘de verloren lagune’. 
Onderweg ontdekking van tropische bomen, 
geneeskundige planten, vlinders en vogels. 
Ontdekking van de lagune per kano. Middag-
maal in de lodge en vrije namiddag. Avondmaal 
in de lodge.
14. Puerto Maldonado – Lima (per vliegtuig)
Transfer naar de luchthaven van Puerto 
Maldonado voor de vlucht naar Lima via 
Cuzco. Onthaal en transfer naar het hotel. 
Middagmaal en vrije namiddag. Avondmaal in 
het hotel.
15. Lima – Brussel
Vrije dag. Check-out om 11u. In de late namid-
dag, afspraak in het hotel en transfer naar de 
luchthaven. Vlucht naar Lima. Aankomst en 
vluchten naar Brussel met tussenlanding.
16. Brussel
Doorverbinding naar Brussel.

Verlenging op de programma’s
• In de Voetsporen van de Inca’s, zie p. 4
• In de Voetsporen van de Inca’s met 

extensie in Bolivia, zie p. 6

Prijsvoorbeeld 
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis 
van 25/01/20

€ 1.040
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotels – 
volpension (behalve 1 maalti jd) – toegangs-
gelden en bezoeken – lokale Franssprekende 
gidsen

Pre-extensie op de programma’s
• In de Voetsporen van de Inca’s, zie p. 4
• In de Voetsporen van de Inca’s met 

extensie in Bolivia, zie p. 6

Prijsvoorbeelden 
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis 
van 13/01/20

€ 910
(op basis van minimum 2 personen)

Privéafreis 
van 04/01 tot 08/01/20

€ 1.155
(op basis van minimum 2 personen)

€ 1.060
(op basis van minimum 4 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Transfers – hotels – volpension – toegangs-
gelden en bezoeken – lokale Franssprekende 
gidsen
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Peru
VERLENGING IN BOLIVIA
7 dagen / 6 overnachti ngen • Verzekerde afreis of privéafreis • Volpension

Bolivia is perfect combineerbaar met een rondreis in Peru. Tijdens deze 
verlenging ontdekt u de hoofdstad La Paz met zijn kleurrijke markten en 
koloniale gebouwen, de witt e stad Sucre en de Salar d’Uyuni, een zoutmeer 
van meer dan 12.000 km².

7. Puno – Desaguadero – Tiwanaku – La Paz
‘s Morgens vroeg, vertrek naar de grenspost 
van Desaguadero. Verder naar La Paz en 
onderweg bezoek aan de archeologische 
ruïnes van Tiwanaku. In de namiddag, verder 
naar La Paz. 

8. La Paz – Sucre (per vliegtuig)
Transfer naar de luchthaven en vlucht naar 
Sucre. Aankomst en transfer naar het hotel. In 
de namiddag, bezoek aan de stad die deel uit-
maakt van het “Humanisti sch Werelderfgoed” 
van UNESCO. We eindigen met een wandel-
tocht over de koloniale daken.

9. Sucre – Potosi – Uyuni
‘s Ochtends, bezoek aan de stad Potosi die 
deel uitmaakt van het “UNESCO Werelderf-
goed”. Bezoek aan het Munthuis en de toren 
van de Gemeentehuis. In de namiddag bezoek 
aan het historisch centrum.

10. Uyuni 
Vertrek naar de Salar en wandeling doorheen 
deze surrealisti sche witt e zoutvlakte. We leren 
er ook hoe zout ontgonnen en verwerkt wordt. 
Bezoek aan Incahuasi, het meest indrukwek-
kende eiland. Na het middagmaal, doorkruisen 
we de Salar tot aan de vulkaan Tunupa, met 
het dorp Coquesa aan de voet dat we ook be-
zoeken. Terugkeer naar Uyuni in de namiddag. 

11. Uyuni – La Paz (per vliegtuig)
Transfer naar de luchthaven en vlucht naar La 
Paz. Bij aankomst ontdekken we de Maanvallei 
en maken we een stadsrondrit die we eindi-
gen op de heksenmarkt en de ambachtsmarkt. 
Vrije namiddag.

12. La Paz – Copacabana – Zonne-eiland – 
Puno 
Afreis naar Tiquina en transfer naar de haven 
van Copacabana. We steken het meer over tot 
aan het Zonne-eiland waar we de archeologi-
sche site van Pilkokaina bezoeken. Na het mid-
dagmaal ontdekken we de fontein van Yumani. 
Terug naar Copacabana en verder naar Kasani 
waar we de grens tussen Bolivia en Peru over-
steken. Verder naar Puno.

13. Puno – Cuzco
Verderzetti  ng van het basisprogramma te 
Cuzco (zie dag 7 van de rondreis ‘In de Voet-
sporen van de Inca’s, pagina 4).

Desaguadero

Isla del sol
Copacabana

Tiwanaku
La Paz

SucrePotosi

Uyuni

PERU

BOLIVIA

Puno

Cuzco

Verlenging op het programma
• In de Voetsporen van de Inca’s, zie p. 4

Prijsvoorbeelden
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis 
van 21/01/20

€ 2.215
(op basis van minimum 2 personen)

Privéafreis 
van 11/01 tot 17/01/20

€ 3.365
(op basis van minimum 2 personen)

€ 2.485 
(op basis van minimum 4 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotels – 
volpension – toegangsgelden en bezoeken – 
lokale Franssprekende gidsen

Poopomeer
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Peru
VERLENGING: NOORD PERU
5 dagen / 3 overnachti ngen • Verzekerde afreis • Volpension (behalve 1 maalti jd)

Ontdek met deze verlenging de Chan Chan citadel en het graf van Lord Sipan.
11. Cuzco – Lima – Chiclayo
Transfer naar de luchthaven van Cuzco en 
vluchten naar Chiclayo via Lima. Aankomst, 
onthaal en transfer naar het hotel. Rest van de 
dag vrij.

12. Chiclayo – Trujillo
In de ochtend, vertrek voor het bezoek aan het 
Museum van de ‘Royal Tombs of Sipan’, met het 
intacte graf van de Heer van Sipan, een strijder 
met zowel een superieure militaire, civiele als 
religieuze macht. Vervolgens, transfer naar Tru-
jillo en onderweg bezoek aan de archeologisch 
site van ‘El Brujo’, een ceremonieel centrum. 

13. Trujillo – Lima
Na het ontbijt, bezoek aan Huacas del Sol y de 
la Luna, de Tempels van de Zon en de Maan, 

een archeologisch complex uit twee grote ge-
bouwen in piramidevorm bestaat. Deze plaats 
was in het verleden de hoofdstad van de 
Mochicas. Na de middag, ontdekking van de 
Chan Chan-citadel, welke wordt aanzien als de 
grootste ter wereld. Het complex telt in totaal 
9 paleizen. Aan het einde van de dag, trans-
fer naar de luchthaven en vlucht naar Lima. 
Aankomst en transfer naar het hotel voor de 
overnachti ng.

14. Lima – Brussel
Vrije dag in Lima. Check-out om 11u. Transfer 
naar de luchthaven voor de vlucht naar Brus-
sel, met tussenlanding.

15. Brussel
Doorverbinding naar Brussel.

Peru
VERLENGING: NOORD AMAZONEREGENWOUD – KUELAP
7 dagen / 5 overnachti ngen • Verzekerde afreis • Volpension (behalve 1 maalti jd)

Ontdekking van het noordelijke Amazoneregenwoud met de Gocta-
watervallen en de prachti ge Kuelap-site. 

11. Cuzco – Lima – Jaen (per vliegtuig) – 
Chachapoyas
Transfer naar de luchthaven en vluchten naar 
Jaen via Lima. Aankomst en transfer (±4 u) naar 
Chachapoyas. Inchecken, rest van de dag vrij.
12. Chachapoyas
In de voormiddag, vertrek om de sarcofagen 
van Karajia te ontdekken. De toegang van 
de sarcofagen ligt op 1u loopafstand. Na het 
middagmaal, verder naar de Quiocta grot, die 
545 m diep is. De grot bestaat uit 7 kamers en 
was ooit een begraafplaats voor edelen.
13. Chachapoyas
Na het ontbijt, vertrek naar het dorp 
Cocachimba. Aankomst en wandeling van ± 4u 
naar de Gocta watervallen. Met een hoogte 
van 771 m is deze de tweede hoogste water-
val ter wereld.

14. Chachapoyas
Ontdekking van Kuelap, het Machu Picchu van 
het Noorden, gelegen ten midden van weelde-
rige Andes-landschappen. Deze ongerepte en 
moeilijk toegankelijke omgeving, herbergt on-
geveer 400 gebouwen. Verder bezoek aan de 
stad en het museum van Leymebamba.
15. Chachapoyas – Jaen – Lima – Brussel
In de late voormiddag, transfer naar de lucht-
haven en vlucht naar Lima. Aankomst en 
vluchten naar Brussel met tussenlanding.
16. Brussel
Doorverbinding naar Brussel.

Verlenging op programma’s
• In de Voetsporen van de Inca’s, zie p. 4
• In de Voetsporen van de Inca’s met 

verlenging Bolivia, zie p. 6

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis 
van 25/01/20

€ 2.180
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – transfers – hotels – vol pension 
(behalve 1 maalti jd) – toegangsgelden en 
bezoeken – lokale Fransprekende gidsen

Verlenging op de programma’s
• In de Voetsporen van de Inca’s, zie p. 4
• In de Voetsporen van de Inca’s met 

verlenging Bolivia, zie p. 6

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis 
van 25/01/20

€ 1.540
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – transfers – hotels – volpension 
(behalve 1 maalti jd) – toegangsgelden en 
bezoeken – lokale Fransprekende gidsen



Lima

Paracas
Ica
Nazca

Arequipa

Puno

Cuzco

Machu Picchu   
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Prijsvoorbeelden
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis 
van 23/01/20

€ 3.715
(op basis van minimum 2 personen)

Privéafreis 
van 05/01 tot 16/01/20

€ 6.300
(op basis van minimum 2 personen)

€ 4.715 
(op basis van minimum 4 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotels – 
volpension – toegangsgelden en bezoeken – 
lokale Franssprekende gidsen

Mogelijke verlenging
• Het Amazoneregenwoud (Eco Amazonia 

Lodge), zie p. 9

Peru
DE SCHATTEN VAN PERU
12 dagen / 10 overnachti ngen • Verzekerde afreis of privéafreis • Volpension

Deze rondreis neemt u mee voor een onvergetelijke ontdekking van de 
mysterieuze lijnen van Nazca tot het zuiden van Peru en laat u kennismaken 
met de belangrijkste bezienswaardigheden van de Sti lle Oceaan tot aan de 
Andes, met als hoogtepunt de verbluff ende Incastad van Machu Picchu. 

1. Brussel – Lima
Vluchten naar Lima met tussenlanding. Aan-
komst in de vooravond en transfer naar het 
hotel.
2. Lima – Paracas – Ica – Nazca 
Mini-cruise naar de ‘Islas Ballestas’. In de 
namiddag, vertrek naar Nazca en bezoek aan 
de wijnkelder van ‘El Catador’. Mogelijkheid 
om Dune buggy te doen in de Ica woesti jn. ’s 
Avonds, volgt een theoreti sche uitleg over de 
mysterieuze Nazcalijnen in het planetarium.
3. Nazca – Arequipa 
Mogelijkheid tot een facultati eve excursie per 
vliegtuig boven de Nazcalijnen. Vertrek naar 
Arequipa per lijnbus in de namiddag.
4. Arequipa
Bezoek aan Arequipa: de mirador van de 
vallei van Chilina, de San Lazaro Wijk, de kerk 
en de mirador van Yanahuara, de kathedraal, 
de kapel van Sint-Ignati us en het Santa Catali-
na klooster. Vrije namiddag.
5. Arequipa – Puno 
Vertrek naar Puno. Onderweg, bezoek aan de 
graft orens van Sillustani.
6. Puno – Excursie naar het Titi cacameer 
Volledige dag gewijd aan het bezoek van de 
eilanden van het Titi cacameer. In de namiddag, 
terug naar Puno.
7. Puno – Cuzco 
Afreis naar Cuzco. Onderweg, bezoek aan 
Racqi met de fantasti sche tempel van 
Viracocha en Andahuaylillas met zijn sixti jnse 
kapel. ’s Avonds, aankomst te Cuzco.

8. Cuzco – Heilige Vallei: Pisac en 
Ollantaytambo 
Vertrek naar Pisac en bezoek aan de lokale 
markt en de archeologische overblijfselen. In 
de namiddag, afreis naar Ollantaytambo en 
bezoek aan de site.
9. Cuzco – Heilige Vallei – Machu Picchu – 
Cuzco 
Afreis per trein naar Aguas Calientes. Bezoek 
aan de site van Machu Picchu. In de namiddag, 
terug per trein naar de Heilige Vallei en verder 
naar Cuzco.
10. Cuzco
In de voormiddag stadsbezoek. Daarna bezoek 
aan de vier, rondom de stad liggende, sites: 
de vesti ging van Sacsayhuamán, de ruïnes 
van Puka-Pukara, het rotsheiligdom van 
Q’enqo en de heilige baden van de Inca’s in 
Tambomachay. Vrije namiddag.
11. Cuzco – Lima (per vliegtuig) – Brussel
Transfer naar de luchthaven en vlucht naar 
Lima. Bezoek aan het centrum van Lima: 
het ‘Plaza de Armas’, de kathedraal, het 
presidenti ële paleis en het klooster van 
Sint-Franciscus. In de late namiddag transfer 
naar de luchthaven en vluchten naar Brussel 
met tussenlanding.
12. Brussel 
Doorverbinding naar Brussel.

PERU

Heilige Vallei

Titi caca
Meer
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Verlenging op het programma
• De schatt en van Peru, zie p. 8

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis 
van 02/02/20

€ 1.030
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotels – 
volpension (behalve 1 middagmaal) – 
toegangsgelden en bezoeken – lokale 
Franssprekende gidsen

Peru
VERLENGING: HET AMAZONEREGENWOUD
ECO AMAZONIA LODGE 
6 dagen / 4 overnachti ngen • Verzekerde afreis
Volpension (behalve 1 middagmaal)

Ontdek de Amazone jungle, zijn immense biodiversiteit als ook de leefwijze 
van de lokale bevolking.

11. Cuzco – Amazone: Madre De Dios (per 
vliegtuig)
Na het ontbijt, transfer naar de luchthaven 
voor de vlucht naar Puerto Maldonado. Bij 
aankomst, kort bezoek aan de stad en vervol-
gens per boot naar de lodge over de Madre 
Dios rivier. In de namiddag, wandeling door-
heen het regenwoud naar de Kaaiman Laguna 
waar we zwarte en witt e kaaimannen kunnen 
observeren. Zonsondergang met panoramisch 
zicht op het woud. Avondmaal in de lodge. 

12. Amazone
In de vroege ochtend, doorkruisen we het bos 
tot aan het Apu Victor meer en maken zo al 
een eerste keer kennis met de lokale fauna 
en fl ora. Daarna, boott ocht op het meer waar 
we verschillende vogelsoorten en kaaimannen 
tegenkomen en met wat geluk ook de giganti -
sche schildpadden. Terug naar de lodge voor 
het middagmaal. In de namiddag maken we 
een boott ocht naar het eiland Los Monos, “het 
eiland van de apen”. Rest van de dag vrij en 
avondmaal in de lodge.

13. Amazone
’s Morgens vroeg, vertrek langsheen de ver-
schillende paden van het regenwoud naar 
de Cocha Perdida, ‘de verloren lagune’. Deze 
lagune is een toevluchtsoord en energiebron 

voor verschillende diersoorten zoals de zwarte 
kaaiman, de rivierschildpad, giganti sche ott ers 
en tal van vissoorten. Onderweg zijn er ook 
tropische bomen, geneeskundige planten, vlin-
ders en vogels. Ontdekking van de lagune per 
kano. Middagmaal in de lodge en vrije namid-
dag. Avondmaal in de lodge.

14. Puerto Maldonado – Lima (per vliegtuig)
Transfer naar de luchthaven van Puerto 
Maldonado voor de vlucht naar Lima via 
Cuzco. Onthaal en transfer naar het hotel. 
Middagmaal en vrije namiddag. Avondmaal in 
het hotel.

15. Lima – Brussel
Bezoek aan het centrum van Lima: het 
‘Plaza de Armas’, de kathedraal, het presiden-
ti ële paleis en het klooster van Sint-Franciscus. 
Terug via de woonwijken van Mirafl ores en 
San Isidro. Middagmaal in buff etvorm in een 
lokaal restaurant gelegen langsheen de Sti lle 
Oceaan. In de late namiddag, transfer naar de 
luchthaven van Lima en vluchten naar Brussel 
met tussenlanding.

16. Brussel
Doorverbinding naar Brussel. 

Lima

Cuzco

Amazonen

Puerto 
Maldonado

PERU
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Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis
van 07/02/20

€ 2.965
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotels – 
volpension – toegangsgelden en bezoeken – 
lokale Franssprekende gidsen

Mogelijke Verlenging
• De Galápagoseilanden, zie p. 11

Ecuador
DE SCHATTEN VAN ECUADOR
12 dagen / 10 overnachti ngen • Verzekerde afreis • Volpension

Deze rondreis is gewijd aan de ontdekking van Ecuador. Ontdekking van de 
koloniale stad Quito, wandeling op de meest kleurrijke, inheemse markt van 
Otavalo en je bent hier (volgens de Ecuadorianen) op het midden van de Wereld!

1. Brussel – Quito
Vluchten naar Quito met tussenlanding. Aan-
komst, formaliteiten, onthaal en transfer naar 
het hotel.
2. Quito – Otavalo – Quiroga
‘s Ochtends vertrek naar de regio van het 
meer; bezoek aan het stadje Otavalo en de 
beroemde ambachtelijke markt. Verder naar 
de charmante Quichua-gemeenschap in de 
vallei van de vulkaan Cotacachi. Ontmoeti ng 
met een lokaal gezin en overnachti ng bij het 
gezin thuis.
3. Quiroga – Peguche – Otavalo 
Na het ontbijt vertrek naar het Cuicocha-meer. 
In de krater bevindt zich een acti eve vulkaan. 
Vervolgens, rit naar Peguche, bezoek aan de 
heilige waterval en een werkplaats waar tradi-
ti onele muziekinstrumenten worden gemaakt. 
Na het middagmaal, bezoek van een weefatelier.
4. Otavalo – Papallacta – Misahualli 
Vertrek naar het Cayambe-gebied en bezoek 
aan de Quitsato-zonneklok, die zich op de 
equatoriale lijn bevindt. Verder naar het oosten 
via de oostelijke bergketen van de Andes 
naar de vlakte van de Amazone. Stop om te 
zwemmen in de baden van Papallacta. Na het 
middagmaal, verder naar de Amazone en per 
boot over de Arajuno-rivier naar de lodge. ’s 
Avonds, mogelijkheid om een nachtwandeling 
door het Amazonewoud te maken. 
5. Misahualli 
Vroeg vertrek voor een kanotocht en een kor-
te wandeling om papegaaien en parkieten te 
observeren (afh ankelijk van de weersomstan-
digheden). Vervolgens, wandeling in een oer-
bos en bezoek aan een Kichwa-gemeenschap.
6. Misahualli – Puyo – Banos – Riobamba
Vertrek naar Puyo voor een bezoek aan een 
atelier van handgemaakte voorwerpen in balsa 
hout. Bezoek aan een dierenverzorgings- en 

revalidati ecentrum. Vertrek naar de specta-
culaire waterval ‘Pallon del Diablo’ (Ketel van 
de Duivel). Na de middag, rit naar Banos, met 
onderweg een degustati e van suikerriet aan de 
voet van de vulkaan Tungurahua. Kort bezoek 
van Banos, kuuroord. Vervolgens naar Rio-
bamba voor de overnachti ng.
7. Riobamba – Chimborazo – Alausi 
Vertrek naar de Andes Cordillera en het fau-
na reservaat ‘Chimborazo’. Onderweg, stop bij 
een lokale gemeenschap voor het middagmaal 
en bezoek aan het kleine museum gewijd aan 
Lamas. Verder naar het stadje ‘Alausi’.
8. Alausi – Ingapirca – Cuenca
‘s Ochtends, excursie aan boord van de be-
roemde trein: ‘Nariz del Diablo’ (de neus van 
de duivel) en zigzag de berg af. Verder naar 
Ingapirca, de meest opmerkelijke Inca-site in 
Ecuador. Na de middag, verder naar Cuenca.
9. Cuenca
Bezoek aan de prachti ge stad Cuenca 
uitgeroepen als cultureel erfgoed door de 
UNESCO. Bezoek aan een strohoedenfrabriek. 
Vrije middag. Aan het einde van de dag, be-
zoek aan het ‘Museum of Aboriginal Cultures’.
10. Cuenca – El Cajas – Guayaquil
Vertrek naar Guayaquil via het nati onale park 
‘El Cajas’ en het meer, ‘La Toreadora’, gelegen 
op 4.000 m. Verder door de westelijke keten 
van de Andes om de kustvlakte te bereiken. 
Aankomst in Guayaquil, ‘Parel van de Pacifi c’ 
en bezoek aan de stad.
11. Guayaquil – Brussel
Vrije dag in kamer en ontbijt. Transfer naar 
de luchthaven en vluchten naar Brussel met 
tussenlanding.
12. Brussel
Doorverbinding naar Brussel.

Ecuador

QUITO

Otavalo Peguche

Papallacta

Misahualli

Puyo
BañosChimborazo

Riobamba

Alausi
Ingapirca

CuencaEl Cajas

Guayaquil
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Ecuador
VERLENGING: VERBLIJF LANGS DE GALÁPAGOSEILANDEN 
– SAN CRISTOBAL 
5 dagen / 3 overnachti ngen • Verzekerde afreis • Volpension
Ontdek met deze verlenging de uitzonderlijke fauna en fl ora van de 
Galapagos terwijl u uw voeten op de grond houdt!
11. Guayaquil – San Cristobal
Transfer naar de luchthaven en vlucht naar 
de Galapagos. Aankomst, onthaal en transfer 
voor het middagmaal. ’s Middags bezoek aan 
het strand van Loberia om de grootste kolonie 
zeeleeuwen op het eiland te observeren en een 
grote verscheidenheid aan diersoorten te aan-
schouwen. Gelegenheid om te zwemmen met 
zeeschildpadden en jonge zeeleeuwen. Terug 
naar het hotel en briefi ng met je natuurgids.

12. San Cristobal
Vertrek naar de haven en navigati e naar de 
rots Leon Dormido, één van de beste plekken 
om te duiken en te snorkelen. Bezoek aan het 
strand van Puerto Grande en vrije ti jd.

13. San Cristobal
Vertrek voor het bezoek van het interpretati e-
centrum, om meer te leren over de oorsprong 
van de eilanden en hun ontdekkingen. Middag-
maal en vertrek richti ng Las Tijeretas, wande-
ling op een van de mooiste stranden van de 
archipel, Punta Carola. Vrije ti jd.

14. San Cristobal – Guayaquil – Brussel
Na het ontbijt, transfer naar de luchthaven en 
vlucht naar Guayaquil. Aankomst en internati -
onale vluchten naar Brussel met tussenlanding.

15. Brussel
Doorverbinding naar Brussel.

Ecuador
VERLENGING: CRUISE LANGS DE GALAPAGOSEILANDEN – 
SAN CRISTOBAL 
5 dagen / 3 overnachti ngen • Verzekerde afreis • Volpension

Ga met deze verlenging naar de Galapagos-archipel om zo dicht mogelijk 
bij de unieke fl ora en fauna te zijn, aan boord van een catamaran!

11. Guayaquil – San Cristobal – Galapagos
Na het ontbijt, transfer naar de luchthaven en 
vlucht naar San Cristobal. Aankomst, onthaal, 
transfer en inscheping. Na het middagmaal, 
vertrek voor een bezoek aan Cerro Colorado, 
centrum voor schildpaddenbescherming.

12. Galapagos
Bezoek aan het eiland Plazas. Ondanks zijn 
kleine formaat is het de thuisbasis van enkele 
interessante en opmerkelijke diersoorten van 
de Galapagos zoals de zeemeeuw, fregatt en, 
pelikanen en verschillende hybride leguanen. 
Na het middagmaal, vertrek naar Santa Fe 
Island om andere diersoorten te leren kennen, 
zoals de buizerd of de spotvogel. Mogelijkheid 
om te duiken met zeeleeuwen en tropische 
vissen.

13. Galapagos
’s Ochtends, ontscheping op het eiland Ilot. 
Aankomst en tocht per opblaasbare boot langs 
de kust om vogels, pinguïns, meeuwen, lava 
reigers te observeren, ... Verder naar ‘Asilo de 
La Paz’ en wandeling naar de grot. Ontdekking 
van een waterbron. Vertrek richti ng het strand 
van La Loberia en vrije ti jd.

14. San Cristobal – Guayaquil – Brussel
Na het ontbijt, vertrek voor het bezoek 
aan ‘Charles Darwin Stati on’, centrum van 
bescherming en behoud van de eilanden. 
Vervolgens transfer naar de luchthaven 
en vlucht naar Guayaquil. Aankomst en 
internati onale vluchten naar Brussel met tus-
senlanding.

15. Brussel
Doorverbinding naar Brussel.

Verlenging op het programma
• De Schatt en van Ecuador, zie p. 10

Prijsvoorbeeld 
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis 
van 17/02/20

€ 3.040
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – transfers – boot – Vol pension – 
toegangsgelden en bezoeken – Spaans- of 
Engelsprekende natuurgids

Verlenging op het programma
• De Schatt en van Ecuador, zie p. 10

Prijsvoorbeeld 
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis 
van 17/02/20

€ 1.650
(op basis van minimum 2 personen)

Voor andere data en prijzen, zie 
www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – transfers – hotel – volpension –
toegangsgelden en bezoeken – lokale 
Spaans- of Engelssprekende gidsen
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Prijsvoorbeelden
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis 
van 16/01/20

€ 2.870
(op basis van minimum 2 personen)

Privéafreis 
van 04/01 tot 14/01/20

€ 5.495
(op basis van minimum 2 personen)

€ 4.620 
(op basis van minimum 4 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotels – 
volpension – toegangsgelden en bezoeken – 
lokale Franssprekende gidsen

Mogelijke strandverlenging 
(prijzen op aanvraag)

Costa Rica 
ONGEREPT COSTA RICA
11 dagen / 9 overnachti ngen • Verzekerde afreis of privéafreis • Volpension

Costa Rica is een echte paradijs voor natuurliefh ebbers! Gedurende deze 
rondreis, ontdekt u talloze nati onale parken, vulkanen, paradijselijke 
stranden en de meest gevarieerde fauna ter wereld.

1. Brussel – San José
Vluchten naar San José met tussenlanding. 
Aankomst, formaliteiten, onthaal en transfer 
naar het hotel.

2. San José – Irazu – San José 
In de voormiddag, ontdekking van het nati o-
naal park van de vulkaan Irazu. In de namid-
dag, keuze uit twee acti viteiten: ‘Ontdekking: 
bezoek aan het goudmuseum en citytour in 
de hoofdstad’ of ‘Avontuur: fi etstocht door de 
stad’. 

3. San José – Tortuguero 
We rijden doorheen de hoge bergen van het 
Nati onaal Park van Braulio Carrillo tot in Caño 
Blanco. Navigati e naar het pitt oreske dorpje 
Tortuguero. In de namiddag, boott ocht om het 
dorp te ontdekken. Transfer naar het hotel en 
vrije ti jd. 

4. Tortuguero
We varen de tropische waterwegen van het 
Nati onaal Park van Tortuguero af. Vrije ti jd 
en wandeling doorheen het reservaat van de 
lodge. (1)

5. Tortuguero – Vulkaan Arenal 
Boott ocht op het kanaal van Tortuguero, ver-
der naar Arenal via de Sarapiqui regio. Nabij de 
stad La Fortuna, maken we een kleine omweg 
om de leguanen te bezoeken die de fl anken 
van de San Carlos rivier bevolken. 

6. Vulkaan Arenal
Vertrek naar la Casona Rio Fortuna en ontdek-
king van het traditi onele, landelijke Costa Rica. 
We leren even meer over de verwerking van 
suikerriet. In de namiddag heeft  u de keuze uit 
twee acti viteiten: een ‘Avontuur death-ride’ of 
een ‘Natuur op de hangende bruggen’. 

7. Vulkaan Arenal – Bebedero – Rincón De La 
Vieja 
Na het ontbijt, vertrek naar het klein stadje 
Canas. Boott ocht op de Bebedero rivier. 
Verder naar de vulkaan Rincón de la Vieja. 

8. Rincón De La Vieja – Monteverde
Ontdekking van het Nati onaal Park van ‘Rincón 
de la Vieja’ en wandeling langsheen de paden 
vol met fumarolen, lauwe bronnen en kokende 
poelen met zwavelgeur. Vertrek naar het berg-
gebied van Monteverde. 

9. Monteverde – San José – Brussel
’s Morgens vertrekken we voor een wan-
deling doorheen het privé reservaat van 
Monteverde. Na het middagmaal, bezoeken 
we Orchid Garden in Monteverde waar we 
veel bedreigde orchideeën soorten terugvin-
den. 

10. Monteverde – San José – Brussel
Transfer naar de luchthaven van San José 
(±3u30 rijden) en vluchten naar Brussel met 
tussenlanding.

11. Brussel
Doorverbinding naar Brussel.

(1) Dag 4: facultati eve uitstap: van juli tot
september komen de groene schildpad-
den hun eieren leggen op de stranden van 
Tortuguero. Nachtexcursie ter plaatse te 
betalen: ± 35 USD per persoon.

Arenal Vulkaan

COSTA RICA

San José

Tortuguero

Rincón De la Vieja

Poas
Monteverde
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Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel

Privéafreis 
van 01/05 tot 12/05/20

€ 2.175
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – huurwagen – hotels – 
kamer en ontbijt (behalve voor Tortuguero in 
volpension)

Op dag 2, 3 en 4 te Tortuguero, zijn de 
groepsbezoeken en toegangsgelden inbegre-
pen in de prijs. Van dag 4 tot dag 11, fl y and 
drive. De toegangsgelden dienen ter plaatse 
betaald te worden.

Costa Rica
ONTDEKKING VAN COSTA RICA
12 dagen / 10 overnachti ngen • Privéafreis op Fly & Drive basis
Kamer en ontbijt (behalve in Tortuguero in volpension)

Ga met dit programma het avontuur tegemoet en laat u meenemen op 
een reis doorheen dit land met zijn overweldigende natuur. Ontdek, op uw 
eigen ritme, sublieme vulkanen en verbluff ende nati onale parken met een 
adembenemende fauna en fl ora.

1. Brussel – San José
Vluchten naar San José met tussenlanding. 
Aankomst, formaliteiten, onthaal en transfer 
naar het hotel.

2. San José – Tortuguero 
We rijden doorheen de hoge bergen van het 
Nati onaal Park van Braulio Carrillo tot in ‘Caño 
Blanco’. Boott ocht naar het pitt oreske dorpje 
‘Tortuguero’. In de namiddag, boott ocht om 
het dorp te ontdekken. Transfer naar het hotel 
en vrije ti jd. 

3. Tortuguero
In de voormiddag, wandeling doorheen de jun-
gle van het park. In de namiddag boott ocht op 
de tropische waterwegen van het Nati onaal 
Park van ‘Tortuguero’. Langsheen de vreedza-
me kanaaltjes maken we kennis met apen, kro-
kodillen, leguanen, kaaimannen, schildpadden 
en kleurrijke tropische vogels. 

4. Tortuguero – Arenal vulkaan
Boott ocht op het kanaal van ‘Tortuguero’ en 
verder richti ng Arenal. Middagmaal onderweg 
en ophalen van de huurwagen. Verder naar 
Arenal via de Sarapiqui regio. 

5. Arenal vulkaan
Vrije dag om deze regio te ontdekken. Op de 
groene heuvels die de vulkaan omgeven heb-
ben de veehouders sinds meer dan een eeuw 
een prachti g landschap van bossen en weilan-
den gecreëerd. 

6. Arenal vulkaan – Monteverde 
Vertrek naar het Biologisch reservaat van 
Monteverde in de cordilera van Tilaran. Het 
is één van de grootste natuurreservaten van 
tropisch regenwoud van het land. 

7. Monteverde
Vrije dag om de reservaten van Monteverde 
en Santa Elena te verkennen en te genieten 
van deze misti ge tropische omgeving. 

8. Monteverde – Tamarindo
Vertrek richti ng het strand en de regio van 
Guanacaste. Warmer, droger en met een rijke 
en unieke geschiedenis, valt deze regio van 
Guanacasta op geen enkele manier te vergelij-
ken met de andere regio’s van het land. 

9. Tamarindo
Vrije dag met talrijke excursiemogelijkheden 
om de regio en zijn nati onale parken te ont-
dekken. 

10. Tamarindo – San José 
Terugkeer naar San José. We kruisen het 
schiereiland Nicoya en het ambachtelijke dorp 
Guati ti l van de Chorotega indianen door. 

11. San José – Brussel 
Inlevering van de huurwagen in Alajuela, trans-
fer naar de luchthaven (+ 5 min) en vluchten 
naar Brussel met tussenlanding. 

12. Brussel
Doorverbinding naar Brussel.

Arenal vulkaan
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Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis 
van 16/01/20

€ 3.730
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotels – 
volpension – toegangsgelden en bezoeken – 
lokale Franssprekende gidsen

Mogelijke verlengingen
• Strandverblijf (prijs op aanvraag)
• Guatemala (prijs en programma op 

aanvraag)

Mexico
DE SCHATTEN VAN MEXICO
14 dagen / 12 overnachti ngen • Verzekerde afreis • Volpension

Dit intrigerende land vol precolumbiaanse beschavingen verbergt naast in 
de jungle verscholen piramiden nog tal van andere schatt en die dag na dag 
zullen verrassen: de metropool Mexico City, de koloniale pareltjes Oaxaca 
en San Cristobal, het aristocrati sche Merida, de azuurblauwe zee en de 
paradijselijke stranden van de Maya Riviera. 
1. Brussel – Mexico City
Vluchten naar Mexico City, met tussenlanding. 
Transfer naar het hotel.
2. Mexico City
’s Morgens, vertrek naar Chapultepec en be-
zoek aan het Nati onaal Museum van Antropo-
logie. Ontdekking van het district Xochimilco. 
Boott ocht en traditi onele picknick aan boord. 
In de namiddag, bezoek aan het historische 
stadscentrum.
3. Mexico City – Teoti huacan – Oaxaca
Vertrek naar de ‘Onze-Lieve-Vrouw van Gua-
dalupe’ basiliek. Vervolgens, vertrek richti ng 
Teoti huacan en bezoek aan de site. Degustati e 
van Pulque en bezoek aan een obsidiaanmo-
len. Vertrek naar Oaxaca, de hoofdstad van de 
staat met dezelfde naam.
4. Oaxaca
Bezoek aan Monte Alban, een belangrijk cere-
monieel centrum. Middagmaal bij inwoners en 
demonstrati e van het klaarmaken van de tradi-
ti onele guacamole. Degustati e van chocolade.
5. Oaxaca – Tuxtla Guti errez/San Cristobal
Transfer naar de luchthaven van Oaxaca en 
vlucht naar Tuxtla Guti errez (met tussenlan-
ding). Vertrek naar Chiapa de Corzo voor het 
middagmaal. Vervolgens, als het weer het toe-
laat, per motorboot in de Sumidero Canyon. 
Verder naar het pitt oreske dorpje San Juan 
Chamula en zijn bijzondere kerk. Aankomst in 
San Cristobal de las Casas.
6. San Cristobel – Villahermosa
Ontdekking van de stad en de lokale markt. 
Middagmaal en vertrek richti ng Villahermosa, 
gelegen in de staat Tabasco. Aankomst en in-
trek in het hotel. 
7. Villahermosa – Palenque
Bezoek aan het Parque Museo de la Venta. 
Het park herbergt overblijfselen van de Olme-
ken-beschaving en de oude stad. Bezoek aan 

een Hacienda die als één van de eerste cacao 
op de markt bracht in de regio Chontalpa Ta-
basqueña. Cacao proeverij. Middagmaal en 
verder richti ng Palenque.
8. Palenque – Campeche
Bezoek aan de verloren ruïnes van Palenque, 
gelegen in het midden van weelderige vege-
tati e. Vervolgens, vertrek naar Campeche, de 
enige vesti ngstad in Mexico en door de UNES-
CO uitgeroepen tot ‘Werelderfgoed van de 
Mensheid’. Ontdekking van het beroemde Ma-
lecon en het historische centrum.
9. Campeche – Uxmal – Merida
Vertrek naar de archeologisch site van Uxmal. 
Ontdekking van de site, een van de grootste 
en meest representati eve van de regio Puuc. 
Verder naar Merida, de hoofdstad van de staat 
Yucatan. Aankomst en bezoek aan de stad.
10. Merida – Chichen Itza – Valladolid
Vertrek naar Chichen Itza en stop bij een Maya-
begraafplaats. Aankomst en bezoek aan de 
ruïnes van Chichen Itza met de piramide van 
Kukulcan, de tempel van krijgers, het graf van 
Chac Mol, de beroemde heilige cenote (off er-
plaats) en het pelota spel. Verder naar Valladolid 
en ontdekking van deze koloniale stad die zijn 
provinciale charme heeft  kunnen behouden.
11. Valladolid – Nuevo Durango – Cancun
Vertrek naar de gemeenschap van Nuevo 
Durango. Kennismaking met hun biologische 
boomgaard waarmee ze het middagmaal zul-
len voorbereiden. Na de middag vertrek naar 
Cancun.
12. Cancun
Vrije dag in het hotel.
13. Cancun – Brussel
Transfer naar de luchthaven en vluchten naar 
Brussel met tussenlanding.
14. Brussel
Doorverbinding naar Brussel.

Teoti huacan

Oaxaca
Palenque

Villahermosa
Campeche

Uxmal
Mérida

Chichen Itza
Cancun

Valladolid

San Cristobal

Mexico City

MEXICO

Tuxtla
Guti errez
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MEXICO

Cancun
Mérida

Uxmal
Santa Elena Valladolid

Tulum

Chichen 
Itza

Prijsvoorbeeld
prijs per persoon in dubbel

Privéafreis 
van 01/09 tot 09/09/20 

€ 1.660
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle vertrekdata en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – huurwagen – hotels in 
logies en ontbijt

Mexico
FLY & DRIVE: AVONTUURLIJK YUCATAN
9 dagen / 7 overnachti ngen • Fly & Drive • Kamer en ontbijt 

Ontdek het schiereiland Yutucan op uw eigen tempo en neem de ti jd om de 
verschillende Maya sites en dorpen van Chichen Itza, Uxmal, Santa Elena, 
Valladolid en Tulum te ontdekken. 

1. Brussel – Cancun 
Vluchten naar Cancun met tussenlanding. 
Aankomst, formaliteiten en pick-up van de 
huurwagen.

2. Cancun – Chichen Itza
Vertrek naar Chichen Itza, indrukwekkend 
ceremonieel centrum en parel van de Maya-
cultuur. De piramide van Kukulka is het icoon 
en symbool van deze oude Mayastad. Intrek 
in het hotel. 

3. Chichen Itza – Merida
Afreis naar Merida, de koloniale hoofdstad 
en economisch en cultureel centrum van 
Yucatan. Onderweg mogelijkheid om de ‘gele 
stad’ Izamal te bezoeken, genoemd naar zijn 
okerige huizen. Verder naar Merida en intrek 
in het hotel. 

4. Merida – Uxmal
Afreis naar Uxmal, stad van de Maya 
renaissance, gekenmerkt door de prachti g 
versierde gebouwen: het paleis van de 
gouverneur, de piramide van de Tovenaar en 
het Nonnenklooster. Intrek in het hotel.

5. Uxmal – Santa Elena
Vertrek naar het kleine Mayadorp ‘Santa 
Elena’, vroeger bewoond door de inboorlingen 
en later werd het jarenlang gebruikt als basis 
ti jdens archeologische opgravingen. Intrek in 
het hotel. 

6. Santa Elena – Valladolid
Vertrek naar Valladolid, klein stad met zijn 
smalle straatjes en romanti sche sfeer. Intrek in 
het hotel.

7. Valladolid – Tulum
Afreis naar Tulum, oude Mayastad, gelegen 
aan de Caribische Zee. Intrek in het hotel.

8. Tulum – Cancun – Brussel
Vrije dag in kamer en ontbijt. Afl evering van 
de huurwagen op de luchthaven van Cancun. 
Vluchten naar Brussel met tussenlanding.

9. Brussel
Aankomst in Brussel.
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Op onze website www.7plus.be vindt u al onze bestemmingen, programma’s, 
verlengingen, speciale aanbiedingen alsook alle informatie betreffende onze reizen.

Wenst u te reserveren, hebt u meer info nodig of wilt u één van onze andere brochures 
ontdekken? Ga dan zeker langs bĳ  uw favoriete reiskantoor, zĳ  helpen u graag verder.
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