
                                 Voorbeeldreis 

 Zilverroute naar San Pedro 
                           

Dag 
 

Van  Naar Transport Hotels Opmerkingen 

1 Amsterdam Lima 
 

KLM Gemina 
Barranco 

12:30 AMS   18:05 Lima 
Inclusief: Transfer luchthaven  Hotel 

2 Lima Santa Cruz 
Samaipata 

vlucht/ 
transfer 

 
Quinta Piray 

Inclusief: Transfer Hotel  luchthaven Lima 
10:20 Lima  14:00 Santa Cruz  
Inclusief: transfer S Cruz  Samaipata  
                (reistijd 2 ½ uur) 

3 Samaipata   Quinta Piray Vrije dag 

4 Samaipata   Quinta Piray Vrije dag 

5 Samaipata La Higuera Prive auto H. in La 
Higuera 

Inclusief: 3D/2N Prive excursie:  Jeeptocht van  
      Samaipata naar Sucre.  Inclusief prive vervoer 

6 La Higuera Villa Serano Prive auto H. in Villa 
Serano 

     met Spaanstalige chauffeur/gids,  
     accommodatie en maaltijden 

7 Villa Serano Sucre Prive auto Hostal Sucre      Evt Tarabuco zondagmarkt  

8 Sucre   Hostal Sucre Vrije dag   

9 Sucre   Hostal Sucre Vrije dag   

10 Sucre Potosí Prive auto Hotel Colonial Sucre  Potosí met privé auto, reistijd 3 uur  
Vrije middag 

11 Potosí   Hotel Colonial Vrije dag    

12 Potosí Uyuni  OV Bus  Tambo 
Aymara 

12:00 Potosí  16:00 Uyuni 

13 Uyuni Salar de Uyuni Jeep Refugio 
 

Inclusief: 3D/2N jeeptocht naar San Pedro de  
        Atacama langs de zoutmeren, Laguna Verde,  

14 Salar de Uyuni  Jeep Refugio 
 

        en Laguna Colorada.  (int’l reisgezelschap)    
       Incl.: eten/drinken, refugio accommodatie, 

15 Salar de Uyuni San Pedro de 
Atacama 

OV bus 
 

Hostal Thaka 
Thaka 

       en Spaanstalige gids 

16 San Pedro de 
Atacama 

  Hostal Thka 
Thaka 

Vrije ochtend. 
Inclusief: middagexcursie Valle de la Luna 

17 San Pedro de 
Atacama 

  Hostal Thka 
Thaka 

Inclusief: dagexcursie El Tatio Geyser 

18 San Pedro Calama/ 
Santiago 

transfer/ 
vlucht 

Hotel Vegas Inclusief: Transfer San Pedro  Calama airport 
09:45 Calama  11:55 Santiago 
Inclusief: Transfer luchthaven Santiago  Hotel 
Vrije middag 

19 Santiago  KLM -- 11:50 Santiago   

20  Amsterdam  ---                         10:05 Amsterdam 
 

De prijs voor dit landarrangement is per persoon EURO 2580,=   (USD 2867,= ) op basis van 2 personen.   
 
 
* De prijs in EURO wordt bepaald aan de dagkoers bij de ABN- AMRO op de dag van de boeking.   
** Deze prijs is gebaseerd op een wisselkoers van USD 1 = EURO 0,90. 
 

 
Prijzen zijn inclusief:  

- Hotelovernachtingen op basis van tweepersoonskamers met ontbijt, behalve tijdens zoutmerentocht 
(slaapzaal en vol pension) 

- al het vervoer en binnenlandse vluchten (Lima  Santa Cruz en Calama  Santiago)  
- alle excursies zoals genoemd in het bovenstaande reisplan 
- alle genoemde transfers (luchthaven/station  hotel)  

 
 



Prijzen zijn exclusief:  
- Internationale vluchten met KLM (zie hieronder) 
- Vertrekbelastingen luchthaven die lokaal dienen te worden betaald 
- Verzekeringen, persoonlijke uitgaven, fooien, transfers in Santiago, eten en drinken tenzij anders 

vermeld 
- entrees van parken/musea die bezocht worden tijdens excursies  

 
 
 
 
 
 

Internationale vluchten met KLM 
 (Amsterdam  Lima//  Santiago  Amsterdam) 
 
De prijs voor de laag seizoen is vanaf EURO 824,= (waarvan EURO 265,= airporttax welke aan veranderingen 
onderhevig zijn) per persoon.     
 
 
 
Prijzen zijn een indicatie en  op basis van laagseizoen. Prijzen zijn aan veranderingen onderhevig door o.a. 
geldkoersen, seizoenen, beschikbaarheid e.d.. Vraag daarom altijd voor de actuele prijs een prijsopgave op 
middels een offerte op maat. 
 
 
 
Aanvullende info 
Het bovenstaand programma is slechts EEN VOORBEELD. We maken alle reizen op maat, dus aanpassingen 
zijn altijd mogelijk, zowel qua route, uitstapplaatsen, hotels, excursies etc etc.  
Pas dus aan waar gewenst en laat het ons weten. We sturen je dan zo spoedig mogelijk een aangepast 
reisplan met prijs. 
 
 
 

Internationale vluchten 
Wij kunnen uiteraard ook voor passende vluchten voor je verzorgen, tegen vaak gunstigere tarieven en of 
voorwaarden dan dat je zelf kunt boeken op internet. 
 
Daarnaast kunnen we je veel geld besparen door een ‘slim ticket’ voor je te boeken. Een ’slim ticket’  
maakt je reis een (heel) stuk goedkoper, al kan een dergelijk ticket in eerste instantie (wat) duurder 
lijken.   
Met een ’slim ticket’ wordt je landarrangement zoveel goedkoper dat je op de totale reissom ( vluchten plus 
landarrangement ) tot soms enkele honderden euro’s kunt besparen.  
 
Wij kijken voor een vliegticket altijd naar het geheel van je reis, omdat je op die manier vaak een betere 
reis krijgt, voor een betere prijs ! En dat lijkt ons best wel slim.  
 
 

 
Noot: bij boeking van bovenstaand arrangement  worden geen extra boekingskosten berekend. 

 
‘What you see is what you pay’, dus geen onaangename verrassingen bij het boeken. 

 

 
 


