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ONTDEK SAMEN MET SOUTHAMERICA PLANET 
DE WONDEREN VAN ZUID - AMERIKA
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Southamerica Planet is een Vlaams - Peruaans reiskantoor, dat gevestigd is in ‘de Inca hoofdstad 
Cusco’, en ook in Lima-Peru. We hebben reeds meer dan “1 jaar “ tevreden klanten! 

Ondertussen mogen we ons specialist noemen op de Latijns Amerikaanse reismarkt.
We hebben reizen naar  Peru – Bolivia – Patagonia – Argentinie – Chili – Ecuador – Galapagos 
- Paaseiland - Colombia. Dit alles onder de noemer “Southamerica Planet”. Kijk met ons eens 
achter de schermen van deze ‘Latijns - Amerikaanse wereld’ en leer deze landen op een andere 
manier kennen!
Dit kan in in één van onze Nederlandstalig begeleide groepsreizen of tijdens een individuele reis 
met een op maat gemaakt programma.
Met deze brochure hopen we je even te kunnen meeslepen naar de pracht van Zuid–Amerika, 
overgoten met een portie cultuur en natuur. Ze bezitten de ideale mix om er een geslaagde 
vakantie van te maken. Deze brochure geeft je een algemeen beeld, maar op onze vernieuwde 
website vind je alles uitgebreid beschreven.  

We zijn ook specialist in trektochten naar Machu Picchu, zoals de befaamde Incatrail( we zijn 
officieel operator), Salkantay en Lares. We trekken met eigen tenten, gidsen, koks en dragers.

Ons team van Southamerica Planet staat klaar om je met open armen te ontvangen!

Voorwoord :

INHOUD

PERU / BOLIVIA / PATAGONIA / COLOMBIA
Blz 3   Voorwoord
Blz 4   Peru/Bolivia/Argentinië
Blz 7   Groepsreizen en data
Blz 9  Korte familiereis Peru
Blz 11  Peru+Bolivia groep
Blz 13  Noord-Zuid Peru in groep 
Blz 15  Noord- Peru+ Zuid Equador 
             + Galapagos
Blz 17 Noord – Zuid Peru. Totaalreis met 
Inti Raymi in groep
Blz 19 Totaal Bolivia in groep 
Blz 21  Patagonia  in groep
Blz 23  Totaal Colombia in groep
Blz 26  Zuid-Peru individueel 18D
Blz 26  Peru- Bolivia indi  22D
Blz 27  Bouwstenen Peru
Blz 28  Bouwstenen Bolivia 
Blz 30  Trektochten / Incatrail
Blz 31  Verlenging
Blz 32  Jungle 
Blz 33  Reisvoorwaarden
Blz 35  Contact /Adres

We zullen er alles aan doen om van je vakantie een 
onvergetelijke ervaring te maken!

Kleine reservaties zoals trektochten kan je via de web-
site met visa of pay pall betalen 

Voor al je vragen kan je on- line via de website met 
ons chatten. 

Dirk & Vicky 
En het Southamerica planet team.

WWW.SOUTHAMERICAPLANET.COM
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PERU 
Een land met zoveel verschillende gezichten, waar de Incacultuur en Machu Picchu de meest bekende zijn. 
Maar Peru bezit veel meer! Peru bevat 3 grote natuurzones.  De lange kustlijn van 3079 km woestijngebied, 
de hoge bergpieken van de ruige Andes tot 6768 meter en de immense jungle die 60 % van Peru omvat. Dus, 
mensen die van natuur en cultuur houden, zullen hier volop aan hun trekken komen! Overgiet deze mix met 
een vriendelijke bevolking in kleurrijke klederdracht en verschillende Andesculturen en je hebt een mooi 
beeld van Peru. Peru kan ingedeeld worden in het Zuiden (toeristische gedeelte) en het Noorden, waar het 
nog vol onontgonnen pracht ligt. De beste reisperiode is van april tot eind november. Vanaf eind november 
start het regenseizoen. We doen reizen naar Noord en zuid Peru.
Ook hebben we een combinatie reis noord Peru met zuid Equador.

BOLIVIA  
Dit is een heel ander land dan Peru. Bolivia is authentieker en traditioneler. Het is een land dat zeer veel te 
bieden heeft op toeristisch vlak,  maar dat nog niet overspoeld is door toeristen. Je hebt er  La Paz, dat op 
3636m ligt. De skyline van de stad bevat grote kantoorgebouwen en de besneeuwde bergtoppen van de berg 
Illamani (6439 m). La Paz centrum is 1 grote markt. De heksenmarkt is dan ook beroemd! Ook een bezoek aan 
Copacabana en het Titicacameer zijn een aanrader. 
Dan heb je de mooie koloniale steden van Sucre op 2860 m en Potosi met zijn zilvermijnen. Potosi ligt rond 
de 4000 m. Één van de hoogtepunten in Bolivia, zijn de zoutvlaktes van Uyuni. Hier kan je een meerdaagse 
jeeptocht ondernemen over deze immense zoutvlaktes. Je bezoekt de prachtig gekleurde lagunes vol flamin-
go’s.  Bezoek ook Sucre met de traditionele markt van Tarrabuco. Dit jaar hebben we ook  een totaal Bolivia 
groepsreis met de prachtige Che guevara route en 3 daagse jeeptocht .

ARGENTINIE   
Als je van  puur natuur houdt!
Het uiterste zuidelijkste puntje van Latijns-Amerika, verdeeld over Chili en Argentinië, is Patagonië. Het is één 
van de grilligste berglandschappen ter wereld, een laatste indrukwekkende uitbarsting van de Andes vóór hij 
in zee ten onder gaat. Maar het is ook een land van eindeloze prachtige ongerepte natuurgebieden, pinguïns, 
gletsjers, dolfijnen en walvissen. Je doorkruist Patagonië met de bus en het vliegtuig, over een zeer grote 
afstand. Je kan hier prachtige wandeltochten maken. De wandelingen gebeuren niet op hoogte, maar wel 
in een prachtig berglandschap. Zeker is dat je huiswaarts keert met zuivere longen en een verloren hart aan 
dit natuur spektakel! Buenos Aires is dan weer 1 brok leven, met een levendige Tangocultuur en prachtige 
gebouwen. Als toetje nemen de meeste mensen er nog de watervallen van Iguazu boven op.

Colombia  
Dit jaar ook nieuw, Colombia hoogtepunten groepsreis. Een land dat zeer verrassend is.
Van Tropische stranden tot besneeuwde bergtoppen. Prachtige coloniale steden en een bloeiende koffie cul-
tuur. Zeer vriendelijke mensen en een mix van natuur, cultuur en activiteiten, maakt van dit land een onont-
gonnen parel die zeer veel te bieden heeft. Zoals de reklame zegt” het moeilijkste is,,, terug naar huis gaan. 

Zuid Ecuador
Mensen die van de meest authentieke markten van Zuid america houden, zijn hier op hun plaats.  Guamote 
is een onontdekte parel. Een land vol verassingen met prachtige vulkanen, Coloniale steden en een enorm 
nevelwoud. Laat je verassen door de verscheidenheid  aan mensen en cultuur. Prachtige natuurparken, zoals 
cajas met honderden meren en een land waar je op de kortste tijd van  zwoele kust naar het koele hooggeber-
gte reist. Daarnaast  heb je ook nog de fantastische Galapagos eilanden, waar je de dieren echt in hun eigen 
biotoop bezoekt. Noord Peru en zuid Equador is een TOP reis, mensen die buiten de begane paden willen 
lopen en niet het massatoerisme wensen zijn hier op hun plaats .
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NEDERLANDSTALIG BEGELEIDE GROEPSREIZEN

HOE WERKEN WE IN ONZE GROEPSREIZEN :

Onze tours zijn met Nederlandstalige reisleiding. Deze reist de hele tijd mee met jou en de 
groep. Hij is geen gids. Hij is de regelaar van al de hotels, het transport en de  excursies. Hij 
is ook een vraagbaken en hulp bij eender welk probleem dat zich zou kunnen voordoen. Hij 
geeft je  algemene info en plattegrondjes in elke plaats die we bezoeken. Je krijgt voldoende 
info, zodat je zelf of met anderen van de groep op stap kan om het moois van deze landen te 
ontdekken! De groep bestaat uit Nederlandstalig publiek. De reisleider spreekt  Nederlands. 
Onze groepsreizen hebben vaste vertrekdata. Dit jaar hebben we ook verschillende soorten 
reizen: korte familie en lange reizen. We zijn kleinschalig, met een persoonlijke service. Hier-
door onderscheiden we ons van de grote reiskantoren. Bij ons ben je zeker dat de persoon die 
de reis begeleidt, het land kent en er ook woont! Wacht niet te lang met je reservatie, want 
volzet is volzet!
Onze reizen starten met minimum 10 personen.

We doen ook een speciale Noord - Peru met Zuid - Equador reis met optionele verlenging Ga-
lapagos, een totaal Colombia reis en 2 korte familiereizen, Jungle met Cusco- Machu picchu 
/ Titicaca / Colca Cayon.

We promoten vrijheid en flexibiliteit tijdens onze groepsreizen. We noemen het: ‘Alleen in 
groep’. Daardoor kan het grootste deel van de excursies ter plaatse beslist worden en ook of 
je al dan niet deelneemt. Je bent  vrij om dit in groep te doen, of om er zelfstandig op uit te 
trekken. Vrijheid staat voorop in onze reizen, zonder een al te strak dagprogramma. Je bent 
dus niet steeds samen met de hele groep. 
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Nederlandstalig begeleide groepsreizen
13 of 16 dagen enkel Zuid – Peru met Jungle

Paas en schoolvakantie, geschikt voor gezinnen

ZUID – PERU met jungle

Dag 1: Vertrek vanuit Brussel
Dag 2: Aankomst Peru + vlucht Jungle
Dag 3: Jungle trip inclusief 
             excursie en maaltijden 
Dag 4:  jungle + Vlucht Cusco 
             Slapen heilige vallei 
Dag 5: Heilige vallei + trein aquas cal 
Dag 6:  Machu Picchu + trein cusco
Dag 7: Cusco/ excursie 
Dag 8: Cusco/ excursie 
Dag 9: Bus met gids naar Puno/ hotel
Dag 10: Titicaca avontuur/ 
              slapen op eiland/ locale familie
Dag 11: Titicaca + hotel in Puno 
Dag 12: Transfer en vlucht naar huis 
               met aankomst dag 13 OF
               Bus /Chivay /colca canyon
Dag13:  Condors + bus naar Arequipa
Dag14:  Hotel arequipa / excursie
Dag 15: Vlucht naar Lima + en naar 
              huis 
Dag 16: Aankomst thuis

Karakter van de rondreis :

Dit is een makkelijke tour. Ze  is geschikt voor elke leeftijd, 
voor open, jong denkende mensen! In een goede men-
geling 3*** hotels en hostels. Ze zijn centraal gelegen en 
zeer netjes! We gaan langzaam op hoogte, zodat we er 
langzaam aan kunnen wennen, samen met een kopje coca 
thee! Deze tour doet eerst de prachtige Jungle en nadien 
de hoogtepunten van Zuid Peru. Deze reis is ook geschikt 
voor kinderen daar de reis in de schoolvakanties doorgaat 
en weinig lange busritten heeft
Vele excursies zijn inclusief, dus weinig extra kosten!

HOOGTEPUNTEN 
- 3 dagen Jungle avontuur
- acclimatiseren in Heilige vallei
- Naar Machu picchu per trein
- Het prachtige Cusco
- Bus met gidsen lunch naar Puno 
- De eilanden op het Titicacameer 
- Slapen bij locale familie op de eilanden/ titicaca
- 3 binnenlandse vluchten / weinig bus 
- Mogelijkheid korte of lange versie
- Ook geschikt voor families
- Tijdens de schoolvakanties 

WWW.SOUTHAMERICAPLANET.COM 9
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Nederlandstalig begeleide groeps-
reizen

 Tour voor 25 dagen Zuid - 
Peru en Bolivia 

minimum 10 personen, maximum 18 per-

sonen/ onze topper!

Peru - Bolivia 
Dag 1: Vertrek vanuit Brussel
Dag 2: Aankomst Lima/ hotel
Dag 3: Privé bus Paracas-Nasca
Dag 4: Nasca lijnen/ Nachtbus of
             optioneel dagbus Arequipa
Dag 5: Arequipa/ hotel
Dag 6: Arequipa/ hotel
Dag 7: Colca Canyon 2 dagen
Dag 8: Colca Canyon/ Bus Puno
Dag 9:  Puno/ hotel/ eilanden
Dag 10: Bus/La Paz/hotel
Dag 11: Hotel La Paz/excursie
Dag 12: Privé bus Uyuni/hotel
Dag 13: 2-daagse zoutvlaktes
Dag 14: 2-daagse jeeptour
Dag 15 : Privé bus Potosi/hotel
Dag 16: Zilvermijn/ privé bus Sucre 
Dag 17:  Sucre+excursie Tarrabuco
Dag 18: Vlucht/ La Paz/bus puno 
Dag 19:  Bus/ Cusco/hotel
Dag 20:  Hostel Cusco/ excursie
Dag 21:  Hostel Cusco/ excursie
Dag 22:  Hostel Cusco/ excursie 
Dag 23:  Excursie Machu Picchu
                /trein + hostel Cusco
Dag 24: Vlucht Lima + internationaal
Dag 25: Thuiskomst Brussel

Karakter van de rondreis:
Deze meest populaire Peru - Bolivia reis is een zachte tot iets 
zwaardere reis omdat er 1 nachtbus en de 2-daagse prachti-
ge basic  jeeptour over de zoutvlakten inzitten. Deze reis is 
geschikt voor elke leeftijd, voor open, jong denkende mensen! 
Een positieve instelling is heel belangrijk! Laat je Westerse bril 
thuis en geniet van de schoonheid van deze landen. Aanvaard 
dat het anders is dan thuis. We komen het land bewonderen, 
niet veranderen! We gebruiken in deze tour een goede men-
geling van 3*** hotels en nette, locale en sfeervolle hostels. 
We gaan langzaam op hoogte, zodat we er langzaam aan kun-
nen wennen, samen met een kopje coca thee! Met 2 binnen-
landse vluchten beperken we de reistijd per bus. Je hebt hier-
door een mooi algemeen beeld van deze beide landen. Deze 
reis heeft 3 vertrekdata.

HOOGTEPUNTEN IN DE PERU - BOLIVIA REIS 
- De mysterieuze Nasca lijnen
- Ballestas eilanden 
- 2 dagen acclimatiseren in Arequipa
- 2-daagse Colca Canyon 
- Titicaca avontuur
- La Paz 
- Copacabana
- 2 - daagse zoutmerentocht in Bolivia 
- De zilvermijnen in Potosi 
- Sucre, de witte stad
- Extra inclusief binnenlandse vlucht Sucre La Paz 
- Cusco, het Incarijk met Machu Picchu 
-  Opcioneel Incatrail

In elk programma zijn de Incatrail + een jungle verlenging mogelijk. Reserveer dit bij je boeking!
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Nederlandstalig begeleide groepsreizen
Tour voor 19 dagen Noord + Zuid - Peru ***hotel  reis

minimum 10 personen, maximum 18 personen
Dit is een makkelijke tour. Ze is geschikt voor elke leeftijd, voor open, 
jong denkende mensen! Een positieve instelling is heel belangrijk! Laat 
je Westerse bril thuis en geniet van de schoonheid van deze landen. We 
gebruiken in deze tour  een goede mengeling 3*** hotels en hostels. Ze 
zijn centraal gelegen en zeer netjes! We gaan langzaam op hoogte, zodat 
we er langzaam aan kunnen wennen, samen met een kopje coca thee! In 
deze tour bezoeken we naast het toeristische Zuid - Peru ook de hoogte-
punten van Noord – Peru.

HOOGTEPUNTEN 
- De Ballestas eilanden
- De mysterieuze Nasca lijnen 
- 2 dagen acclimatiseren in Arequipa
- Colca Canyon 2 dagen 
- De eilanden op het Titicacameer 
- Cusco, het Incarijk met Machu Picchu 
- Lord of Sipan 
- De grootste adobe stad in de wereld: Chan Chan 
- Het strand van Huanchaco en Huaca sol y luna
- 3 binnenlandse vluchten !

NOORD + ZUID - PERU

Dag 1: Vertrek vanuit Brussel
Dag 2: Aankomst Lima/ hotel
Dag 3: Vlucht Trujillo + Hotel Huanchacho strand
Dag 4: Excursie Chan chan+  Bus Chiclao/ Hotel
Dag 5: Excursie Lord Sipan + Vlucht Lima / Hotel
Dag 6: Bus Paracas/ Nasca Ballestas / Hotel Nasca
Dag 7:  Nasca lijnen/ Nachtbus of
             optioneel dagbus Arequipa
Dag 8: Hotel Arequipa/ excursie
Dag 9: Hotel Arequipa/ excursie

Dag10: Colca Canyon Prive +  Hotel chivay 
Dag11: Condor + Bus Puno / Hotel 
Dag 12: Hotel Puno/ ex Titicaca
Dag 13: Bus Cusco + Hotel
Dag 14: Heilige vallei + trein Aquas
Dag 15: Machu Picchu / trein Cusco
Dag 16: Hotel Cusco / excursie
Dag 17: Hotel Cusco / Excursie 
Dag 18: Vlucht Lima +internationaal
Dag 19:  Aankomst Brussel 

In elk programma zijn de Incatrail of een jungle verlenging mogelijk. Reserveer dit bij je boeking!

WWW.SOUTHAMERICAPLANET.COM
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Nederlandstalig begeleide groepsreizen
Tour voor 15 dagen enkel Noord Peru

Of 22 dagen Noord Peru + Zuid Ecuador
Optioneel verlenging Galapagos

NOORD - PERU - ECUADOR
Dag 1: Vertrek vanuit Brussel
Dag 2: Aankomst Lima/ hotel
            +  Vlucht naar Trujillo +hotel
Dag 3: Excursie  Sra Cao + chan chan                          
+ Huaca sol y luna +hotel huanchaco
Dag 4: Bus Cajamarca + hotel
Dag 5: Excursie  Otusco+ hotel
Dag 6: Bus Leymabamba + hostal
Dag 7: Excursie wandelen leymabamba
Dag 8: Vervoer naar Kuelap
            + chachapoyas + hotel 
Dag 09: hotel chacha + excursie
Dag 10: excursies + nachtbus Chiclao
Dag 11 : Excursie Senor sipan/ chiclao
Dag 12:  Bus Mancora strand
Dag 13:  Hotel Strand Mancora/rust
Dag 14:  Bus Equador + Vilcabamba
Dag 15:  Vilcabamba + hotel 
Dag 16:  Bus Cuenca + Saraguro 
                markt + hotel
Dag 17:  Cuenca hotel + excursies
Dag 18:  Bus Guamote + Inca pirca 
                ruines +  Hotel+ Project
Dag 19: Guamote Excursies vulkaan
Dag 20 : Markt / + transfer Guayaquil 
               +  Hotel
Dag 21:  Transfer out  +internationaal
Dag 22:  Aankomst Brussel 
Of verlenging Galapagos of Jungle 

Karakter van de rondreis :

Dit is een meer avontuurlijke tour. Deze reis is geschikt 
voor elke leeftijd, voor open, jong denkende mensen!  
We gebruiken een goede mengeling van 3*** hotels en 
hostels. We  komen niet op zware hoogte. Deze tour be-
zoeken we het minder toeristische Noorden van Peru 
met de hoogtepunten van Zuid -  Equador. Hoogtepunt  
is  “KUELAP” Dit is een meer avontuurlijke route met niet 
steeds verharde wegen. Voor mensen die tegen een stoo-
tje kunnen en genieten van authentiek  Peru en Equador. 
De markt van Guamote is de meest autentieke van heel 
Zuid America. Deze reis is een topper!
 
HOOGTEPUNTEN 
- Trujillo met Chan Chan en Huaca Luna
- Cajamarca met inca baden en ventanas otusco
- Leymabamba / vele mummies en puur natuur
- Chachapoyas met prachtige omgeving
- Cocta waterval /karajia
- Chiclao en Lord of sipan
- Mancora strand rust midden in de reis 
- Grens Equador + Vilcabamba 
- Pachtige Stad Quenca en prachtig park cajas
- locale markt Saraguro en 
- Slapen op een goed doel project in Guamote
- Traditionele markt
- Verlenging Galapagos vanaf Guayaquil

minimum 10 personen, maximum 18 personen 3 *** hotels/hostals. ZEER speciale reis!

 

Start in Lima Peru/ eindigend in Guayaquil Ecuador  

 Mogelijkheid tot verlenging van de fantastische Galapagos eilanden.

WWW.SOUTHAMERICAPLANET.COM
15



16



17

Nederlandstalig begeleide groepsreizen
Tour voor 13 dagen enkel Noord Peru

Of 17 dagen enkel Zuid Peru
Of 26 dagen Noord + zuid Peru

minimum 10 personen, maximum 18 personen 3 *** hotels/hostals. ZEER speciale reis!

NOORD – ZUID  PERU
Dag 1: Vertrek vanuit Brussel
Dag 2: Aankomst Lima/ hotel
              Bezoek Lima
            +  Vlucht naar Chiclao+hotel
Dag 3: Excursie Senor sipan/ chiclao
             Nachtbus naar Chachapoyas
Dag 4: hotel chacha + excursie
Dag 5: hotel chacha + excursie
Dag 6: Vervoer naar Kuelap
            + leymabamba + Hostal
Dag 7: Excursie leymabamba
Dag 8: Bus Cajamarca + hotel
Dag 9: Excursie Cajamarca+ hotel
Dag 10: Bus naar Trujillo- Huanchaco
Dag 11: Bus naar Trujillo- excursie
              chan chan + Huaca sol y luna 
             + vlucht +hotel Lima
Dag 12:  Bus Paracas/+ hotel
Dag 13:  Ballestas + bus nasca
               Hotel Nasca
Dag 14:  Nasca lijnen/ Nachtbus of
              optioneel dagbus Arequipa
Dag 14: Hotel Arequipa/ excursie
Dag 16: Hotel Arequipa/ excursie
Dag 17: Colca Canyon Prive + 
               Hotel chivay 
Dag 18: Condor + Bus Puno / Hotel 
Dag 19: Hotel Puno/ ex Titicaca
Dag 20: Bus Cusco + Hotel
Dag 21: Cusco + Hotel+ excursie
Dag 22: Heilige vallei + trein Aquas
Dag 23: Machu Picchu / trein Cusco
Dag 24: Hotel Cusco / Inti Raymi 
Dag 25: Vlucht Lima +internationaal
Dag 26: Aankomst Thuis
Of verlenging Jungle 

KARAKTER VAN DE RONDREIS :

Dit is een meer avontuurlijke tour. Deze reis is ges-
chikt voor elke leeftijd, voor open, jong denkende 
mensen!  We gebruiken een goede mengeling van 
3*** hotels en hostels. We  komen niet op zware 
hoogte. Deze tour bezoeken we het minder toeris-
tische Noorden van Peru met de hoogtepunten van 
Zuid - Peru. Hoogtepunt  is  “KUELAP” Dit is een 
meer avontuurlijke route met niet steeds verharde 
wegen. Voor mensen die tegen een stootje kunnen 
en genieten van authentiek  Peru. Verborgen scha-
tten van Peru !
Deze reis is een topper!

HOOGTEPUNTEN 
- Trujillo met Chan Chan en Huaca Luna
- Cajamarca met inca baden en ventanas otusco
- Leymabamba met vele mummies en puur natuur
- Chachapoyas met prachtige omgeving
- Cocta waterval /karajia
- Chiclao en Lord of sipan
- De Ballestas eilanden
- De mysterieuze Nasca lijnen 
- 2 dagen acclimatiseren in Arequipa
- Colca Canyon 2 dagen 
- De eilanden op het Titicacameer 
- Cusco, het Incarijk met Machu Picchu 
- INTI RAYMI inca Festival

WWW.SOUTHAMERICAPLANET.COM

Slechts 1 data per jaar/ dus wees er snel bij !
Al de groepsreizen zij ook mogelijk in privé 

groep

In elk programma is  een jungle verlenging mogelijk. 
Reserveer dit bij je boeking!
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In elk programma is  een jungle verlenging mogelijk. Reserveer dit bij je 
boeking!

WWW.SOUTHAMERICAPLANET.COM

Nederlandstalig begeleide groepsreizen
 21 of 23 dagen totaal Bolivia, 

met Che Guevara route

minimum 10 personen, maximum 18 personen  Aangepaste verbeterde versie !

Karakter van de rondreis :

Dit is een  makkelijke tour. Deze reis is geschikt 
voor elke leeftijd, voor open, jong denkende men-
sen! We gebruiken een goede mengeling van 3 en 4 
*** hotels en hostels. Ze zijn centraal gelegen en 
zeer netjes! We gaan langzaam op hoogte, zodat we 
er langzaam aan kunnen wennen, samen met een 
kopje coca thee! Enkele nachten is het basic, wan-
neer er geen andere mogelijkheid is. Maar je komt 
in een prachtige omgeving met weinig toeristen.
Een topper van hoogste formaat !

HOOGTEPUNTEN
- Vlindertuin in Santa Cruz
- Prachtige park amboro
- Ruïnes van el Fuerte 
- 3 - daagse unieke Che Guevara route
- Tarrabuco traditionele markt
- Sucre, witte stad en Incatrail 
- Potosi en zilvermijnen
- 3 - daagse Zoutmeren / lagunas tocht Uyuni
- De bruisende stad La Paz
- Coppacabana + Titicaca 
- wandelen op Isla del sol
- Tihuanacu ruïnes 
- Tocht naar Coroyco/ rand van de jungle
- Hotel met zwembad als slot
- Treinreis in Bolivia

19

Dag 1: Vertrek vanuit Brussel
Dag 2:  Aankomst Santa cruz / hotel
Dag 3:  Privé vervoer vlindertuin 
             +wandelen naar amboro park
Dag 4: Bezoek met gids Amboro park 
              /Samaypata en Pueblo hotel
Dag 5:  Samaypata / excursie el Fuerte
Dag 6:  Start Che guevara rour 3 d 
              Slapen La higuera 
Dag 7:   3 d route slapen ville serano
               Folklore show
Dag 8:    Hotel 4 * Sucre            
Dag 9:    Hotel Sucre + Tarrabuco
               traditionele markt
Dag 10:  Hotel sucre/ incatrail 
Dag 11:   Bus Potosi / hotel Potosi
Dag 12 :  Excursie zilvermijnen 
                 Locale  Bus Uyuni
                 Hotel Uyuni
Dag 13: 3 daagse zoutmerentocht + 
 basic zouthotel 
Dag 14: 3 daagse lagunes tocht
Dag 15: 3 daagse lagunes tocht + 
                Nachttrein naar orouro
Dag 16:   Bus naar Coppacabana + hotel
Dag 17:  Boot + wandelen Isla del Sol
                Hotel coppacabana
Dag 18:   bus La paz/  hotel La Paz
Dag 19:   Hotel La Paz /Excursie 
                 Chacaltaya + maanvallei
 Of Tiahuanaco
Dag 20: Bus of mountainbike tocht 
 Coroyco + Hotel met zwembad 
 coroyco
Dag 21: Bus La Paz+hotel La Paz
Dag 22: Transfer en vlucht naar huis
Dag 23: Thuiskomst
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Nederlandstaling begeleide groepsreizen
Tour voor 18 dagen enkel Patagonia
of 23 dagen met watervallen Iguazu

minimum 10 personen, maximum 20 personen

Karakter van de rondreis:
Deze Patagonia - reis is een echte natuurreis,  waar veel wandelmogelijkheden zijn en waar je 
heel wat dieren gaat zien. Het zijn geen meerdaagse tochten, zodat je de wandeling zo zwaar 
maakt als  je zelf wil! Er zit 1 nachtbus in en 3 nachten refugio in Torres del Peine. Deze reis is 
geschikt voor elke leeftijd, voor open, jong denkende mensen! Een positieve instelling is heel 
belangrijk! Laat je Westerse bril thuis en geniet van de schoonheid van deze landen. Aanvaard 
dat het anders is dan thuis. We komen het land bewonderen, niet veranderen! We gebruiken 
in deze tour een goede mengeling van 3*** hostels. Het zijn allen nette, sfeervolle hostels die 
centraal gelegen zijn. In de refugio’s is een slaapzaaltje zonder ontbijt. 

23 dagen Patagonia.
Dag 1 :Vertrek Brussel/ Santiago
Dag 2 :Aankomst Santiago
Dag 3  Santiago hotel
Dag 4 :Vlucht Punta Arenas + Bus naar
             Pt Natales + hotel Pt Natales
Dag 5 :Bus Torres del Paine/ refugio
Dag 6 : Refugio Torres del Paine
Dag 7 : Refugio torres del Paine
Dag 8 :Bus naar Calafate/ hotel 
Dag 9 : Calafate/ perito Moreno
Dag 10 :Bus Chalten/ Fiz roy
Dag 11: Wandelen/ bus Calafate
Dag 12: Calafate/ Upsala
Dag 13: Vlucht Ushuaya
Dag 14: Hostal Ushuaia/ Excursie 
Dag 15: Vlucht Buenos Aires/ 
               transfer hotel Buenos Aires
Dag 16: Buenos Aires
Dag 17: Buenos Aires/ Nachtbus Iguazu
Dag 18: Hostal Iguazu
Dag 19: Hostal Iguazu + excursie
Dag 20: Hostal Iguazu
Dag 21: Vlucht naar Buenos Aires/ hotel
Dag 22: Transfer luchthaven + 
               internationale vlucht
Dag 23: Thuiskomst 

Hoogtepunten van de patagonie reis  
• De bruisende tango stad Buenos Aires 
• Calafate met Perito moreno gletsjer 
• Calafate Upsala gletsjer 
• Chalten met het mooie Fitzroy gebergte
• Torres del Peine Nat Park Chili 3 nachten 
• Ushuaia / Het einde van de wereld 
• Pinguin kolonie beagle kanaal
• Puerto natales 
• De prachtige watervallen van Iguazu 
• Deze reizen zijn ook individueel te doen.
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22 dagen Totaal Colombia
 Nederlandstalig begeleide groepsreizen

Karakter van de rondreis :

Dit is een  makkelijke tour. Deze reis is geschi-
kt voor elke leeftijd, voor open, jong denkende 
mensen!  We gebruiken een goede mengeling 
van  hotels, Finca en lodges.Ze zijn centraal ge-
legen en soms in het park zelf. Een reis met veel 
variatie van natuur, wandelen, cultuur,steden, 
zee en strand
Een topper van hoogste formaat !

HOOGTEPUNTEN 
- Bogota met prachtige musea
- De zoutcathedraal
- Woestijn tatacoa 
- San agustin beelden
- Coffie plantages
- Indianen markt Silvia
- Slapen op een Finca
- Medelin bruisende stad
- Tayrone park / 2 dagen 
- Onvergetelijk Cartagena

WWW.SOUTHAMERICAPLANET.COM
minimum 10 personen, maximum 18 personen

Een prachtige bestemming met 
enorm vriendelijke mensen, weinig 
toeristen en een grote verscheiden-

heid.

Totaal  Colombia

Dag 1: Vertrek vanuit Brussel en 
             aankomst Bogota 
Dag 2: Bogota / hotel
             Excursie city tour
Dag 3:  Botero +Villa de leyva
             Excursie zout kathedraal
Dag 4:  Raquira + Monasterio
             Bogota hotel
Dag 5: Bus Neiva + Villajieja + hotel
Dag 6: Bus San Agustin
             Excursie woestijn tatacoa
Dag 7: San agustin hotel
             Excursie Ruines San agustin            
Dag 8: Bus + hotel Popayan
Dag 9:  Excursie indianenmarkt Silvia
             Bus Armenia Slapen op een Hacienda
Dag 10: Slapen Finca Excursie koffie tour
Dag 11: Salento + Valle cocora
Dag 12: Bus naar Santa fe
Dag 13 : bus +hotel Medellin +city tour
Dag 14: Hotel Medelin Excursie Guatape
Dag 15: Vlucht Santa Marta Hotel playa roca
Dag 16:  Playa roca / indianendorp
Dag 17:  park Tayrona in Bungalow wandelen
Dag 18:  Bus naar Cartagena + hotel       
Dag 19:  Hotel Cartagena Excursies 
Dag 20:  Hotel Cartagena Excursie isla Rosario 
Dag 21 : Vlucht naar Bogota / Vlucht Brussel
Dag 22:  Aankomst thuis
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INDIVIDUELE REIZEN

Alles op maat gemaakt

WWW.SOUTHAMERICAPLANET.COM

Dit programma kan je helemaal aanpassen. Het kan uitgebreid worden met het fantastische Noor-
den van Peru of in combinatie met Bolivia. Ook kan er de onvergetelijk Inca trail aan gekoppeld 

worden of een bezoek aan de jungle van Manu of  Puerto Maldonado. 
Je kan ook een programma samenstellen dat eindigt op het strand van Mancora. 

HOE WERKT  SOUTHAMERICA PLANET:

In onze individuele programma’s reis je volledig zelfstandig, zonder reisleiding. Southamerica Planet 
neemt de taak op zich om vooraf al de hotels, het transport en de tours te boeken. Bij al de excursies is 
er een Engelstalige gids, die je bij de bezochte plaatsen uitleg geeft. Op de luchthaven staat er iemand 
met een naambordje. Hij of zij brengt je naar je eerste hotel. Aan de balie van je eerste hotel krijg je 
voor al de hotels al de vouchers en info, waar duidelijk het adres, de service en datum van aankomst 
en vertrek op staan. Onze prijzen zijn zonder internationale vlucht. Die koop je zelf of die kunnen 
wij ook regelen aan scherpe prijzen. Indien er zich problemen zouden voordoen, kan je ons steeds 
bereiken in onze kantoren in Cusco of Lima !

•Onze grote troef is dat ons kantoor in Peru zelf ligt. Bij eender welk probleem kan je ons contacteren 
•Het voordeel is dat je zelf je data van vertrek en terugkeer kiest. 
•Je kiest zelf welke kwaliteit van hotel en/ of  hostal je wenst. 
•Je hebt vrijheid in het samenstellen en vervormen van het programma.

Dit programma hebben we in 3 versies 
1 / budget versie = Hostals + Lokaal vervoer en excursies in internationale groep 
2/ in 3*  classic = hotels met gemengd lokaal vervoer en Prive vervoer alsook excursies 
3/ in 4* luxe = Alles in 4* hotels, prive vervoer + prive excursies inclusief inkomgelden



25

In het 20 daagse Peru + Bolivia programma doe je maar 
1 dag zoutvlaktes.

Wens je de reis aangenamer te maken met minder 
transport, kan je van la paz op sucre vliegen, dan via Po-
tosi naar Uyuni per bus en na de Zoutvlaktes kan je van 
Uyuni naar Cusco vliegen. Zo spaar je vele uren bus uit !

18 DAGEN BASISPAKKET
Zuid Peru

Dag 1: Aankomst Lima/ transfer
Dag 2: Hotel Lima/ citytour
Dag 3: Bus of auto Paracas                        
hotel Ica of Paracas
Dag 4: Ballestas + bus Nasca +
              Chauchilla + hotel
Dag 5: Vlucht Nasca lijnen +  
              Nachtbus of dagbus Arequipa 
Dag 6: Hotel Arequipa/ acclimatiseren
Dag 7:  Hotel Arequipa  
Dag 8 : Start Colca Canyon 2 dagen 
Dag 9:  Colca Canyon +  bus Puno + 
             hotel Puno
Dag 10: Titicaca + slapen Amantani
Dag 11: Taquile eiland + hotel Puno
Dag 12: Bus Cusco + hotel Cusco
Dag 13: 1/2 dag city tour + hotel Cusco
Dag 14:Trein Aguas Calientes + hotel
Dag 15: Bezoek Machu Picchu + trein
               Cusco + hotel Cusco
Dag 16: Heilige Vallei  + hotel Cusco
Dag 17: Vrije dag Cusco + hotel
Dag 18 :Transfer naar luchthaven 

20-22 DAGEN BASISPAKKET
Peru + Bolivia

Dag 1: Aankomst Lima/ transfer
            Hotel Lima/ citytour
Dag 2: Bus of auto Paracas - Nasca
             Ballestas + bus Nasca +
             Hotel Nasca
Dag 3: Vlucht Nasca lijnen +Chauchilla
              Nachtbus of dagbus Arequipa 
Dag 4: Hotel Arequipa/ acclimatiseren
Dag 5:  Hotel Arequipa  
Dag 6 : Start Colca Canyon 2 dagen 
Dag 7:  Colca Canyon +  bus Puno + 
             hotel Puno
Dag 8:  Uros + Taquile + Hotel Puno
Dag 9:  Bus La Paz + hotel La Paz
Dag 10:  City tour + Nachtbus Uyuni
Dag 11+12+13:  3 daagse jeeptocht 
              zoutvlaktes + lagunas 
Dag 14: Bus Potosi + Hotel Potosi
Dag 15: Zivermijnen + Auto nr Sucre
              Hotel Sucre 
Dag 16: Tarrabuco of trekking
               Hotel Sucre 
Dag 17: Vlucht naar La paz 
               Hotel La Paz
Dag 18: Nachtbus naar Cusco
Dag 19: 1/2 dag city tour + hotel Cusco
Dag 20: Heilige Vallei  +Trein 
               Aguas Calientes + hotel
Dag 21: Bezoek Machu Picchu + trein
               Cusco + hotel Cusco
Dag 22 :Transfer naar luchthaven 
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Kijk op onze website voor de volledige dag aan dag programma’s en vraag ons de 
prijzen

Southamerica Planet, officiële Incatrail operator + 
vele andere mooie trektochten

De Incatrail is al vele jaren beroemd over de hele wereld. Om verschillende redenen: De fan-
tastische natuur met valleien, sneeuwtoppen en de grote variëteit aan planten, vogels en die-
ren. Het verbazingwekkende pad zelf, met zijn trappen en tunnels die deel uitmaken van een 
netwerk van 30.000 km van paden van Mendoza in Argentinië tot de grens tussen Equador en 
Colombia. Tot slot nog de archeologische vindplaatsen langs de trai, waarin we de organisato-
rische capaciteiten en de grote kennis van de Inca's kunnen herkennen, met Machu Picchu als 
een meer dan waardig slot.        
                          
Let wel op: voor de Incatrail moet je ruim vooraf reserveren, tot 3 maanden vooraf. Er is een 
beperking is van 500 personen per dag.

We opereren trektochten vanuit Cusco dagelijks: 
4 - daagse Incatrail 
2 - daagse Incatrail 
4 - daagse Lares trail met Machu Picchu
4 - daagse Salkantay met Machu Picchu 

We opereren trektochten vanuit Cusco vanaf 4 personen 
3 - daagse Chinchero / Maras / Moray met Machu Picchu 
2 - daagse Huchuy Qosco 
4 - daagse Huchuy Qosco/Chinchero / Maras/ Machu Picchu
Choquequirao 4/ 5 dagen of 8 dagen met Machu Picchu
5 - daagse Ausangate
1 of 2 daagse regenboog berg

Vanaf Arequipa vanaf 2 personen 
3 of meerdaagse Colca Canyon 
2 - daagse beklimming Misti vulkaan 
2 - daagse klim Chachani vulkaan

In het Noorden vanaf Huaraz vanaf 2 personen 
3 - daagse Chavin Trail 
5 - daagse Santa Cruz trek 
9 - daagse Alpamayo 
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Elke Peru en Bolivia reis kan je verlengen met 

1) enkele dagen strand in Paracas 4 **** hotel 
2) vlucht naar Tumbes en strand van Mancora 

3) vanaf Lima verlenging Iguazu watervallen/Argentinie
4) vanaf Lima verlenging naar Paaseiland/Chili 

5) vanaf Lima naar Galapagos Equador

• Het onvergetelijk 
Antarctica avontuur

• Fjordengebied van 
vuurland- Patagonia 

in 4 of 5 dagen

• Cruise met 
Catamaran op titica 

meer in Bolivia 

Maar we bieden ook deze boottochten aan
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Een aantal jungle lodges in de jungle van Peru, bieden een uitstekend alternatief voor reizigers die de 
jungle willen proeven. Dit reuze reservaat bevat één van de rijkste regenwouden ter wereld. Het tot 
nu toe geïdentificeerd aantal soorten dieren heeft echte wereldrecords gebroken: zoals, 1234 soorten 
vlinders, 592 soorten vogels, otters en kaaimannen. Iquitos kan enkel per vlucht bereikt worden va-
nuit Lima, Puerto maldonado per bus of vlucht van Cusco. Manu is enkel bereikbaar over land. Vele 
mensen eindigen hun cultuurreis vanuit Cusco, met de pracht en warmte van de Puerto Maldonado 
jungle, voor ze huiswaarts keren.  
Iquitos ligt langs de amazone rivier, die met zijn 7.200 km lengte, de langst in de wereld is. Er zijn 
lodges langs de rivier , maarer zijn ook luxe rivier cruises. 

Puerto Maldonado  + Manu Biosphere Reservaat + Iquitos

We bieden verschillende jungle lodges aan in

WWW.SOUTHAMERICAPLANET.COM
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Algemene reisvoorwaarden
Artikel 1 : Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 tot regeling 
van het Contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling. Onverminderd de bepalingen van het gemeen recht zijn op de contracten tot reisbemiddeling de specifieke 
bepalingen van bovenvermelde wet van toepassing.
Artikel 2 : Promotie en aanbod
§ 1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de –bemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij:
a. wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht;
b. er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
§ 2. De reisorganisator en/of -bemiddelaar kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen. ( minima aantal deelnemers)
§ 3. Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.
Artikel 3 : Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar
De reisorganisator en/of reisbemiddelaar zijn verplicht:
1° vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
a. de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat 
de reizigers de nodige documenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te infor-
meren welke formaliteiten zij moeten vervullen;
b. informatie over het aangaan en de inhoud van een annulatie en/of bijstandsverzekering.
2° ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
a. dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;
b. naam, adres, telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties 
die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.
c. voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter 
plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is;
Artikel 4 : Informatie vanwege de reiziger
De reiziger moet aan de reisorganisator en/of -bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger ver-
keerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator, mogen die kosten in rekening worden gebracht.
Artikel 5 : Totstandkomen van het contract
§ 1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
§ 2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van de 
reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
§ 3. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestel-
bon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.
BIJZONDERE REISVOORWAARDEN
Bij reservatie van een maatreis hebben de hieronder vermelde bijzondere reisvoorwaarden voorrang op de hierboven vermelde algemene reisvoorwaarden.
§ 1. Men beschouwt een maatreis als een reis waarvoor vooraf een prijsofferte werd gemaakt en waarvan de status van de onderdelen bij de reservatie elk afzon-
derlijk ʻop aanvraagʻ is.
§ 2. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
§ 3. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reisorganisator, al dan niet door tussen komst van de reisbemiddelaar die optreedt voor de 
reiziger, de schriftelijke bevestiging ontvangt van de reiziger dat hij akkoord gaat met de prijsofferte.
§ 4. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestel-
bon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.
§ 5. Elke reservering gedaan minder dan 60 dagen voor het vertrek wordt beschouwd als een laattijdige reservering.
Artikel 6 : Prijs van de reis
§ 1. De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing. De 
overeengekomen prijs is per persoon op basis van het aantal bedden per kamer, behalve wanneer er andere afspraken werden gemaakt.
§ 2. De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden 
herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:
a. de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b. de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten
c. de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder 
vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van alle bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. De prijsher-
ziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan de herziening onderhevig is.
§ 3. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op 30/12/15 
Artikel 7 : Betaling van de reissom
§ 1. Behalve in het geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon 40 % van de 
totale reissom als voorschot. Het voorschot kan verhoogd worden met het volledige bedrag van de vliegtuigtickets, indien de vliegtuigtickets bij bevestiging meteen 
dienen uitgeschreven te worden cfr. de tariefvoorwaarden.
§ 2. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 40 dagen vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat 
hem vooraf of terzelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.
§ 3. Boekt de reiziger minder dan 1 maand vóór vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen. Voor sommige reizen, onder andere voor 
privégroepen, zijn andere betalingsvoorwaarden van toepassing. Deze worden meegedeeld in de prijsofferte. Alle bijkomende kosten (koerierkosten, verlies van 
vluchtreserveringen) ten gevolge van vertraging in betaling vanwege de reisbemiddelaar zullen hem worden aangerekend
Artikel 8 : Overdraagbaarheid van de boeking
§ 1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. 
De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.( niet 
mogelijk voor vluchten en incatrail )
§ 2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.
Artikel 9 : Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen 
Wijzigingen worden waar mogelijk aanvaard, mits betaling van onderstaande kosten, naast de normale prijsaanpassing die uit de wijziging voortvloeit:
A/ de annulatie-/wijzigingskosten aangerekend door de luchtvaartmaatschappij en/of de betrokken hotels
B/ de eventuele verhoging van de aanvankelijke forfaitaire prijs    C/ de hieronder vermelde administratieve kosten
1/ Naamswijziging (geen naamsoverdracht):
- tot 56 dagen voor vertrekdatum: € 75 per persoon - tussen 55 en 22 dagen voor vertrekdatum: € 150 per persoon
- minder dan 3 weken voor vertrekdatum: € 250 per persoon
Artikel 10 :Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis
§ 1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig 
mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij 
hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
§ 2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
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§ 3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en 
de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
§ 4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van art.11.
Artikel 11 : Verbreking door de reisorganisator vóór afreis
§1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te kennen omstandigheid, heeft de reiziger 
de keuze tussen:
a. ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervan-
ging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen;
b. ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
§ 2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:
a. de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en 
de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
b. de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstan-
digheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden 
vermeden.
Artikel 12 : Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis ( uitzondering natuurramp –staking- oorlog)
§ 1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisor-
ganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
§ 2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
§ 3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een 
gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval.
Artikel 13 : Verbreking door de reiziger
De annulatie door de reiziger van zijn reis moet gebeuren via de reisbemiddelaar aan de hand van een schrijven ter attentie van de touroperator met vermelding van 
de referenties van de te annuleren reis. De hieronder vermelde kosten moeten betaald worden door de reiziger, zelfs indien de reden tot annulatie overmacht of een 
samenloop van omstandigheden is. De annulatiekosten verschillen in functie van de annulatiedatum. Deze stemt overeen met de datum waarop de touroperator 
de mededeling ontvangt. De bedragen zijn steeds per persoon.
- meer dan 90 dagen voor het vertrek: 25% van het totaalbedrag van het dossier vermeerderd met de annulatiekosten opgelegd door de luchtvaartmaatschappijen 
na ticketuitgifte
- tussen de 89 en 36 dagen voor het vertrek: 50% van het totaalbedrag van het dossier vermeerderd met vermeerderd met de annulatiekosten opgelegd door de 
luchtvaartmaatschappijen na ticketuitgifte .
- tussen de 35 en 22 dagen voor het vertrek: 75% van het totaalbedrag van het dossier vermeerderd met de annulatiekosten opgelegd door de luchtvaartmaatscha-
ppijen na ticketuitgifte. Incatrail en andere trektochten. zie voorwaarden website
- tussen 21 dagen en tot op de dag van vertrek: 100% van het totaalbedrag van het dossier.
Deze voorwaarden kunnen op elk ogenblik aangepast worden aangezien sommige leverancies annulatiekosten zouden kunnen vragen die hoger zijn dan wat 
hierboven is vermeld. Voor sommige reizen, onder andere ook privégroepen, zijn andere annulatievoorwaarden van toepassing. Deze worden meegedeeld op 
de prijsofferte. De annulatie van de reservering door een deel van de deelnemers in het geval van een groepsreis leidt tot de annulatie van het volledige contract 
waardoor de hierboven vermelde bedragen te betalen zijn voor alle deelnemers. Indien de overblijvende deelnemers een nieuw contract onderschrijven met Sou-
thamericaplanet, zal de prijs onderhevig zijn aan een prijsherziening in functie van het aantal deelnemers.
Artikel 14 : Aansprakelijkheid van de reisorganisator
§ 1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen 
van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit 
te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van 
diensten aan te spreken.
§ 2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer 
aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
§ 3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract inbegrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van de 
reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
§ 4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding 
van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.
§ 5. Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de in artikel 1 genoemde wet van toepassing.
Artikel 15 : Aansprakelijkheid van de reiziger
§ 1. De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook 
wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.
Artikel 16 : Klachtenregeling
Vóór de afreis:
§ 1. Klachten vóór het reiscontract wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbe-
middelaar of -organisator.
Tijdens de reis:
§ 2. Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar 
een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger 
van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.
Na de reis:
§ 3. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het 
einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.
§ 4. Werd een klacht niet ter plaatse ingediend, dan wordt deze als niet ontvangbaar aanzien door de reisorganisator en zal deze niets moeten terugbetalen.
Artikel 17 : Geschillencommissie Reizen
§ 1. Er ontstaat een «geschil» wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost, of niet is opgelost binnen 4 maanden vanaf het einde van het reiscontract, 
of vanaf de geplande vertrekdatum, indien het reiscontract nooit werd uitgevoerd.
§ 2. Elk geschil gerezen na het sluiten van het onderhavig contract, over dit contract en waarbij de reiziger betrokken is, kan op verzoek van de eisende partij worden 
behandeld door de Geschillencommissie Reizen VZW, dit met uitzondering van geschillen over lichamelijke letsels.
§ 3. De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het Geschillenreglement en de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake arbitrage (art. 1676 
tot en met 1723). De uitspraak is bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid van beroep. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd 
zoals bepaald in het Geschillenreglement.
§ 4. Het gebruik van deze algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle reglementen en beslissingen, bepaald door de Geschillencommissie Reizen vzw, 
inzonderheid het Geschillenreglement.
§ 5. Het adres van de Geschillencommissie Reizen vzw: North Gate III, Koning Albert II – laan, 16 - 1000 Brussel.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN
Wij bieden forfaitprijzen die rekening houden met de globale reisduur van het forfait. Wijzigingen van vluchten, uren of annulaties door de vervoerder kunnen geen 
aanleiding geven tot terugbetaling of waardebon. Bijgevolg zijn de meegedeelde uren en reisroutes voor het vervoer louter van informatieve aard en onderhevig aan 
wijzigingen die tot een niet-terugvorderbare aanpassing van lokale diensten (transfers, verblijf, bezoeken,…) kan leiden. Door het avontuurlijke karakter van onze 
reizen en onvoorziene omstandigheden kunnen we genoodzaakt zijn de dagindeling of programma onderdelen aan te passen. Groepsreizen met  Nederlandstalige 
begeleiding, gaan steeds via een reisagent in Belgie. Hierdoor zit de klant ook in het waarborgfonds. De klant is verplicht een goede reisverzekering te hebben.
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Southamerica planet                                                                           Belgische bemiddelaar   
                                                                                                                  The Sixth Sense
Cusco + Lima /Peru                                                                                 Kortrijksestraat 204
                                                                                                                  8020 Oostkamp -    
                                                                                                                  Belgie 
E mail : info@southamericaplanet.com                     (verzekerd bij het Garantiefonds Reizen)
Skype : Southamericaplanet
Online service via website                                                              

WWW.SOUTHAMERICAPLANET.COM

 VAKANTIEBEURZEN 

 België:
Vakantiesalon Antwerpen 
Vakantiesalon Brussel

VOORSTELLING VAN ONZE REIZEN

Ook dit jaar zijn er in Antwerpen presentatie van onze reizen gepland. 
Deze gaan door in het ECO HUIS in Antwerpen.

Turnhoutsebaan 139 Borgerhout/ antwerpen. Te bereiken met tram 10 + 24 vanaf 
antwerpen centraal station.
 
Hier kan je terrecht met al je vragen en heb je aan de hand van een diapresentatie 
door Dirk een algemeen beeld van onze reizen. 

Deze voorsteling is de laatste mogelijkheid om te profiteren van de vroegboekkorting 
van  40 EURO per persoon op de groepsreizen

Verplichte, maar kosteloze inschrijving. 
                  
                  Je kan ons ook online via de website bereiken met al je vragen!


