Holidays
Verrassende
landschappen,
bijzondere accommodaties:
een reis om nooit te vergeten.

Reisaanbieding
13-daagse reis Peru
vanaf € 7.188,- p.p.
Wilt u ook kennismaken met de
bijzondere verhalen van Peru?
Sapa Pana Travel heeft samen met
Belmond een bijzondere 13-daagse
reis voor u samengesteld.

Hoogtepunten
>O
 vernachtingen in 4 iconische
hotels: Bemond Miraflores Park Lima, Belmond Hotel Rio Sagrado
- Heilige Vallei, Belmond Palacio
Nazarenas - Cuzco, Belmond
Las Casitas, Colca Canyon.
> 3 D/2N Belmond Andean Explorer
treinreis Cuzco - Puno - Arequipa.
>B
 elmond Hiram Bingham treinreis
naar Machu Picchu.
>C
 ondors spotten in de Colca
Canyon.

Reissom
Deze rondreis is te boeken vanaf
€ 7.188,- p.p. (bij 2 personen),
exclusief de retourvlucht
Amsterdam-Lima met KLM.
Meer lezen over deze reis?
Bezoek www.sapapanatravel.nl/
belmond-peru

Over Sapa Pana Travel
Al 15 jaar zijn wij 100% LatijnsAmerikakenner, gespecialiseerd in
individuele maatwerkreizen en
exclusieve autoreizen. Met onze
specialistische kennis en een
professioneel netwerk ter plaatse
streven wij naar onvergetelijke
reiservaringen voor de echte
reisliefhebbers.

Meer informatie
Sapa Pana Travel
Capucijnenpoort 6
5211 EC ’s-Hertogenbosch
Tel. (073) 610 6204
www.sapapanatravel.nl
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Een reis door Peru,
een reis vol verhalen
“Het is vroeg in de ochtend als ik vanuit mijn coupé naar buiten kijk en het
landschap aan me voorbij trekt. De immense bergen van de Andes zijn in mist
gehuld en de magische wereld ontwaakt langzaam voor mijn ogen. We rijden
langs blauwe majestueuze meren en door traditionele bergdorpjes. De Belmond
Andean Explorer trein neemt me mee op een nieuw avontuur.”

Een reis door Peru is zowel een
avontuurlijk als een mystiek
verhaal, dat zich afspeelt in een
adembenemend mooi decor van
spectaculaire landschappen en
boeiende steden met veel historie.
Belmond hotels &
Experiences

Onderweg verblijft u in iconische
accommodaties, gelegen op
unieke plekken. In Cuzco over
nacht u bijvoorbeeld in het
prachtige Belmond Palacio
Nazarenas, een voormalig
klooster in het hart van de stad.
En aan boord van de Luxe
Belmond Hiram Bingham trein
geniet u van een verfijnd drie
gangenmenu op weg naar de
indrukwekkende Machu Picchu.
Hoogtepunten in stijl

Tijdens deze reis bezoekt u de
onbetwiste hoogtepunten van
Peru, zoals Lima en de Heilige
Vallei van de Inca’s. Laat u hier
in het Belmond Rio Sagrado
hotel in de watten leggen tijdens
een heerlijke spabehandeling.

Stap aan boord van de luxe
Belmond Andean Explorer trein
die u in drie dagen meeneemt
door de adembenemende en
spectaculaire Andes. U rijdt van
het Titicacameer naar de witte
stad Arequipa en sluit uw reis
af in de verbazingwekkende
omgeving van de Colca Canyon.

Neem een duik in het zwembad
en laat u nog een keer culinair
verwennen voordat uw unieke
reis ten einde komt.
Meer informatie? Kruis op de
antwoordkaart hokje 09 aan of mail
‘reisaanbieding 09’ plus uw gegevens
naar holidays@zadkinemedia.nl.

Spectaculair uitzicht vanaf
het Belmond Hotel Rio Sagrado.

