Tilläggsresa Paracas
Ca fyra timmar söder om Lima hittar vi kustorten Paracas. Ni bor
bekvämt på ett hotell med närhet till havet och tid för avkoppling. Passa
på att flyga över Nazcalinjerna, de berömda ristningarna som gjordes i
Nazcaöknen vid foten av Anderna för över 2000 år sedan. Koppla av på
vackra stränder eller besök den närliggande ögruppen Ballestas som
i Peru är känt som Perus egna lilla Galapagos. Välj mellan nedan två
hotell och bestäm hur länge du vill stanna..
La Hacienda Bahia Hotel****

Hacienda Bahia Paracas är beläget vid Paracasbukten och erbjuder en fantastisk
panoramisk havsutsikt. På hotellet finns utomhuspool, spa-avdelning, rekommenderad restaurang, bar och concierge som kan hjälpa till att boka utflykter i
närområdet.

Doubletree Hilton Hotel*****

Nyrenoverat och modernt hotell vid stranden Santo Domingo. Runt och på området finns fullt av aktiviteter att upptäcka, bland annat Paracas Natural Reserve.
På hotellet hittar ni alla tänkbara bekvämligheter med en stor pool, en populär
fisk och skaldjursrestaurang, bar och ett hälsocenter.

Avresa

Hemkomst

Antal dagar

Hotell

Del i dubbelrum

Enkelrum

21 november 2019

25 november 2019

5

La Hacienda/Doubletree
Hilton

fr 6 950 kr*

fr 9 650 kr*

16 februari 2020

20 februari 2020

5

La Hacienda/Doubletree
Hilton

fr 7 350 kr*

fr 10 250 kr*

* Priset är preliminärt. Vänligen kontakta Thabela Travel.
I priset ingår:
• 1 natt på hotell i Lima
•
Privat transfer till busstationen i Lima
•
Delad turistbuss Lima-Paracas
•
3 nätter på La Hacienda Bahia eller Doubletree by Hilton inklusive frukost
•
Privat transfer från Paracas-Lima flygplats
I priset ingår ej:
•
Bagagehantering, dricks till lokala guider och chaufförer
•
Utflykter bokade på plats
•
Flyg över Nazcalinjerna, från Pisco till Nazca, pris från 3 350 kr per person
Vänligen kontakta Thabela Travel för information om övriga utflykter.
Beroende på platstillgång vid bokningstillfället så kan ett mindre flygtillägg
tillkomma. Thabela Travel betalar en statlig resegaranti till kammarkollegiet,
vilket innebär att våra resenärer aldrig kan bli strandsatta.
Vänligen ta del av Thabela Travels resevillkor innan du bokar resan.
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