
De Schatten 
van Noord Peru 

19 dagen: Lima – Huaraz – 
Trujillo Chan Chan – Chiclayo 
“The Lord of Sipan” museum – 
Chachapoyas Kuelap – Gocta 

waterval – Tarapoto. 

Een culturele 19-daagse reis door het 
noorden van Peru. Deze regio is nog 
door maar weinig toeristen ontdekt. 
De vele hoogtepunten van de oude 
pre-inca beschavingen zijn zeker de 

moeite waard om uw reiservaring naar 
Peru compleet te maken. 

Enkele hoogtepunten:

-Huaraz, archeologisch complex 
 Chavín en de Llanganuco Lagoon 
-Trujillo, de stad Chan Chan 
 (UNESCO) en de Huacas tempels
-Chiclayo, het koninklijke graf van de 
 Heer van Sipán
-Chachapoyas, de ruïnes van Kuélap en 
 de graftombes van Revash en 
 mummies van Leymebamba
-Gocta waterval, één van ’s werelds 
 hoogste watervallen
-Tarapota, de prachtige ongerepte  
 natuur 

BEURSAANBIEDING
van €2.975 voor

€2826 p.p.

Ontdek Peru, het fascinerende land van de Inca's, met 
haar spectaculaire natuur, kleurrijke cultuur, 

hoogstaande keuken en natuurlijk het 
ademloze wereldwonder 

Machu Picchu.

www.satsperu.com

S P E C I A L E  B E U R S A A N B I E D I N G E N
REISSPECIAL
Boek nu en profiteer van onze beursaanbiedingen. Boek t/m 20 februari.

Veelzijdig Peru
16 dagen: Lima – Ballestas 
eiland – Huacachina oasis – 
Nazcalijnen – Colca Canyon – 
Titicacameer – Machu Picchu – 
Tambopata (Amazone).

Beleef in 16 dagen een authentieke 
reiservaring door Peru met zijn 
indrukwekkende veelzijdige natuur,  
verborgen geheimen van het immense 
Incarijk en geniet van de Peruaans 
culinaire hoogstandjes op 
wereldniveau.

Enkele hoogtepunten:
-Stadstour Lima 
-Lima, culinaire tour langs lokale 
 markten en kookworkshop
-Nazca met haar mysterieuze 
 Nazcalijnen
-Ballestas eilanden; natuurreservaat 
 met veel bijzondere zeedieren
-Colca Canyon, de diepste kloof ter
 wereld
-Titicacameer, het hoogste bevaarbare
 meer ter wereld
-Stadstour Cusco; één van de mooiste
 steden in Peru
-Pittoresk Pisaq in de Sacred Valley
-Machu Picchu, ‘The lost city of the  
 Incas’

Optionele verlenging natuurreservaat 
Tambopata in het Amazone gebied.

BEURSAANBIEDING
van €2145 voor

€2038 p.p.
Verlenging 3 dagen Tambopata voor €690
Verlenging 4 dagen Tambopata voor €889

Peru Familiereis
17 dagen: Lima – Huacachina 

Oasis - Ballestas Eilanden - 
Machu Picchu - Tambopata 

Reserve Amazone
                                     

Peru is zeer geschikt om met het 
hele gezin te reizen. Hiervoor 

hebben we speciaal een 
familieprogramma 

samengesteld met interessante 
culture bezienswaardigheden, 

indrukwekkende natuur en 
leuke activiteiten voor het 

gehele gezin. 

Enkele hoogtepunten:

-Stadstour Lima 
-Lima, culinaire tour langs lokale
 markten en kookworkshop
-Woestijnstadje Huacachina, sand
 boarding en sand buggy 
-Ballestas eilanden; natuurreservaat
 met veel bijzondere zeedieren
-Kajakken op de Huaypo
 Lagoon
-Sacred Valley, 
 pittoresk Pisaq en 
 Huandar (bezoek 
 lokale bevolking) 
-Stadstour Cusco; 
 één van de mooiste 
 steden in Peru
-Machu Picchu, 
 ‘The lost city of the 
 Incas’ 
-Tambopata, Peruaanse Amazone 
 jungle 4 dagen 

BEURSAANBIEDING
van €2.720 voor

€2.584 p.p.

SATS Peru 
          

South American Travel Services, 
kortweg SATS, biedt u een authentieke 
reisbeleving naar de mooiste en 
bĳzonderste plaatsen in Zuid-Amerika, 
waaronder de populaire bestemmingen 
Peru, Chili, Bolivia, Brazilië, Ecuador en 
Argentinië.

Sinds 2014 worden we in Nederland 
vertegenwoordigd door onze 
dochteronderneming OntdekReizen B.V. 
Onze vestiging in Nederland werkt 
nauw samen met het hoofdkantoor in 
Cusco, Peru. Zo staan wĳ direct in 
contact met onze professionele lokale 
reisgidsen en accommodaties tĳdens 
uw verblĳf in Zuid-Amerika. SATS is 
transparant, onafhankelĳk en flexibel. 

Wĳ werken enkel samen met zorgvuldig 
gekozen professionele medewerkers. Al 
onze partners hebben een diep 
verworven interesse in het behouden 
van hun eigen cultuur en zĳn 
tegelĳkertĳd zeer klantgericht. Samen 
hebben wĳ een sterk duurzaam netwerk 
opgebouwd. Uw reis wordt begeleid 
door lokale professionele medewerkers. 
Zo ontmoet u lokale gemeenschappen 
en ondersteunen wĳ de lokale 
economieën. Ons doel is om u een 
authentieke reiservaring en een 
onvergetelĳke vakantie te bezorgen 
tegen een scherpe prĳs en met speciale 
aandacht voor duurzaam toerisme. 

Waarom Sats Peru?

Maatwerk reizen

Eersteklas persoonlijke service

Uitgebreide lokale kennis

Kwaliteit & Diversiteit

Kleinschalig & Duurzaam toerisme



Peru & Bolivia 
25 dagen: Lima - Paracas - Nazca - Arequipa - Puno - La Paz - 
Sucre - Uyuni - Copacabana - Cusco - Pisaq - Machu Picchu - 
Cusco - Lima

Maak kennis met de indrukwekkende natuur en culturele hoogtepunten 
van Peru en haar kleurrijk buurland Bolivia met haar vele tradities, haar 
surrealistische zoutvlaktes, ruwe maanlandschappen en het 
indrukwekkende hoogst bevaarbare meer ter wereld, Titicaca.Enkele hoogtepunten:

• Stadstour Lima (Peru)• Lima, culinaire tour langs lokale markten lokale markten en kookworkshop
• Nazca met haar mysterieuze Nazcalijnen• Ballestas eilanden; natuurreservaat  met veel bijzondere zeedieren
• Colca Canyon, de diepste kloof ter wereld• Titicacameer, het hoogste bevaarbare meer ter wereld
• Stadstour La Paz (Bolivia); de hoogste stad ter wereld
• Stadstour Sucre• Uyuni zoutvlakte, excursie 3 dagen • Copacabana;  u vaart naar Isla del Sol (zonne-eiland)

• Stadstour Cusco (Peru); één van de mooiste koloniale steden in Peru
• Machu Picchu, ‘The lost city of the Incas’
BEURSAANBIEDINGvan €3.335 voor 

€3.168 p.p.

ONZE PROJECTEN

HUANDAR COMMUNITY 
IN PERU

 
SATS heeft een sterke band met de 
lokale gemeenschap van Huandar. 

Deze kleine gemeenschap ligt in de 
Heilige Vallei op 35km van Cusco. 

De door SATS opgerichte stichting 
‘Woman 4 a Sustainable World’ 

ondersteunt deze lokale 
gemeenschap, zodat zij hun 

levensstandaard kunnen 
bevorderen. Ontmoet deze lokale 
gemeenschap van dichtbij en leer 

over hun traditionele 
ambachtswijzen. De opbrengst van 

de excursies aan Huandar komen 
volledig ten gunste aan de lokale 

gemeenschap

Bezoek aan
het Huandar project 

De Huandar gemeenschap is een 
landelijke Andes-gemeenschap 

gelegen op 35 km van Cusco. 
De gemeenschap van Huandar is 
authentiek en heeft een rijke en 

ongerepte natuur met mooie 
landschappen. In 

het vriendelijke en 
gastvrije Huandar 

zien we en ervaren 
we hoe er lokale 

ambachten 
worden uitgeoefend, bijv. het 

weven van textiel (workshops met 
de bewoners). U ziet er hoe de 

lokale gemeenschap leeft en 
waaruit hun dagelijkse activiteiten 

bestaan. In Huandar heeft u wat 
vrije tijd om over de gezellige kleine 

markt van de gemeenschap te 
dwalen. U eet hier en heeft de 

mogelijkheid mee te helpen met 
het voorbereiden van de lokale 

gerechten.

Met uw bezoek aan Huandar 
steunt u het project Huandar van 
de Stichting WFSW (Women for a 

Sustainable World).

Beleef de uitbundige 
natuur, stranden en 
cultuur van het 
kleurrijke en vrolijke 
Brazilië.

Aanschouw de besneeuwde 
vulkaantoppen in Ecuador, bezoek de 
lokale indiaanse markten en de bijzondere 
Galapagos eilanden, het wonder van 
moeder natuur, in Ecuador.

Peru & Brazilie 
20 dagen: Lima – Paracas – Ica 
– Arequipa – Cusco – Machu 
Picchu – Foz do Iguazu – Rio 
de Janeiro

Maak kennis met de 
indrukwekkende natuur en 
culturele hoogtepunten van Peru in 
combinatie met het veelzijdige en 
swingende Brazilië.

In slechts 20 dagen reist u door één 
van de droogste woestijnen met het 
mysterieuze geometrisch Nazca 
lijnenspel, ziet u condors vliegen 
boven de Colca Canyon, de diepste 
kloof ter wereld, bezoekt u het 
hoogste bevaarbare meer ter 
wereld, Titicaca, reist u over de 
Andes hoogvlaktes naar het 
wereldwonder Machu Picchu, om 
tenslotte het prachtige en 
indrukwekkende Foz de Iguazu en 
Rio de Janeiro in Brazilië te 
bezoeken.
Enkele hoogtepunten:

-Ballestas eilanden; natuurreservaat  
 met veel bijzondere zeedieren.
-Colca Canyon, de diepste kloof ter 
 wereld.
-Titicacameer, het hoogste 
 bevaarbare meer ter wereld.
-Stadstour Cusco; één van de 
 mooiste koloniale steden in Peru
-Machu Picchu, ‘The lost city of the 
 Incas’
-Foz do Iguazu (Argentinië) 
 waterval aan de Argentijnse kant
-Foz do Iguazu (Brazilië) waterval 
 aan de Braziliaanse kant
-Rio de Janeiro tour naar o.a. 
 Christus beeld Redentor op de top 
 van de berg Corcovado

BEURSAANBIEDING
van €3.574 voor 

€3.395 p.p.

Ecuador & Galapagos Eilanden
19 dagen: Quito – Otavalo – Amazone – Cotopaxi National Park – 
Baños – Riobamba – Cuenca – Vilcabamba – Guayaquil – 
Galapagos eilanden

Ontdek in 19 dagen op hoog niveau de mysteries van de natuur in Ecuador. 
Tijdens deze reis maakt u kennis met verschillende ecosystemen waaronder 
het tropische regenwoud in het Ecuadoraans Amazone gebied en het zeer 
rijke ecosysteem van de afgelegen Galapagos eilanden waar u kunt genieten 
van de zeldzame flora en fauna.
Enkele hoogtepunten:
-Stadstour Quito, o.a. ‘Midden van de Wereld’, op de breedtegraad 0 ° 00 ’00 
-Otavalo vindt u de oudste inheemse markt
-Ecuadoriaanse Amazone regenwoud (3 dagen) 
-Cotopaxi National Park, Cotopaxi is de hoogste actieve vulkaan van
 Ecuador én de wereld
-Galapagos eilanden landtour (5 dagen). U verblijft in een hotel en kunt 
 deelnemen aan excursie’s op het eiland zelf of op de nabijgelegen eilanden. 
 Een Engels sprekende natuurgids vertelt u over de rijke flora en fauna en 
 de geschiedenis van deze fascinerende eilanden

                               BEURSAANBIEDING

v                                            van €3.268 voor   €3.105 p.p.



w
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w
.satsperu.com

Inca Trail- Peru 
De bekendste wandeltocht ter 
wereld 4 dagen

Stap in de voetsporen van de Inca’s 
en volg het oude Inca pad dat leidt 
naar de verborgen stad Machu Picchu 

Tijdens deze 4-daagse trail verplaatst u 
zich in de voetsporen van de oude 
Inca’s en waant u zich vijfhonderd jaar 
terug in de tijd. U wandelt door de 
Peruaanse Andes op hoogtes tussen de 
2800 en 4200 meter. U steekt drie 
passen over, passeert kleine dorpjes, 
ontdekt prachtige archeologische sites 
en klimt en daalt van een eindeloze 
reeks traptreden. U kunt van 
schitterende uitzichten op besneeuwde 
bergtoppen genieten. Op de vierde dag 
van deze uitdagende route bereikt u uw 
eindbestemming; 
Lost City of the Incas - Machu Picchu, 
één van de zeven nieuwe 
wereldwonderen van Unesco.
Hoogtepunten:
 
-Inca trail is een pad van 45 kilometer
-Het hoogste punt op 4.200m is de ‘Abra 
 Warmihuañusca’, oftewel ‘Dead 
 Woman’s Pass’
-Uitzichten op hoge met sneeuw 
 bedekte bergtoppen
-Semi-tropische nevelwouden rijk aan 
 Andes flora en fauna
-Intipunku, de Zonnepoort
-Machu Picchu, ‘The lost city of the Inca’s

BEURSAANBIEDING
van €827 p.p. voor

€785 p.p.*
* Genoemde prijs is op basis van groepsreis.

INFORMEER NAAR ONZE 
ALTERNATIEVE TREKS
NAAR MACHU PICCHU 

Ontdek Argentinië met haar 
meren, gletsjers en wijnen, ontdek 
het zeeleven met de walvissen en 
de vele koloniën van pinguïns, het 
indrukwekkende Patagonia en het 
spectaculaire archipel  ”Vuurland”, 
het eind van de wereld.

Reis door “het land waar 
de aarde ophoudt”, het 
langste land ter wereld: 
Chili, met haar Atacama 
woestijn, de droogste 
plek op aarde, waar eens 
in de vijf tot zeven jaar 
de kurkdroge woestijn 
verandert in een roze 
bloementapijt, met haar 
indrukwekkende natuur, 
gletsjers, meren en 
vulkanen.

Argentinië-Chili 
16 dagen: Buenos Aires – 
Península Valdés – Trelew – El 
Calafate – Puerto Natales – 
Torres del Paine – Santiago de 
Chile

Deze prachtige rondreis brengt u langs 
de hoogtepunten van Argentijns 
Patagonië en het mooiste park van 
Chili: Torres del Paine.
Enkele hoogtepunten:

-Stadstour Buenos Aires, bruisende 
 hoofdstad van Argentinië
-Península Valdés (3 dagen),
 De thuisbasis voor veel zeedieren, 
 zoals walvissen, zeeolifanten, en 
 zeeleeuwen
-El Calafate (4 dagen), met één van de 
 mooiste gletsjers ter wereld; de Perito 
 Moreno
-Puerto Natales (4 dagen); nationaal 
 park Torres del Paine met 
 indrukwekkende bergen, gletsjers, 
 meren en rivieren
-Stadstour Santiago de Chile, hoofdstad
 van Chili

BEURSAANBIEDING
van €4.506. voor 

€4.291 p.p.

Chili
16 dagen: Santiago - San Pedro 
de Atacama – Puerto Natales - 

Torres del Paine – Isla de Pascua

Chili is het langstgerekte land ter 
wereld, het land waar de aarde 
ophoudt met landschappen van grote 
geografische contrasten: zoutmeren, 
woestijnen en hoogvlaktes in het 
noorden tot regenwouden en ijskappen 
in het zuiden.

Enkele hoogtepunten:

Santiago de Chile, moderne stad met 
vele historische gebouwen

San Pedro de Atacama woestijn, de 
droogste plek ter wereld

Patagonië, eeuwige ijsvelden en 
besneeuwde bergtoppen

het prachtige natuurpark Torres del 
Paine Nationaal Park

De Moai beelden, de parelwitte 
stranden en de Rano Raraku vulkaan 
maken van Paaseiland een populaire, 
wereldberoemd en mysterieus eiland, 
een van de meest afgelegen plekken ter 
wereld!

BEURSAANBIEDING
van €3.058. voor

€2.905 p.p.



Actie:
Op al onze reisprogramma’s 
uit deze folder geven we 5% 
korting. De korting kan met 

de coupon code
vjb2017

op onze website worden 
verzilverd of neem met ons 
contact op. De 5% korting is 
geldig t/m 20 februari 2017. 

Peru & Ecuador 
En Galapagos 

Eilanden  
20 dagen:  Lima – Ballestas eiland- 
Huacachina oasis – Nazcalijnen – 
Arequipa Colca Canyon  – Machu 
Picchu – Galapagos eilanden (all 
inclusive cruise)

U start deze unieke reiservaring in Lima, 
de hoofdstad van Peru. In Nazca maakt u 
kennis met de mysterieuze Nazcalijnen. 
Daarnaast ontbreekt ook een bezoek aan 
de Colca Canyon, de prachtige koloniale 
steden Arequipa en Cusco, de Heilige 
Vallei en de beroemde Incastad Machu 
Picchu natuurlijk niet in dit programma. 
Vervolgens vliegt u naar Quito in 
Ecuador. Waar u zult genieten van een 
all inclusive cruise langs de Galapagos 
eilanden. 

Enkele hoogtepunten:

-Stadstour Lima 
-Lima, culinaire tour langs lokale markten
 en kookworkshop
-Nazca met haar mysterieuze Nazcalijnen.
-Ballestas eilanden; natuurreservaat  met 
 veel bijzondere zeedieren.
-Colca Canyon, de diepste kloof ter wereld. 
-All inclusive luxe cruise 4 dagen/3 
 nachten op de Galapagos eilanden.
U vaart op een charmant schip met 
nautische decor van hout en koper, ruime 
outdoor decks, hutten en suites met 
uitzicht op zee, jacuzzi, zwembad, bars en 
nog veel meer. Bewonder de prehistorische 
leguanen, reuzenschildpadden, exotische 
vogels, planten en prachtige landschappen 
van vulkanen, lava kegels en magma 
stromen. Een Engels sprekende natuurgids 
vertelt u over de rijke flora en fauna en de 
geschiedenis van deze fascinerende 
eilanden.

BEURSAANBIEDING
van €4.060 p.p. voor 

€3.857 p.p.

Cotopaxi-Ecuador
Lodge to Lodge Trek

5 dagen 

Het Cotopaxi National Park is slechts 
een uurtje van Quito gelegen en is 
een van de meest indrukwekkende 

Nationale Parken van Ecuador. Het is 
een favoriete plek onder toeristen die 
op zoek zijn naar wandelen, klimmen 

en trekken in de vakantie. 
Het Nationaal Park is de thuisbasis 
voor oa. wolven, poema’s, beren, 

condors, wilde paarden, vossen en 
beschikt daarnaast over een grote 

gevarieerde flora.Hier vinden we de 
Cotopaxi vulkaan, een van de hoogste 

actieve vulkanen in de wereld. De 
vulkaan heeft een hoogte van 5,897 
meter en wordt vaak gezien als de 

meest symmetrische, meest perfecte 
bergkegel.

Tijdens dit programma maken we 
gebruik van een ander soort toerisme, 
waarbij we meer dan anders rekening 
houden met het milieu. Tijdens deze 
Lodge naar Lodge trek ontdekt u de 

vulkanen van verschillende 
perspectieven. Wandel door 

spectaculaire valleien, graslanden, 
rotsachtige bergtoppen, langs 

watervallen en een vulkanische 
gletsjer terwijl u comfortabel verblijft 

in berglodges.

BEURSAANBIEDING
van €1979 p.p. voor

€1885 p.p.*
*Genoemde prijs is op basis van minimaal 4 
personen. Inclusief transport, 
kampeeruitrusting, maaltijden en dranken, 
entreegelden, dragers en, Engelssprekende 
gids. 

GECERTIFICEERDE INCA TRAIL OPERATOR
Het hoogtepunt van een reis door Peru is de Inca Trail 
met als eindbestemming Machu Picchu. Door de grote 
populariteit zijn het milieu en de ruïnes in het gedrang 
komen. De Peruaanse regering heeft daarom het aantal 

wandelaars op de trail gelimiteerd. SATS behoort tot één 
van de organisaties die bevoegd zijn de Inca Trail te 

organiseren.

Vanwege de beperkte toegang is het noodzakelijk om de 
Inca trail ruim van tevoren te reserveren, vooral in het 

hoogseizoen die van mei tot september loopt.

Voor meer informatie neem contact met ons op:
  +31 650 597 357
 paola@satsperu.com
of kĳk op onze website:
www.ontdekreizen.com
www.satsperu.com  

Paola,
Inmiddels zijn wij weer enkele weken 
terug uit Peru.  Ik heb met uw zus Pilar 
telefonisch afgesproken dat ik u een 
berichtje zou sturen over hoe wij de reis 
hebben ervaren.Laat ik beginnen met te zeggen dat wij 
een uitstekende reis hebben gehad en dat 
alle arrangementen en afspraken 
vlekkeloos zijn verlopen. De hotels en 
excursies waren alle van goede kwaliteit 
en de moeite waard. Ook over de gidsen 
zijn wij erg tevreden. Wij zijn overal op tijd 
opgehaald en alles is volgens plan 
verlopen.  Hacienda Concepcion was geweldig en zeer 
geschikt om de reis af te sluiten.
Kortom uw reisbureau heeft ons uitstekend 
begrepen en ingeschat! Wij hebben geen 
spijt via u te hebben geboekt.  Wij zullen 
u ook aan vrienden en kennissen 
aanbevelen.
Dus zeer veel waardering en dank,Marianne en Jan Rycken-van de Laaroktober 2016

Hello Pilar/Paola,                 june 2016 This is to let you know we have returned home safely. And to thank you for all your help and 
concern during our travel. We had a 
very relaxing trip, and really enjoyed 
all the various sights, the cities, the 
cultures, the museums, the incredible 
landscapes, the Lago Titikaka. Did we 
mention we 'got wet' under the Iguassu 
falls? As in our previous trip we found the 
choices you made for us (hotels, routes, 
tours etc) were excellent.  We plan to 
send you a more extensive evaluation 
but this will take a little time to 
prepare, ok? 
Yours, 
Tineke Hak -Tom Hoogenboom

GECERTIFICEERDE
INCA TRAIL OPERATOR
Het hoogtepunt van een reis 
door Peru is de Inca Trail met 
als eindbestemming Machu 
Picchu. Door de grote 
populariteit zĳn het milieu en 
de ruïnes in het gedrang 
komen. De Peruaanse regering 
heeft daarom het aantal 
wandelaars op de trail 
gelimiteerd. SATS behoort tot 
één van de organisaties die 
bevoegd zĳn de Inca Trail te 
organiseren.

Vanwege de beperkte toegang 
is het noodzakelĳk om de Inca 
trail ruim van tevoren te 
reserveren, vooral in het 
hoogseizoen die van mei tot 
september loopt.


