Inspiratiereis
Nicaragua
Waar u naar toe gaat, zijn wij geweest …

Sapa Pana Travel is gespecialiseerd in individuele maatwerkreizen. Een reis wordt volledig op uw wensen
afgestemd, u reist individueel en alles hebben we tot in detail voor u verzorgd. Deze reis is slechts een
voorbeeld van wat we kunnen organiseren voor u, of wel we kunnen een reisvoorstel, net zolang
aanpassen tot het geheel naar úw wens is!
Neemt u contact met ons op voor aanvullende informatie:
073 -6106204 of info@sapapanatravel.nl

16 dagen
Deze reis brengt u langs een aantal van de mooiste plekjes van het door toeristen nog vrijwel onontdekte
Nicaragua. U begint uw reis in de koloniale stad Granada, één van de oudste en mooiste steden van
Latijns Amerika, fraai gelegen aan het meer van Nicaragua. De volgende locatie waar u gaat verblijven is
het eiland Ometepe, dat gelegen is in het meer van Nicaragua. Dit eiland is gevormd door twee vulkanen
en u verblijft op de flank van de Maderas vulkaan, waardoor u een adembenemend uitzicht heeft over de
rest van het eiland. Na een bezoek aan dit eiland wordt u weer teruggebracht naar het vasteland en staat
er een huurauto klaar, waarmee u uw reis door Nicaragua vervolgt. De eerste halte is Matagalpa, het hart
van de koffieregio. Via de universiteitsstad Leon komt u weer bij de Pacifische kust, waar u deze mooie
reis in stijl afsluit bij een heel mooi plekje in de buurt van San Juan del Sur!!
Dag 1: Amsterdam – Managua – Granada
Vandaag gaat uw unieke reis door Nicaragua van start. U vertrekt vanuit Amsterdam aan boord van uw
intercontinentale vlucht naar Managua. Bij aankomst in de avond in op de internationale luchthaven van
Managua wordt u door een van onze lokale medewerkers welkom geheten en naar uw accommodatie
gebracht. De rit van het vliegveld naar uw hotel in Granada neemt ongeveer 1 uur in beslag.
(overnachting: Hotel Plaza Colon – logies & ontbijt)

Dag 2: Granada
U kunt deze dag op eigen gelegenheid de stad gaan bekijken. Granada, het koloniale juweel van MiddenAmerika, werd in 1524 door Hernández de Córdoba gesticht en is daarmee één van de oudste koloniale
steden op het vasteland van Latijns Amerika. Het was lange tijd de belangrijkste stad in Nicaragua en in
de stad is volop architectuur te vinden uit de koloniale en de neoklassieke tijd. Struin door het historische
centrum en bekijk alle hoogtepunten, zoals de kathedraal, La Casa de los Tres Mundos, El Convento San
Francisco en de kerken La Merced en Xalteva. De pastelkleurige huisjes en statige klassieke gebouwen
nodigen uit tot een lange wandeling, met een fraaie zonsondergang aan het Lake Nicaragua als einddoel.
Een andere leuke bezigheid is een tocht met een boot over het meer van Nicaragua. Door erupties van de
Mombacho vulkaan zijn er meer dan 300 eilandjes in het meer ontstaan. Via een boottocht vaart u langs
de diverse eilandjes, waaronder het apeneiland, waar u de aapjes zult zien die hier leven.
(overnachting: Hotel Plaza Colon – logies & ontbijt)

Dag 3: Granada – Isla Ometepe
U wordt vandaag in uw hotel opgehaald en meegenomen naar Isla de Ometepe. De Indiaanse legende
gaat dat het meer van Nicaragua is ontstaan door de tranen van een Indiaans meisje. Op het eiland
Ometepe, met haar twee vulkanen Maderas en Concepciòn, is deze legende terug te zien in verzen, proza
en beelden. Vanuit de haven van San Jorge, vertrekt u met de ferry naar Moyogalpa, de belangrijkste
plaats op het eiland. Vervolgens neemt uw gids u verder mee naar uw hotel de Totoco Eco-lodge. De
Totoco ecolodge is onderdeel van een duurzaam concept, bestaande uit een stichting, een biologische
boerderij en de eco-lodge. De lodge ligt op de noordflank van de Maderas vulkaan en kijkt over de
Concepcion vulkaan en de rest van het eiland. Het is een hele mooie plek en de perfecte uitvalsbasis om
het eiland te leren kennen.
(overnachting: Totoco Eco Resort – logies & ontbijt)
Opmerking: u verblijft in een Ecolodge, die gebruik maakt van zogenaamde eco–compost toiletten. Daarnaast is de
gebruikte energie enkel afkomstig van zonnepanelen, waardoor het voor kan komen dat er niet altijd elektriciteit is.

Dag 4 en dag 5: Isla Ometepe
Deze dagen kunt u het prachtige eiland gaan verkennen. Via het hotel zijn er diverse excursies te regelen
om het eiland te verkennen. Het is een aanrader om in het stadje Altagracia het museum en de
Indiaanse beelden en petroglyfen te bezoeken. Bij Ojos de Agua kunt u heerlijk baden in het natuurlijke
water en ondertussen genieten van de prachtige omgeving. Uiteraard zijn er over het meer ook mooie
kanotochten te maken of een bezoek brengen aan de watervallen van San Ramon. Verder kunt u nog de
vulkanen Maderas of Concepción beklimmen, gaan paardrijden of een motor / brommer huren, want dit
is een veel gebruikt vervoermiddel op het eiland.
(overnachtingen: Totoco Eco Resort – logies & ontbijt)

Dag 6: Isla Ometepe – Matagalpa
Vandaag reist u weer verder. U wordt naar de ferry gebracht en nadat u op het vasteland bent
teruggekeerd, wordt u naar de autoverhuurmaatschappij gebracht, waar de huurauto voor u klaar staat.
Hierna vervolgt u uw weg naar het noorden, richting Matagalpa het hart van de koffieregio. Onderweg is
het aan te raden om een stop te maken bij Masaya. Masaya is de naam van een stad en de naam van een
actieve vulkaan. De vulkaan ligt in een nationaal park en u kunt gemakkelijk de rand van de krater
bereiken. De plaats Masaya is een aanrader vanwege de markt. Deze markt is waar iedereen uit Masaya
en haar wijde omgeving haar in -en verkopen komt doen. Deze plek is een ware explosie van geuren en
kleuren en heerlijk om eens over heen te struinen. Onderweg naar Matagalpa, passeert u de
geboorteplaats van Ruben Dario, de beroemdste schrijver van Nicaragua. . Hierna rijdt u richting de
hooglanden van Nicaragua naar het bergstadje Matagalpa, omringd door tropisch nevelwoud met
bijzondere flora en fauna. Matagalpa is bekend vanwege de koffie-industrie en u zult dit onderweg ook
terugzien in de vele koffieplantages. Uw accommodatie, genaamd Selva Negra, is schitterend gelegen op
een steenworp afstand van een koffieplantage.
(overnachting: Hotel Selva Negra – logies & ontbijt)

Dag 7: Matagalpa
Vandaag kunt u volop genieten van dit unieke stukje in Nicaragua. U kunt prachtige wandelingen maken
in de omgeving van uw hotel. Vanuit het hotel zijn er diverse wandelpaden aangelegd, variërend van
lastig tot gemakkelijk en onderweg kunt u de prachtige natuur en het pure regenwoud uit deze omgeving
ontdekken. Er is een grote kans dat u apen, quetzales, herten, toekans, prachtige orchideeën en
bromelia’s zult zien. In het hotel is een goede kaart verkrijgbaar van de diverse wandelpaden, daarbij
zijn ze ook duidelijk aangegeven. Bezoek ook de Finca Esperanza Verde (Groene Hoop Boerderij), een
koffieplantage waar op ecologische wijze koffie wordt verbouwd. U leert hier alles over koffie verbouwen
op een milieuvriendelijke manier en men zal u graag vertellen over de honderden vogelsoorten, vlinders,
zoogdieren, bomen en orchideeën die hier leven. De koffieplantage heeft verschillende prijzen gewonnen,
onder meer voor de ecologische werkwijze en het hoge kwaliteitsniveau van de koffie.
(overnachting: Hotel Selva Negra – logies & ontbijt)

Dag 8: Matagalpa – León
Van het koelere bergklimaat wordt weer afscheid genomen, wanneer u in de ochtend weer richting de
tropische temperaturen reist. U verlaat de bergen en rijdt richting de Stille Oceaan, waar u verblijft in de
historische universiteitsstad León.
(overnachting: Hotel El Convento– logies & ontbijt)

Dag 9: León
In de ochtend wordt u meegenomen naar de Cerro Negro vulkaan. Deze vulkaan is één van de jongste en
actiefste vulkanen van het westelijk halfrond. De vulkaan ontstond pas bij een eruptie in 1850. De top van de
Cerro Negro ligt op ruim 700 meter boven zeeniveau en de zwarte lava steekt schril af tegen het omringende
groene landschap. U maakt de klim naar boven vanwaar u een spectaculair uitzicht heeft over het omringende
landschap. In de loop van de ochtend keert u weer terug in León. León heeft als voormalige hoofdstad een
heftige geschiedenis. U kunt de rest van vandaag op eigen gelegenheid deze prachtige stad gaan verkennen.
Bezoek bijvoorbeeld de indrukwekkende ruïnes van Leon Viejo, welke op de lijst van UNESCO
Werelderfgoederen staan. Leon Santiago de los Caballeros is de oorspronkelijke naam van deze tweede stad
van Nicaragua. De Spaanse invloeden zijn in de straten, gebouwen, kerken en monumenten terug te zien.
Slenter door de gezellige volksbuurt El Laborío of klim in de indrukwekkende kathedraal naar boven, vanwaar
een prachtig uitzicht over de koloniale stad volgt met de vulkanenketen die in de verte te zien is. Verder is
hier het oude huis, nu een museum, van de grote dichter en schrijver Ruben Darío gevestigd.
(overnachting: Hotel El Convento– logies & ontbijt)

Dag 10: León – San Juan del Sur
Vandaag verlaat u León en reist u langs de Pacifische kust naar het zuiden. U verblijft in de buurt van het
plaatsje San Juan del Sur, eens een slaperig vissersdorpje, maar tegenwoordig één van de belangrijkste
strandbestemmingen van Nicaragua. In San Juan is een keur aan restaurants en bars te vinden. U
verblijft in een heel fijn hotel op ongeveer 6 km buiten het plaatsje, direct gelegen aan het mooie
Maderas strand.
(overnachting: Hotel Mango Rosa– logies & ontbijt)

Dag 11 t/m dag 14: San Juan del Sur
Deze dagen zijn vrij gepland op deze idyllische plek aan de kust. U verblijft in een comfortabele bungalow
die van alle gemakken voorzien is. De accommodatie beschikt over een fraai zwembad, een uitstekend
restaurant en wordt omgeven door tropisch regenwoud. Een heerlijke plek om een aantal dagen heerlijk
te relaxen. Mocht u toch actief bezig willen zijn, dan kan dit uiteraard. Het is mogelijk om surflessen te
volgen, een boottocht te maken of de omringende natuur te verkennen.
(overnachtingen: Hotel Mango Rosa– logies & ontbijt)
Dag 15: San Juan del Sur – Managua – Amsterdam
Helaas zit uw reis door Nicaragua er op. U rijdt naar het vliegveld van Managua, waar u uw auto inlevert
en vervolgens vertrekt u met uw internationale vlucht naar Amsterdam.

Dag 16: Amsterdam
U komt vandaag aan in Amsterdam.
Einde van uw Unieke Reis!
Prijs: Ca. € 3.659,- p.p.*
* Op basis van 2 samen reizende personen
* Afhankelijk van het moment van boeken, beschikbaarheid van de vluchten en de periode van reizen

Inbegrepen:
 ALLE internationale vluchten, economy class
 ALLE 14 hotelovernachtingen, maaltijden zoals vermeld
 ALLE 8 dagen huurauto (Cat. Suzuki Vitara met 4wd of vergelijkbaar alternatief) incl.
basisverzekering
 ALLE transfers en excursies zoals vermeld
 mooi reisboek of reisgids
 24-uurs back-up van onze kantoren ter plaatse
Niet inbegrepen:
 aanvullende vertrekbelasting - lokaal te voldoen,
Bij aankomst in Nicaragua dient u een visa van USD $ 10 p.p. aan te schaffen
Op Nicaraguaanse vliegvelden dient na het inchecken een aanvullende vertreksbelasting contant
voldaan te worden. Voor internationale vluchten geldt een tarief van ca. USD $ 42,- p.p.
 publieksheffing Calamiteitenfonds reizen; €2,50 per boeking
 reserveringskosten €15,- p.p.
 reis- en annuleringsverzekering
 per boeking maken wij één factuur, op naam van de hoofdboeker. Mocht u dit anders wensen,
dan zijn wij genoodzaakt € 25,- extra administratiekosten per factuur in rekening te brengen.

Waarom met Sapa Pana Travel reizen?
Sapa Pana Travel verzorgt Unieke, luxe, individuele reizen op maat naar Latijns-Amerika en Antarctica.
Ú bepaalt hoe uw reis eruit komt te zien en met alles wordt rekening gehouden met úw wensen.







Persoonlijke ervaring; Waar u naar toe gaat, zijn wij geweest!
Jarenlange expertise (founded 2003) & een sterk netwerk ter plaatse
Optimale prijs/kwaliteitverhouding
U bepaalt hoe úw Unieke Reis eruit zal zien!
Bijzondere accommodaties, met goede service en gelegen op unieke locaties
Bij het reserveren van een reis kunnen wij, desgewenst, restaurants aanbevelen of andere
persoonlijke wensen invullen

UW REIS IS BIJ ONS IN GOEDE HANDEN.
GA OP REIS MET EEN GEVOEL VAN ZEKERHEID!
Sapa Pana Travel is aangesloten bij de ANVR, het SGR en CFR.
Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen
en van de informatie daarover. www.anvr.nl

Deze reis valt onder de garantie van het SGR. De SGR garantie houdt in dat de consument verzekerd is
zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de
overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. www.sgr.nl

Deze reis valt onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument
die deelneemt aan door ons georganiseerde reis: - (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de
reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; - de noodzakelijke meerkosten
vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen indien wij u vervroegd
moeten repatriëren. www.calamiteitenfonds.nl

 Onze reizen hebben de ANVR-reisvoorwaarden:
www.sapapanatravel.nl/voorwaarden
 Denkt u aan uw reis- en/of annuleringsverzekering?
Waarom een annuleringsverzekering ?
Dekking van annuleringskosten tussen het moment van boeken en vertrek. Dekking van alle niet
gebruikte reisdagen, als de reis abrupt moet worden afgebroken.
BELANGRIJK: Heeft u reeds een doorlopende annuleringsverzekering checkt u het maximaal
verzekerde bedrag. Mogelijk dekt dit bedrag niet uw gehele reissom en wilt u dit aanpassen.
Waarom een reisverzekering ?
Repatriëring wordt ook zonder medische noodzaak vergoed. Met de uitbreiding Geneeskundige
kosten worden hoge medische rekeningen in het buitenland 100% vergoed.
BELANGRIJK: Heeft u reeds een doorlopende reisverzekering check of deze ook werelddekking
heeft. Wij raden u aan geneeskundige kosten en ongevallen ook te verzekeren.
Vraag meer informatie bij uw reisspecialist. Wij adviseren u graag.



Connect met onze Social Media; mooie voorbereiding op uw reis!
Op onze Facebook & Twitter pagina’s plaatsen wij regelmatig wetenswaardigheden over de
bestemmingen, tips, actualiteiten en nieuwtjes. Dit alles om u nog beter te informeren over uw
aanstaande reisbestemming!

Think green!
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu,
mensen, natuur en cultuur, zodat reizen ook in de toekomst mogelijk blijft. Wij voelen
ons hierbij betrokken. Als ANVR reisorganisatie hebben wij een milieuprogramma met
praktische maatregelen. Denk aan het milieu voordat u dit reisvoorstel print 

