Inspiratiereis Guatemala, Honduras en Belize
23 dagen
Tijdens deze reis bezoekt u het mooie Guatemala en het relaxte Belize. U begint de reis in Antigua, een
lieflijk stadje en de oude hoofdstad van Guatemala voor de aardbeving. Hierna reist u door naar het
sprookjesachtige meer van Atitlán, waar u onder andere de kleurrijke markt van Chichicastenango
bezoekt. U ziet de verschillende landschappen van Coban en het geologische wonder Semuc Champey.
Voordat u in het noordelijk regenwoud de majestueuze tempels van Tikal bezoekt, steekt u nog even de
grens met Honduras over voor een bezoek aan de bijzondere archeologische vindplaats Copán.
Uiteindelijk reist u door naar het Cayo district van Belize met haar betoverend mooie natuur en u sluit de
reis af aan de witte stranden van Ambergris Caye.
Dag 1: Amsterdam – Guatemala City - Antigua
Vandaag vertrekt u per internationale lijndienstvlucht naar de hoofdstad van Guatemala; Guatemala City.
Bij aankomst wordt u verwelkomd door een plaatselijk medewerker en meegenomen naar het lieflijke
Antigua. Antigua is een prachtig oud koloniaal stadje. Rondom dit stadje liggen drie vulkanen die voor
een prachtig panorama zorgen op elk tijdstip van de dag. Een ander kenmerkend beeld van Antigua zijn
de met kinderkopjes bedekte straten. Het is heerlijk om door dit stadje te struinen, waarbij u onderweg
vele ruïnes ziet en lokale marktjes. Het park is een prima plek om even op een bankje te genieten van
alles wat er om u heen gebeurt.
(overnachting Hotel Meson de Maria: logies en ontbijt)

Dag 2: Antigua
Deze dag heeft u ter vrije besteding. In Antigua is alles te bekijken op loopafstand, er zijn talloze
restaurantjes waar heerlijke Guatemalteekse gerechten, maar ook verschillende internationale gerechten,
worden geserveerd. ’s Avonds heerst er rondom het Parque Central genoeg gezelligheid, er zijn veel
barretjes open waar u iets kunt gaan drinken of eventueel salsa kunt gaan dansen. TIP! Het
bananenbrood van Bakkerij Doña Luisa Xicotencatl (4a calle oriente #12) is een échte aanrader en
geliefd bij zowel de lokale bevolking als de toeristen. Elke dag rond 14.00u worden de vers gebakken
broden, die meer weg hebben van cake, verkocht. Als u er deze dag op tijd bij bent kunt u het warm
meenemen en heerlijk in het centrale park opeten!
(overnachting Hotel Meson de Maria: logies en ontbijt)
Dag 3: Antigua
Vandaag staat er een spectaculaire klim op het programma! U wordt opgehaald in uw hotel en
meegenomen naar de voet van de Pacaya vulkaan. Deze vulkaan ligt op ongeveer drie kwartier rijden
van Antigua en de rit ernaartoe voert u langs smalle bergpaadjes en geeft u prachtige uitzichten op de
valleien en vulkanen van Guatemala. Eenmaal aangekomen bij de Pacaya heeft u de mogelijkheid een
stok te huren van de lokale dorpskindjes. Deze kan u zeer van pas komen op uw weg omhoog. Ook is het
mogelijk een paard te huren. Het is een klim van ongeveer 1,5 uur waarbij goede wandelschoenen een
must zijn. Het eerste deel van de tocht klimt u al wandelend door de dichte bossen over zandpaadjes. Na
ongeveer een half uur lopen komt u op een open vlakte waar het gras en het zand ineens overgaan in
zwart gestold lava. Hier krijgt u ook uw eerste zicht op de stromende lava en de indrukwekkende
vulkaan. Over de lavabrokken loopt u de vulkaan omhoog totdat u op een aantal meter afstand van het
stromende lava staat. Hier komen de goede wandelschoenen weer van pas want het zal letterlijk heet
worden onder de voeten! Bij helder weer heeft u ook een prachtig uitzicht over Guatemala City, de
hoofdstad. Op de vulkaan geniet u van een picknick lunch en dan keert u weer terug naar Antigua.
(overnachting Hotel Meson de Maria: logies, ontbijt en lunch)

Dag 4: Antigua – Lago Atitlán
Na het ontbijt wordt u per transfer naar uw hotel aan het Meer van Atitlan gebracht. De middag heeft u
ter vrije besteding. Een leuke mogelijkheid is een boottocht over het meer, waarbij u de omliggende
dorpjes kunt bezoeken. Bijvoorbeeld San Pedro, waar het geloof een mengeling is van oude Mayarituelen en katholieke elementen, of San Antonio, dit dorpje ligt als een amfitheater tegen de heuvel en is
bekend vanwege haar weefproducten.
(overnachting Hotel Atitlán: logies en ontbijt)
Dag 5: Lago Atitlán
In de ochtend wordt u bij uw hotel opgehaald en meegenomen naar het kleine dorpje San Juan La
Laguna. Hier bezoekt u een lokale textiel coöperatie, waar u kunt zien hoe er met het weefgetouw
gewerkt wordt en waar ze nog met natuurlijke kleurstoffen verven. Verder wordt u door de gids
meegenomen naar het huis en de werkplaats van lokale schilders. Vervolgens wordt er aan boord gegaan
van de boot naar Santiago voor de lunch. Na de lunch gaat u met de gids al wandelend op zoek naar het
huis waar de Maya God Maximon op dat moment woont. Ieder jaar zorgt een ander lid van de religieuze
broederschappen voor deze God, die de vorm van een pop heeft. U ziet de lokale sjamaan hun rituelen
uitvoeren voor de lokale mensen, mocht u een persoonlijke ceremonie willen dan is dat ook mogelijk.
Deze heilige wordt geëerd met likeur en tabakswaren en dit gehele tafereel met kaarsen is een hele
aparte gewaarwording om te zien. Hierna gaat u naar de lokale kerk en ziet men meer over de
geschiedenis van dit stadje met haar vele tradities. De markt wordt ook bezocht, dit is een prachtig palet
van vele kleuren en allerlei onderscheidend textiel en kunstnijverheid waar deze regio zo bekend om is.
Na afloop wordt u terug naar het hotel gebracht.
(overnachting Hotel Atitlán: logies, ontbijt en lunch)

Dag 6: Lago Atitlán – Antigua
Deze dag is vrij gepland zodat u op eigen gelegenheid de prachtige omgeving kan verkennen. Een leuke
mogelijkheid is een boottocht over het meer, waarbij u de omliggende dorpjes kunt bezoeken.
Bijvoorbeeld San Pedro, waar het geloof een mengeling is van oude Maya-rituelen en katholieke
elementen, of San Antonio, dit dorpje ligt als een amfitheater tegen de heuvel en is bekend vanwege
haar weefproducten. Daarnaast is het natuurreservaat van Atitlán een echte aanrader. Door middel van
een prachtige wandeling door het tropische woud met enkele betoverende watervallen en bruggetjes
maakt u kennis met het interessante planten- en dierenleven uit dit gebied, zoals apen, neusbeertjes,
tropische vogels en 20 soorten vlinders.
(overnachting Meson de Maria: logies, ontbijt en lunch)
Dag 7: Antigua – Coban
Vandaag wordt u opgehaald in uw hotel en door uw privéchauffeur meegenomen naar Cobán, bekend om
zijn nevelwoud en natuurlijke baden. Onderweg kunt u diverse stops maken, bijvoorbeeld om even wat
te lunchen of wat te bekijken. U ziet het landschap onderweg langzaamaan veranderen in een tropische
omgeving.
(overnachting La Posada de Coban: logies, ontbijt en lunchbox)

Dag 8: Coban - Semuc Champey
Deze dag wordt u opgehaald in uw hotel door een chauffeur en naar Lanquín gebracht, bekend om haar
druipsteengrotten waar men met kaarsen avontuurlijke tochten in kan maken. Hier kunt u vandaag op
eigen gelegenheid rondkijken. Het is aan te raden eerst een bezoek te brengen aan het geologische
wonder Semuc Champey. U vindt hier een 300 meter lange ‘brug’ van kalksteen waar bovenop diverse
natuurlijke baden gevuld met kristalhelder water te vinden zijn. Onder de ‘brug’ stroomt de Cahabón
rivier en aan het einde van de ‘brug’ komt het water uit de baden samen met de rivier wat resulteert in
een 40 meter hoge waterval. De kleur van het water verandert gedurende het jaar afhankelijk van het
seizoen, de zon en andere natuurlijke factoren. In de baden kunt u aangenaam dobberen en er is ook
een uitzichtpunt waarbij u een prachtig beeld krijgt van het gehele spektakel.
(overnachting La Posada de Coban: logies en ontbijt)
Dag 9: Coban – Copán (Honduras)
Vandaag wordt u opgehaald en meegenomen naar Copán. Copán is een zeer aantrekkelijk plaatsje, net
over de grens met Honduras, met een sfeervol centraal plein en is gelegen in een prachtige groene
omgeving. Tevens is het de uitvalsbasis voor een bezoek aan de Maya ruïnes van Copán.
(overnachting Hacienda San Lucas: logies, ontbijt en diner)

Dag 10: Copán
Copán is het meest zuidelijk gelegen Maya-centrum en vandaag wordt u opgehaald bij uw hotel en gaat u
met een privé gids de ruïnes bezoeken. U gaat hier de zeer gedetailleerde en naturalistische
beeldhouwwerken op stèles (pilaren), tempels, trappen en gebouwen bekijken. Zo is er de
hiëroglyfentrap met ruim 2000 hiëroglyfen gekerfd in de 72 treden van de trap, waar u letterlijk de
geschiedenis van Copán uit af kunt lezen. U krijgt een lunch aangeboden in het nabij gelegen vogelpark.
Uw privé gids neemt u mee op pad en laat u een aantal prachtige tropische vogels zien. Zodra u
uitgekeken bent, wordt u terug naar uw hotel gebracht.
(overnachting Hacienda San Lucas: logies, ontbijt, lunch en entreegelden tot de site en vogelpark)
Dag 11: Copán – Rio Dulce Area
Na het ontbijt wordt u per transfer naar uw accommodatie in Rio Dulce Area gebracht. Aan de oevers van
de Rio Dulce kunt u lekker tot rust komen en genieten van de omgeving van tropisch oerwoud en een rijk
dierenleven.
(overnachting Hotel Marina Nana Juana: logies en ontbijt)
Dag 12: Rio Dulce Area – Flores
Deze morgen wordt u in uw hotel opgehaald en reist u naar het stadje Flores, gelegen in de Petén regio
in het tropische noorden van Guatemala. Flores is een leuk stadje gelegen in het Meer van Petén.
(overnachting Villa Maya: logies en ontbijt)
Dag 13: Flores (Tikal)
In de ochtend gaat u met uw privé gids naar het Nationale Park Tikal. Tikal of Tik'al was een van de
grootste steden van de Maya's ten tijde van de Klassieke Periode. Pas in 1848 werd zij herontdekt door
een team Guatemalteekse ontdekkingsreizigers. Eerste grootschalige archeologische opgravingen
begonnen in de jaren ’50. In 1979 werd het door de UNESCO tot werelderfgoed verklaard. Hier gaat u
met uw gids de oude Maya stad bekijken en zult u veel te weten komen over de geschiedenis van de
Maya bevolking van Guatemala. U luncht in een restaurantje in het park. Na afloop wordt u
teruggebracht naar uw hotel.
(overnachting Villa Maya: logies en ontbijt)

Dag 14: Flores – Cayo District
Vandaag wordt u opgehaald en meegenomen naar de grensovergang tussen Guatemala en Belize. Hier
voltooit u de gebruikelijke douaneformaliteiten en vervolgt de weg dan richting het Cayo District. Deze
regio heeft enkele prachtige landschappen, van wild regenwoud tot glooiende heuvels landbouwgrond
met plantages, omringd door vele rivieren en grotten. U verblijft in een mooie accommodatie, waar u
niets tekort zult komen!
(overnachting Black Rock Lodge: logies, ontbijt en diner)
Wanneer u vanuit Belize naar Guatemala reist over land, dient bij de grens USD $ 18,75 per persoon
vertrekbelasting contant voldaan te worden.

Dag 15 en 16: Cayo District
Deze dagen zijn vrij gepland en u kunt vanuit uw lodge verschillende dingen ondernemen. Bij uw verblijf
zijn een bezoek aan het omliggende regenwoud, een bezoek met gids aan het natuurhistorisch museum,
toegang tot de Maya wandelroutes, kanoën, een wandeling met een vogelgids en een bezoek aan de
Ixchel boerderij inbegrepen. Daarnaast zijn er bij uw lodge excursies tegen betaling ter plaatse te
boeken. Zo is het een aanrader om met een gids de Maya site van Caracol te gaan bekijken. U wordt dan
meegenomen vanaf de lodge naar het natuurreservaat Mountain Pine Ridge, een ongelooflijk groot
beschermd nationaal park, bestaande uit regenwoud, grotten, watervallen, Maya ruïnes en rivieren. U
arriveert bij de prachtige en grootste Mayastad van Belize; Caracol. Deze stad bedekt maar liefst 48 km²
regenwoud, bevat zo’n 20 pleinen, een astronomische observatiepost en meer dan 35.000
geïdentificeerde gebouwen. Er zijn vele hiëroglyfen gevonden die duidelijk hebben gemaakt dat Caracol
een zeer machtige stad was die zelfs Tikal in Guatemala overheerste. De grootste piramide, de Canaa, is
circa 42 meter hoog en is het hoogste door mensen gemaakte bouwwerk in Belize. U kunt genieten van
een uitgebreide rondleiding, waarbij de entreegelden zijn inbegrepen. Op de terugweg naar de lodge kunt
u ervoor kiezen om een stop te maken bij de Rio Frio grotten of Rio On Pools om een verkwikkende duik
in het water te maken.
(overnachtingen Black Rock Lodge: logies, ontbijt en diner)
Dag 17: Cayo District – Belize City - Ambergris Caye
Vandaag wordt u opgehaald in het hotel en meegenomen naar Belize City. Onderweg ziet u de mooie
binnenlanden van Belize. In Belize City gaat u aan boord van een snelle boot die u in ongeveer 30
minuten naar Ambergris Caye brengt. Hier wordt u verwelkomd door een medewerker ter plekke en naar
uw hotel begeleid.
(overnachting Portofino Beach Resort: logies en ontbijt)
Dag 18 t/m 21: Ambergris Caye
Deze dagen zijn vrij gepland om te genieten van de prachtige omgeving! U verblijft dichtbij het
vissersplaatsje San Pedro waar het heerlijk is om lekker doorheen te slenteren. Het stadje biedt u leuke
winkeltjes en restaurants waarbij ook de internationale keuken niet ontbreekt.
(overnachtingen Portofino Beach Resort: logies en ontbijt)

Dag 22: Ambergris Caye – Belize City – Amsterdam
Vandaag wordt u naar het vliegveld van Ambergris Caye gebracht vanwaar u terug naar Belize City
vliegt. Hier blijft u op het vliegveld om aan boord te gaan voor uw intercontinentale vlucht terug naar
Europa.
Dag 23: Amsterdam
Aankomst in Nederland. Einde van uw unieke reis!
Prijs: Ca. € 5.950,- p.p.*
* Op basis van 2 samen reizende personen
* Afhankelijk van het moment van boeken, beschikbaarheid van de vluchten en de periode van reizen
BELANGRIJK: 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 verzorgt. Deze reis is
een voorbeeld van wat we kunnen organiseren voor u. We kunnen aan een reisvoorstel, zoals hierboven,
net zolang schaven tot het is geworden zoals u voor ogen had.
Neemt u contact met ons op voor aanvullende informatie:
073 -6106204 of info@sapapanatravel.nl

Inclusief:
•
ALLE internationale vluchten, economy class
•
ALLE binnenlandse vluchten, economy class
•
ALLE 16 hotelovernachtingen, maaltijden zoals vermeld
•
ALLE 03 overnachtingen in Black Rock Lodge (incl. boottocht met speciale lunch) op basis van
halfpension.
•
ALLE 02 overnachtingen in Hacienda San Lucas (incl. lunch tijdens excursie) op basis van
halfpension en alle excursies on-site onder begeleiding van professionele gidsen.
•
ALLE transfers en excursies zoals vermeld
•
reisboek over de bestemming
•
24-uurs back-up van onze kantoren ter plaatse
Niet inclusief:
•
aanvullende vertrekbelasting - lokaal te voldoen
•
publieksheffing Calamiteitenfonds reizen; €2,50 per boeking
•
reserveringskosten €15,- p.p.
•
reis- en annuleringsverzekering
•
per boeking maken wij één factuur op, op naam van de hoofdboeker. Mocht u dit anders wensen,
zijn wij genoodzaakt € 25,- extra administratiekosten per factuur in rekening te brengen.
Aanvullende vertrekbelasting:
Op de vliegvelden in Belize dient na het inchecken een aanvullende vertrekbelasting contant voldaan te
worden. Het tarief hiervoor is ca. USD $ 36,25 p.p

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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.
ANVR: Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de
reizen en van de informatie daarover. www.anvr.nl
SGR: 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
CFR: 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 vallen onder de ANVR-reisvoorwaarden;
http://www.sapapanatravel.nl/voorwaarden
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Travelife, sustainability in tourism. 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 -

