Inspiratiereis
Ecuador & Galapagos
eilanden
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

21 daagse Inspiratiereis Ecuador en Galapagos eilanden (5 daagse Galapagos
Odyssey Cruise)
Wat een geweldige reis gaat u tegemoet! Uw reis start in Guayaquil. Hierna reist u via het nationale park
El Cajas naar Cuenca. Vervolgens reist u op een bijzondere manier, per trein, verder naar Riobamba. U
zult hierna verder reizen naar Baños, waar u onderweg zult stoppen om een bezoek te brengen aan de
mooie omgeving. Dan reist u verder naar Cotopaxi, waar u een bezoek zult brengen aan het Cotopaxi
Nationaal Park. Hierna reist u verder naar Quito, waar u een stadstour met uw gids zult doen en vanwaar
u een binnenlandse vlucht neemt naar de Ecuadoriaanse Amazone. Hier verblijft u de in La Selva Lodge,
vanwaar u aan diverse excursies kunt deelnemen. Vervolgens reist u terug naar Quito, vanwaar u verder
zult reizen naar de Galapagos eilanden. Voordat u aan uw zesdaagse cruise begint, geniet u van een
verblijf op het hoofdeiland Santa Cruz. Aan boord van de Galapagos Odyssey cruise zult u langs diverse
eilanden varen en zult u verstelt staan van het indrukwekkende dierenleven, dat zich in deze vulkanische
archipel manifesteert. Na afloop van uw Galapagos cruise keert u terug naar Quito, waar u nog een dag
ter vrije besteding heeft.
Dag 1: Amsterdam - Guayaquil
Vandaag vliegt u met een intercontinentale vlucht naar Guayaquil. Bij aankomst op de luchthaven zult u
door een van onze lokale medewerkers welkom geheten worden en naar uw hotel gebracht.
(overnachting: Hotel Hampton Inn – logies & ontbijt)

Dag 2: Guayaquil – Cuenca
U wordt vandaag bij uw hotel opgehaald en naar Cuenca gebracht. Onderweg wordt u meegenomen naar
een prachtig bergachtig natuurgebied, het nationale park El Cajas. De hoogte in dit gebied varieert
tussen de 3000 en 4500 meter en bestaat uit bergen en een groot aantal gletsjermeren. Hier kunt u een
aantal mooie wandelingen maken. Vervolgens rijdt u verder richting uw hotel in Cuenca. U verblijft in het
Mansion Alcazar Hotel. Het interieur van dit hotel is in koloniale stijl. Dit hotel telt slechts 14 charmante
kamers. Vriendelijke medewerkers, een gezellige bar, de bibliotheek, de champagne-lounge, het knusse
paviljoen en de weelderige tuin complementeren het geheel. In het restaurant 'Casa Alfonso' bereidt een
gereputeerde plaatselijke chef-kok heerlijke Ecuadoriaanse en internationale gerechten, gecombineerd
met een uitgebreide keuze aan Zuid-Amerikaanse wijnen.
Waar de stad Cuenca nu is, was vroeger de Inca-stad „Tomebamba‟. Toen de Spanjaarden deze regio
koloniseerden (in 1547), werd de oude Inca-stad volledig verwoest. Er zijn slechts enkele muurresten,
aan de oever van de gelijknamige rivier, overgebleven. Op 3 november 1820 verklaarde Simón Bolívar
Cuenca onafhankelijk van Spanje. Omstreeks 1860 kwamen ongeveer 2000 Franse Jezuïeten naar
Cuenca. Deze kloosterorde is tot op heden in de stad aanwezig. Cuenca wordt ook wel het „Athene van
Ecuador‟ of het „Athene van de Andes‟ genoemd. Cuenca is met 500.000 inwoners de derde grote stad
van Ecuador, gelegen op ca. 2500 meter hoogte, ten zuiden van de hoofdstad Quito. Tegenwoordig is
Cuenca bekend om de wereldberoemde Panamahoed en de omvangrijke keramiekindustrie. De culturele
uitstraling heeft de stad te danken aan het historische centrum met zijn nauwe pittoreske steegjes, vele
kerken en statige koloniale gebouwen. Verder heeft de stad prachtige pleinen en diverse musea. De 52
kerken in het historische centrum van de stad zijn indrukwekkend mooi. Bezoek zeker de hoedenfabriek
van „Homero Ortega‟, waar de beste Panamahoeden ter wereld worden gemaakt. Onder meer Al Capone
liet hier zijn hoeden maken. In de fabriek wordt duidelijk hoe de hoeden gemaakt worden en hoeveel tijd
dit in beslag kan nemen. Aan de duurste exemplaren wordt meer dan een half jaar gewerkt.
(overnachting: Mansion Alcazar Hotel – logies & ontbijt)

Dag 3: Cuenca – Alausi – Riobamba
In de ochtend wordt u in het hotel opgehaald en naar het treinstation van Alausi gebracht, vanwaar u
aan boord gaat van de zogenaamde Duivelsneus trein. Dit traject is het spectaculairste gedeelte van het
oorspronkelijke traject van Quito naar Guayaguil. De duivelsneus is het laatste punt van de reis en is
bekend door het hoogteverschil dat de trein overbrugt. De afdaling is zelfs zo steil dat conventionele
haarspeldbochten niet meer voldoen. Om toch af te kunnen dalen zigzagt de trein tussen wissels
achtereenvolgens voor en achteruit naar beneden. Het traject zorgde er destijds voor dat deze reis
tussen Guayaguil en Quito verkort werd van twee weken naar twee dagen. Het commerciële nut van het
traject is vervlogen sinds de aanleg van verschillende snelwegen en daarom is het traject in verval
geraakt. Onderweg komt u onder andere door de Palmira woestijn, de Colta lagune en de Balbamera
kerk; de oudste kerk van Ecuador. Bij terugkomst in Alausi wordt u meegenomen naar Riobamba,
waarbij u onderweg nog een bezoek kunt brengen aan Ingapirca, één van de weinige Inka bouwwerken
die Ecuador rijk is.
(overnachting: Hotel Abraspungo – logies & ontbijt)

Dag 4: Riobamba – Baños
U wordt vandaag opgehaald bij uw hotel en naar Baños gebracht. Onderweg zult u bij een paar
interessante plekken stoppen om een bezoek te brengen aan de mooie omgeving. U bezoekt hierbij de
zogenaamde waterval van het bruidskleed, Cascada del Manto de La Novia, de waterval Pailon del Diablo.
Baños is een kleine stad die alom in Ecuador gekend is voor zijn mirakels. De zijgang van de kathedraal
hangt vol met krukken van genezen patiënten. De zieken zouden genezen zijn door het water dat uit de
thermale bronnen komt. In de achtertuin van Baños ligt het Sangay Nationaal Park. De vulkaan behoort
tot de actiefste vulkanen ter wereld en braakt as en lava uit om de enkele minuten tot enkele uren. In
Baños verblijft u in Hacienda Manteles. U zult aangenaam kennis maken met de innemende familie
Calisto en haar gastvrij personeel. U voelt zich er snel 'thuis'. De hacienda heeft 16 huiselijk ingerichte
kamers. Allemaal met een prachtig uitzicht op de tuin, de bergen of direct op de vulkaan Tungurahua.
(overnachting: Hacienda Manteles – logies & ontbijt)

Dag 5: Baños – Cotopaxi
Vandaag wordt u opgehaald bij uw hotel om vervolgens verder te reizen naar Cotopaxi. Bij aankomst
bezoekt u met uw gids de omgeving van de Cotopaxi. Een bezoek aan Cotopaxi National Park met de
5897 meter hoge vulkaan is voor velen een hoogtepunt bij een bezoek aan Ecuador. Geniet van het
indrukwekkende landschap en van het dierenleven zoals de lama, vos, valk, herten en met wat geluk
een condor! De Cotopaxi is naast een nationaal park ook een stratovulkaan. Ook is de Cotopaxi één van
de hoogste actieve vulkanen ter wereld en de op één na hoogste berg van Ecuador. De vulkaan ligt
ongeveer zestig kilometer ten zuiden van Quito, in de provincie die eveneens de naam Cotopaxi draagt.
In het Quechua betekent het woord Cotopaxi „Nek van de Maan‟. Na uw bezoek aan het nationale park
van Cotopaxi wordt u naar uw hotel gebracht: Hacienda San Agustin de Callo. De kamers zijn allemaal
sfeervol ingericht en hebben schitterende uitzichten op de omringende vulkanen en heuvels. Het
restaurant kijkt uit op de Cotopaxi vulkaan. Hacienda San Agustin de Callo biedt haar gasten de
mogelijkheid om tochten per paard, mountainbike of te voet door de bergen te maken.
(overnachting: Hacienda San Agustin de Callo - logies & ontbijt)

Dag 6: Cotopaxi – Quito
U wordt vandaag opgehaald bij uw hotel en naar Quito gebracht. Quito is gelegen op ongeveer 2800
meter hoogte in de Andesvallei en is een aantrekkelijke stad met een rijk verleden en een prachtig
koloniaal centrum. Op bijna elke plek in de stad is er uitzicht op één van de vele vulkanen die de stad
omringen. Het oude koloniale gedeelte van de binnenstad is door UNESCO tot werelderfgoed verklaard.
De kleurrijke, pittoreske straatjes, de drukke pleinen en de authentieke lokale sfeer die er hangt maken
het zeker het bezoeken waard. In het nieuwe gedeelte van de binnenstad zijn er leuke winkeltjes en
marktjes te vinden. U wordt door uw gids meegenomen langs de belangrijkste bezienswaardigheden van
de oude stad, zo bezoekt u het oude koloniale centrum van de stad, met de fraaie pleinen Plaza de la
Independencia en Plaza San Fransisco. Tevens passeert u de evenaar, waar u een bezoek brengt aan het
monument “Mitad del Mundo”.
(overnachting: Hotel Casa El Eden - logies & ontbijt
LET OP! Het programma van La Selva Jungle Lodge zoals hieronder beschreven kan wijzigen als de lokale
omstandigheden, weer en de kans om dierenleven te spotten daarom vragen.

Dag 7: Quito – Amazone
In de ochtend wordt u opgehaald bij uw hotel en naar de luchthaven van Quito gebracht. Hier vertrekt u
met een binnenlandse vlucht naar Coca. Bij aankomst wordt u welkom geheten door een medewerker
van het La Selva Jungle Lodge. Deze neemt u mee naar de kleine haven. Vanuit hier vertrekt u met een
gemotoriseerde kano naar de lodge. De kano is overdekt, zodat u bij regen en bij zon altijd beschermd
bent. Tijdens deze tocht krijgt u alvast een voorproefje van wat de jungle u te bieden heeft, de
schitterende flora en fauna in dit gebied. Onderweg kunt u uw lunch box nuttigen. Het laatste stuk naar
de lodge zal voor een deel lopend zijn en vervolgens in een kleinere kano. In de late namiddag staat uw
aankomst bij de lodge gepland en bij aankomst wordt u een welkomstcocktail aangeboden. Tijdens het
avondeten worden de activiteiten voor de volgende dag besproken. Na het avondeten kunt u wellicht
deelnemen aan een avondwandeling om wilde dieren te spotten of een kanotocht maken.
(overnachting: La Selva Jungle Lodge – volpension)

Dag 8 en 9: Amazone
In de La Selva Jungle Lodge zijn veel verschillende excursies te doen waaruit u kunt kiezen. Op deze
excursies gaat er altijd een Engelstalige gids met u mee. Zo maakt u uw eigen unieke programma,
geheel gebaseerd op uw wensen en interesses. De La Selva Jungle Lodge ligt prachtig aan het
Añangumeer waar u kunt gaan vissen op piranha‟s. U kunt er ook voor kiezen de kleiwanden te bezoeken
waar u getuige zal zijn van de grote aantallen papagaaien die de kleiwand aantrekt. Deze gebeurtenis is
afhankelijk van de weeromstandigheden, maar over het algemeen succesvol! Of kies voor een tocht door
de jungle en bezoek een lokale Quichua gemeenschap. Hier kunt u kennis maken met gewoontes en
gebruiken van dit volk. De uitkijktoren nabij de lodge is ook een aanrader. Bij helder weer kunt u zelfs de
Antisana en Gran Sumaco vulkanen zien, een overweldigend uitzicht! De keuze is geheel aan u!
(overnachting: La Selva Jungle Lodge – volpension)

Dag 10: Amazone – Quito
Vroeg in de ochtend verlaat u La Selva Lodge en keert u weer terug naar Coca. Hier vertrekt u met een
binnenlandse vlucht naar Quito. Na aankomst in Quito wordt u meegenomen naar uw hotel.
(overnachting: Hotel Casa El Eden – logies & ontbijt)

Dag 11: Quito – Santa Cruz (Galapagos eilanden)
Vandaag wordt u in de ochtend in uw hotel opgehaald een naar het vliegveld van Quito gebracht. Hier
neemt u een binnenlandse vlucht naar Baltra. U wordt vanaf hier naar het hoofdeiland van de Galapagos
archipel; Santa Cruz gebracht.
(overnachting: Finch Bay Hotel – ocean view kamer - logies & ontbijt)

Dag 12: Santa Cruz (Galapagos eilanden)
Vrije dag gepland! U kunt heerlijk genieten van de omgeving. Het hotel waar u verblijft is rustig gelegen,
direct aan het strand, en alleen bereikbaar te voet of met een fiets. Het strand, alleen voor hotelgasten,
is omgeven door mangrovebomen. Fijne plek als u een aantal dagen extra op de Galapagos archipel
wenst te blijven.
(overnachting: Finch Bay Hotel – ocean view kamer - logies & ontbijt)

Het onderstaande programma aan boord van de Galapagos Odyssey is geheel afhankelijk van weersomstandigheden.
Ook kan de mogelijkheid zich voordoen om van de route af te wijken om elders grote(re) kansen te hebben om dieren
waar te nemen. De kapitein is uiteindelijk degene die het besluit neemt voor de te kiezen route. Flexibiliteit is het
belangrijkste uitgangspunt bij een cruise als deze.

Dag 13: Santa Cruz – Galapagos Odyssey cruise
Vandaag wordt u in uw hotel opgehaald en per watertaxi naar de dock gebracht vanwaar uw Galapagos
cruise vertrekt. Hier wordt u welkom geheten door de medewerkers van het jacht waar u de komende
dagen op zult gaan verblijven genaamd Galapagos Odyssey. In de middag bezoekt u het Charles Darwin
Research Center. Het Charles Darwin Research Centre ligt op ongeveer 20 minuten wandelen vanaf het
centrum van de plaats Puerto Ayora. Hier worden vele activiteiten verricht die zijn gericht op het behoud
en herstel van de flora en fauna van de archipel. Het station wordt beheerd door de Charles Darwin
Foundation, die in 1958 werd opgericht. Er wordt ook nauw samengewerkt met de National Park Service
van Ecuador. Meer info over dit Research Centre; www.darwinfoundation.org.
(overnachting: Galapagos Odyssey – standaard hut – volpension)

Dag 14: Galapagos Odyssey cruise
Vandaag brengt u een bezoek aan het eiland Isabela. Isabela, 4588 km2 groot, is het grootste eiland van
de Galapagos. Het J-vormige eiland wordt gevormd door 5 aan elkaar gegroeide vulkanen. Het hoogste
punt van het eiland ligt op 1707 meter, dit is ook gelijk het hoogste punt van de gehele archipel. Net als
de vulkaan Cumbre op het eiland Fernandina, vertonen ook de vulkanen op Isabela nog altijd activiteit.
Het eiland wordt minder vaak bezocht door toeristen. De westkant van het eiland is te ver uit de route
voor vele cruises. Het meeste dierenleven, waaronder de enige aalscholversoort ter wereld die niet kan
vliegen, is te vinden aan deze kant van het eiland. Net buiten de haven van Puerto Villamil, steken een
aantal eilandjes net boven het water uit. Dit is een unieke plek om de witpunt rifhaaien en andere dieren
te observeren. Hierna brengt u een bezoek aan de Sierra Negra vulkaan. U gaat naar de hooglanden van
Puerto Villamil. U komt door een oneffen terrein en na een klim komt u uit bij de Sierra Negra Vulkaan,
vanaf hier heeft u een fantastisch uitzicht! De Sierra Negra is de één na breedste kater in de wereld!
Vanaf hier wandelt u naar de Chico Vulkaan, let op de opvallende lava formaties die u hier ziet.
In de middag brengt u een bezoek aan het kweekcentrum Arnaldo Tupiza, hier worden
reuzenschildpadden gefokt in gevangenschap, om deze soort te beschermen. Het ligt op 1,5 kilometer
afstand van Puerto Villamil. Hier kunt u leren over de processen van voortplanting en het fokken. In
totaal zijn er ongeveer 300 schildpadden van alle grootte. Isabela is het enige eiland in de wereld die 5
verschillende soorten schildpadden heeft! Ook zult u een bezoek brengen aan het witte zandstrand van
Puerto Villamil.
(overnachting: Galapagos Odyssey – standaard hut – volpension)

Dag 15: Galapagos Odyssey cruise
Vandaag gaat u naar Punta Moreno wat gelegen is op het zuidwestelijk gedeelte van het eiland. Vanaf
hier heeft u een spectaculair uitzicht op de Alcedo, Sierra Negra en Cerro Azul vulkanen. Hier bevinden
zich een aantal lagunes met verschillende soorten vogels zoals flamingo‟s en pelikanen. Punta Moreno
bestaat uit een verlaten en ongerept landschap met indrukwekkende zwarte lava gedeeltes. Dit onlangs
geopende gebied is uitermate geschikt voor wildlife en biedt bezoekers onder andere Galapagos duiven,
pinguïns en vliegende aalscholvers. Na Punta Moreno bezoekt u Elizabeth bay. Deze baai is gelegen aan
de westkust van het eiland. Dit is een aantrekkelijke plaats om het bijzondere zeeleven te observeren.
Vaak worden hier Galapagos Pinguïns gespot. Ook kunt u op zoek gaan naar waterschildpaden,
zeeleeuwen, vliegende aalscholvers en in de lucht rondcirkelende Galapagos Haviken. Dit gebied is ook
de perfecte plaats voor het nemen van mooie foto‟s.
(overnachting: Galapagos Odyssey – standaard hut – volpension)

Dag 16: Galapagos Odyssey cruise
Fernandina, het jongste eiland van de Galapagos eilanden, is 700.000 jaar geleden ontstaan. Het eiland
heeft een oppervlakte van 642 km2, met een hoogste punt van 1494 mtr. Het is een heel droog eiland.
Het hele eiland bestaat uit één, nog steeds actieve, vulkaan: La Cumbre. In 1968 vond er een enorme
vulkaanuitbarsting plaats, die de gehele top van deze vulkaan wegblies. In de krater heeft zich een meer
gevormd met een omtrek van 18 kilometer ! Punta Espinosa ligt in het noordoosten van het eiland en is
zeker een bezoek waard. Dit eiland is één van de weinige plaatsen waar de Galapagos havik veelvuldig te
zien is. U komt hier verschillende soorten fauna tegen: lopende aalscholvers, zeeleguanen, Galapagos
havik, Galapagos pinguïn en zeeleeuwen. Hierna brengt u een bezoek aan Tagus Cove, dit is een plek
waar piraten en walvisvaarders in vroeger dagen een stop maakten. Op de rotswanden ziet u honderden
namen van schepen vermeld, die hier eeuwen geleden voor anker gingen. Uiteraard is het beschilderen
van deze rotswanden tegenwoordig verboden. Bij Tagus Cove maakt u een wandeling door het
vulkanische landschap van de Darwin vulkaan. Aan het einde van de wandeling wordt u beloond met een
spectaculair uitzicht. Over de baai en het Darwin meer. U heeft hier de mogelijkheid vele Blauwvoet Janvan-Genten ziet, maar ook veel zeeleguanen, pinguïns en bruine Pelikanen te observeren.
(overnachting: Galapagos Odyssey – standaard hut – volpension)

Dag 17: Galapagos Odyssey cruise
Vandaag begint u met een bezoek aan het Espumilla strand. Espumilla is een zandkleurig strand dicht bij
Puerto Egas. Er is een mangrovegebied en er zijn twee zoutmeertjes waar soms flamingo's en andere
waadvogels kunnen worden gespot. Nog even verderop begint een droog palo santo bos. Het strand is
ook een belangrijke plek voor zeeschildpadden, zij leggen hier hun eieren. Na de middag brengt u een
bezoek aan Puerto Egas de mooiste bezoekersplaats op Santiago. Rondom de baai liggen spectaculaire
tufsteenformaties. Voorheen was hier een zoutfabriek gevestigd, maar deze fabriek hield niet lang stand.
Op het eiland zijn hier nog verschillende resten van te vinden. Hier zijn ook meerdere dieren te vinden, u
kunt wandelen op het eiland over de lavaplaat en tufsteen, bijzonder om te zien. Hierna brengt u een
bezoek aan Puerto Egas de mooiste bezoekersplaats op Santiago. Rondom de baai liggen spectaculaire
tufsteenformaties. U kunt wandelen op het eiland over de lavaplaat en tufsteen, wat erg bijzonder om te
zien.
(overnachting: Galapagos Odyssey – standaard hut – volpension)

Dag 18: Galapagos Odyssey cruise – Quito
In de ochtend brengt u een bezoek aan Lobos Islet, een eilandje op ongeveer een uur varen vanaf de
haven van Puerto Baquerizo Moreno. Hier nestelen blauwvoet Jan-van-Gent vogels en er leeft een kolonie
zeeleeuwen. Ten noordoosten van dit eiland ligt het eilandje León Dormido of Kicker Rock. Op de steile
wanden van deze rots leven en nestelen diverse zeevogels. Na afloop gaat u van boord en wordt u naar
de luchthaven van San Cristobal gebracht. Vanuit hier stapt u aan boord van uw binnenlandse vlucht
naar Quito. Bij aankomst aan het einde van de middag wordt u welkom geheten door een van onze lokale
medewerkers die u naar uw accommodatie zal begeleiden. U verblijft in Casa Gangotena, een schitterend
klassiek hotel met elementen geïnspireerd op de Renaissance. De 31-kamers zijn allen met een bijzonder
klassiek interieur. Bijzonder is het dat u als gast, onder het genot van een drankje op het dakterras, kunt
genieten van een geweldig uitzicht over de stad. Dineren buiten de deur is niet nodig, het hotel beschikt
over een restaurant met een goede internationale keuken, waar u heerlijk kunt eten. In de avond kunt u
genieten van een goede wijn aan de bar met de andere gasten. Geniet van alle schoonheid waarover dit
hotel beschikt.
(overnachting: Casa Gangotena – Plaza View Room - logies & ontbijt)

Dag 19: Quito
Vrije dag gepland, geniet van uw verblijft in de Ecuadoriaanse hoofdstad.
(overnachting: Casa Gangotena – Plaza View Room - logies & ontbijt)

Dag 20: Quito – Amsterdam
U wordt vandaag naar de luchthaven van Quito gebracht, vanwaar u aan boord gaat van uw
intercontinentale vlucht naar Amsterdam.
Dag 21: Amsterdam
U arriveert vandaag in Amsterdam.
Einde van uw Unieke Reis!

Prijs: Ca. € 10.730,- 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 binnenlandse vluchten, economy class
 ALLE 11 hotelovernachtingen, maaltijden zoals vermeld
 ALLE 3 overnachtingen in La Selva Lodge op basis van volpension en alle excursies onder
begeleiding van professionele gidsen
 ALLE 5 overnachtingen aan boord van de Galapagos Odyssey op basis van volpension en alle
excursies onder begeleiding van professionele gidsen
 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, zie kopje hieronder
 Het entreegeld voor het Galapagos Nationaal Park á USD $ 100,- p.p. moet ter plaatse bij entree
van het park nog voldaan worden. Evenals de betaling van USD $ 20,- p.p. voor de zogenaamd
persoonlijke gele kaart (Transit Control Card), opgelegd door The Galapagos National Institute
(INGAL).
 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 én aanvullende
voorwaarden Sapa Pana Travel: 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 

