Inspiratiereis
Colombia
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 dagen
Tijdens deze unieke reis maakt u kennis met het verrassende land Colombia. De reis start in de salsastad
Cali. Vervolgens vliegt u naar het historische plaatsje Popayan, waar u een typische markt bezoekt.
Hierna vliegt u naar de hoofdstad Bogota, waar u het historische centrum ontdekt. U gaat dan naar het
moerasgebied van Casanare, waar u veel fauna en flora zult bewonderen. U vervolgt uw reis naar
Riohacha, waar u een unieke omgeving ontdekt. Het Nationale Park Tayrona bezoekt u ook tijdens deze
reis. En als afsluiter verblijft u in het mooie Cartagena de Indias.
Dag 1: Amsterdam – Cali
Vandaag gaat uw unieke reis door Colombia van start. U vertrekt vanuit Amsterdam met een
intercontinentale vlucht naar Cali. Bij aankomst in Cali wordt u door een medewerker ter plaatste welkom
geheten en naar uw accommodatie gebracht.
(overnachting Cosmos Xpress Hotel: logies & ontbijt)
Dag 2: Cali
Santiago de Cali is de derde grootste stad van Colombia en tevens de bakermat van de passionele salsa.
Vandaag wordt u meegenomen langs de historische en culturele bezienswaardigheden van de stad zoals
het 19de eeuws Teatro Municipal Enrique Buenaventura, Casa Proartes, het cultureel centrum en La
Iglesia de la Merced. Daarnaast kunt u een interessante goud en keramiek verzameling uit de Calima
periode bewonderen in het Museo de Oro. Vervolgens neemt uw gids u mee naar het historische San
Antonio district waar u een adembenemend uitzicht heeft over de stad van Cali. Hierna bezoekt u nog
een aantal andere interessante bezienswaardigheden waarna uw tour eindigt bij het Cristo Rey
monument.
(overnachting Cosmos Xpress Hotel: logies & ontbijt)

Dag 3: Cali – Popayan
In de ochtend wordt u bij uw accommodatie opgehaald en naar Popayan gebracht.
(overnachting Hotel la Plazuela: logies & ontbijt)
Dag 4: Popayan
Vandaag wordt u opgehaald in uw hotel voor een stadstour door Popayán. U gaat samen met uw gids het
historische centrum van de stad bekijken, Popayán is gesticht in 1537. Rond Parque Caldes zijn
belangrijke religieuze bouwwerken, de overheid en Torre del Reloj gevestigd. Torre del Reloj, de
klokkentoren wordt gezien als een symbool voor de stad en is gebouwd tussen 1673 en 1682. Vervolgens
gaat u verder naar Puente de Humilladero, gebouwd in 1872, om toegang te verschaffen van het
stadscentrum naar El Callejon. Daarna brengt u een bezoek aan Iglesia de Santo Domingo een kerk
gebouwd in barokstijl, ontworpen door de Spaanse architect Antonio Garcia in opdracht van de Arboleda
familie. Deze kerk wordt gezien als een van de mooiste kerken in de stad. Als afsluiter van deze
stadstour brengt u een bezoek aan het museum Arte Religiso, welke een interessante collectie van
religieuze kunst bezit. Na afloop wordt u terug naar uw hotel gebracht. De rest van de dag kunt u vrij
besteden.
(overnachting Hotel la Plazuela: logies & ontbijt)
Dag 5: Popayan – Silvia Markt – Bogota
Na het ontbijt wordt u naar het plaatsje Silvia gebracht, deze is gelegen op circa ander half uur rijden
van Popayan. Silvia is een dorpje met pittoreske huizen die omringd zijn door suikerrietplantages. In dit
plaatsje is elke dinsdag een markt van de inheemse bevolking. Guambiano indianen leven in de
bergachtige omgeving, en gaan elke dinsdag naar Silvia om zijn producten te verkopen. De markt zelf is
niet zo groot, maar is een soort van hal waar fruit, groente, vlees en kleding worden verkocht. Wat deze
markt interessant maakt zijn de mensen die op deze markt staan te verkopen. Deze mensen dragen de
typische „anacos‟ kleding. De vrouwen dragen blauwe poncho‟s met zwarte rokken en een hoed wanneer

(vervolg dag 5)

deze getrouwd zijn of een strohoed als ze ongehuwd zijn. De mannen dragen lange blauwe rokken en
gekleurde sjaals met een zwart of donker bruine hoed. Indien u trek krijgt tijdens uw bezoek aan deze
markt, kunt u hier ook een hapje eten. Na het bezoeken van deze markt wordt u naar de luchthaven van
Popayan gebracht waar u een binnenlandse vlucht naar Bogota neemt. In Bogota wordt u door een
medewerker ter plaatse ontvangen die u naar uw accommodatie zal begeleiden.
(overnachting Hotel B3 Virrey: logies & ontbijt)
Dag 6: Bogota
U gaat vandaag op een prachtige excursie naar het historisch centrum van Bogota dat bekend staat als
„La Candelaria‟. Terwijl u door de oude wijken rijdt ziet u de typische statige huizen met Spaanse
koloniale invloeden. Midden in het centrum, op het Plaza Bolivar, staat het standbeeld van de grote
bevrijder Simon Bolivar. Nabij gelegen staat de kathedraal, gebouwd op de fundamenten van de eerst
gebouwde kerk in 1539. In de kathedraal vindt u een belangrijke collectie van over vier eeuwen
verzamelde religieuze voorwerpen zoals textiel en kunstwerken. Daarnaast bezoekt u de Capilla del
Sagraria; de religieuze architecturale parel van de stad en het Capitolio. U vervolgt uw wandeling naar
Bogota‟s congres gebouw Salón Elíptico dat zeker een bezoekje waard is. Vervolgens gaat u naar het
Museo Botero, een koloniaal huis gevuld met kunstwerken gemaakt en gedoneerd door Fernando Botero.
In zijn persoonlijke collectie bevinden zich grootheden als Picasso, Monet, Renoir, Matisse, Dali en
Giacometti. Natuurlijk brengt u ook een bezoek aan het Museo del Oro, waar meer dan 32.000 gouden
voorwerpen en 20.000 stenen uit acht culturen worden tentoongesteld. Het museum opende haar deuren
in 1939 en wordt internationaal beschouwd als één van de belangrijkste musea in zijn soort.
(overnachting Hotel B3 Virrey: logies & ontbijt)
Dag 7: Bogota – El Yopal (Casanare)
Vroeg in de ochtend wordt u bij uw accommodatie opgehaald en naar de luchthaven van Bogota
gebracht. Hier neemt u een binnenlandse vlucht naar El Yopal. Eenmaal aangekomen wordt u naar het
moerasgebied van Casanare gebracht.
(overnachting Hato la Aurora: volpension)

Dag 8 & 9: El Yopal (Casanare)
Deze dagen heeft u alle gelegenheid om gebruik te maken van de activiteiten die door Hato La Aurora
worden aangeboden. U kunt de omgeving gaan verkennen waar u een bijzondere mooie natuur zult
vinden. Casanare is de perfecte omgeving om vogels te spotten aangezien veel migratiestromen hier
passeren. Met een beetje geluk ziet u hier vele vogelsoorten zoals de Aruco, Garzones, reigers, uilen,
guereres en ibissen. Naast vogels kunt u hier ook andere wilde dieren spotten zoals capibara‟s, herten,
kaaimannen, vee, wilde paarden, wilde zwijnen, schildpadden, zoetwaterdolfijnen en nog veel meer
diersoorten. Met een beetje geluk maakt u ook kennis met de wereldbekende anaconda of jaguars en
poema‟s.
(overnachting Hato la Aurora: volpension)
Dag 10: El Yopal – Bogota
In de ochtend kunt u nog even nagenieten van de omgeving waar u zich bevindt. Daarna wordt u naar de
luchthaven van El Yopal gebracht waar u een binnenlandse vlucht naar Bogota neemt. Vanuit de
luchthaven van Bogota wordt u naar uw accommodatie gebracht.
(overnachting hotel Casa Deco: logies & ontbijt)

Dag 11 & 12: Bogota – Riohacha – Cabo de la Vela
U wordt opgehaald bij uw accommodatie en naar de luchthaven van Bogota gebracht waar u een
binnenlandse vlucht naar Riohacha neemt. Bij aankomst wordt u naar uw hotel gebracht. Riohacha is een
klein en rustig plaatje gelegen aan de smalle baai van Boca de Camarón. Het werd opgericht in 1526
onder de naam Nuestra Señora de las Nieves. De twee dagen die u hier verblijft kunt u naar eigen wens
invullen. U kunt kiezen uit veel verschillende excursies zoals tours naar verschillende plaatsen in de
omgeving. Zo kunt u bijvoorbeeld een 60 km lange trip naar de zoutpannen van Manaure maken. Dit zijn
enorme zoutvlaktes waarvan de atonaliteiten veranderen van wit tot diep paars. De sterke zon en wind
zorgen voor verdamping die de lange witte stukken vormen. Deze worden door de Wayuu gemeenschap
omgezet in witte heuvels. U kunt ook naar Uribia om het handwerkcentrum te bezoeken waar u het
geduldig werk van het weven van hangmatten en tassen kunt bewonderen. U verblijft deze twee dagen
op basis van volpension, dus alle maaltijden en excursies zijn inbegrepen.
(overnachting hotel Cabo de la Vela: volpension)

Dag 13: Cabo de la Vela – Riohacha
In de ochtend kunt u nog even genieten van het strand. Cabo de la Vela wordt door de Wayuu religie
gezien als de weg waar de zielen van de doden hun reis naar het onbekende beginnen. Hierna keert u
terug naar uw hotel in Riohacha.
(overnachting hotel Majayura: volpension)
Dag 14: Riohacha – Tayrona Nationaal Park
Na het ontbijt wordt u naar het Tayrona Nationaal Park gebracht. Hier verblijft u in een mooie omgeving
in het nationale natuurpark Tayrona. Het Tayrona Nationaal Park is gelegen aan de Colombiaanse
Atlantische kust. De grenzen van het park lopen van de baai van Taganga tot aan de uitmonding van de
Piedras rivier. In dit gebied kan de temperatuur wel oplopen tot 30 oC. De vele baaien, prachtige
stranden, witte koraalriffen, groene mangroven, bergen en weelderige vegetatie geven iedere bezoeker
het ultieme vakantiegevoel. Gedurende uw verblijf zijn alle maaltijden en excursies inbegrepen.
(overnachting hotel Playa Koralia: volpension)
Dag 15 & 16: Tayrona Nationaal Park
Het Tayrona Nationaal Park is het leefgebied voor vele vogels, zoogdieren en tal van reptielen. Een
absolute aanrader om te bezoeken zijn de verschillende archeologische opgravingen, die het bestaan van
de oude culturen bevestigen. Een voorbeeld hiervan is de stad “Chairama”, waarvan nog vele restanten
bewaard zijn gebleven. Hier bevinden zich vele bruggetjes, kanalen, terrassen, winkels en aardewerken
waardoor u zich niet hoeft te vervelen en genoeg te bekijken heeft. In de omgeving kunt u naar de
prachtige stranden Arrecifes, La Piscina, Cabo de San Juan del Guía en Castilletes gaan. Sommige met
helderblauw water, anderen met een veelzijdige vegetatie. Elk van deze stranden geeft u het gevoel dat
u zich telkens op een andere wereld bevindt. Naast het bewonderen van de schitterende omgeving heeft
u de mogelijkheid om mini tochten te maken, te snorkelen, vogels te kijken, te kajakken en te fietsen.
Gedurende uw verblijf zijn alle maaltijden en excursies inbegrepen.
(overnachting hotel Playa Koralia: volpension)
Dag 17: Tayrona Nationaal Park – Cartagena
Vandaag wordt u bij uw accommodatie opgehaald en naar Cartagena de Indias gebracht. Cartagena de
Indias is een prachtige koloniale plaats aan de Caribische kust. Het oude centrum bevat een wirwar aan
kleine schilderachtige straatjes, met vrolijk gekleurde koloniale gebouwen en romantische pleinen. Buiten
de oude stadsmuren heeft de stad zich inmiddels verder uitgebreid met moderne, aantrekkelijke wijken.
Vanaf de stadswallen bij het oude centrum overziet u in één blik zowel het sfeervolle koloniale stadshart
als de indrukwekkende skyline van Boca Grande.
(overnachting Hotel Don Pedro de Heredia: logies & ontbijt)

Dag 18 & 19: Cartagena
Er zijn twee vrije dagen ingepland. Zonder twijfel is Cartagena de Indias één van de mooiste steden van
Zuid-Amerika. De stad is in 1533 gesticht door Pedro de Heredia en gold in de zestiende eeuw als
belangrijke stop voor de zilvervloot. Het koloniale hart, met haar indrukwekkende stadswal is perfect
bewaard gebleven. In de stad hangt een zinderende Caribische sfeer. In de namiddag, wanneer de
temperatuur zakt, komt de stad tot leven. Begin met een heerlijke cocktail in café del mar op de oude
stadswal terwijl de zon aan de horizon in zee verdwijnt en slenter daarna door het centrum, op zoek naar
een goed restaurant aan één van de vele mooie pleinen.
(overnachting Hotel Don Pedro de Heredia: logies & ontbijt)
Dag 20: Cartagena – Amsterdam
Vandaag wordt u opgehaald en naar de luchthaven van Cartagena gebracht. Hier zult een
intercontinentale vlucht terug naar Amsterdam te nemen.
Dag 21: Amsterdam
U komt vandaag aan in Amsterdam.

Einde van uw unieke reis!

Prijs: Ca. € 7.040,- 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 19 hotelovernachtingen, maaltijden zoals vermeld
 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
 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, luxe accommodaties met goede service, kleinschalig en gelegen op prachtige locaties
Bij het reserveren van een reis kunnen wij, desgewenst, restaurants aanbevelen of andere
specifieke 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 

