Sapa Pana Travel
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>reizen

Sapa Pana Travel is een bijzondere reisorganisatie die zich richt op luxe maatwerkreizen.
Dit blijkt al uit de naam, die is afgeleid van de
taal van de Inca’s en ‘de unieke reis’ betekent.
Eigenaar Johan van Rijswijck deelt zijn persoonlijke reiservaringen en het verhaal achter
zijn onderneming met Top Shops.

Specialist in bijzondere reizen naar Latijns-Amerika en Antarctica
Sapa Pana Travel is gevestigd op een fraai plekje in de oude
binnenstad van ’s-Hertogenbosch. De reisorganisatie houdt er
een unieke filosofie op na, zo vertelt Johan: ‘We bieden alleen
reizen aan naar bestemmingen die we zelf regelmatig bezoeken.
Plaatsen waar we alle bijzondere plekjes kennen en waar we
beschikken over een sterk lokaal netwerk.’ Om cliënten kennis
te laten maken met het bijzondere karakter van Sapa Pana Travel
heeft de reisorganisatie een fraai en inspirerend boek uitgegeven
waarin alle bestemmingen beschreven worden op basis van
eigen reiservaringen.
Bij het samenstellen van een reis verkiest de reisorganisatie de
mooiste route boven de meest voordelige route. ‘Veel mensen
die het zuiden van Chili bezoeken, reizen voornamelijk over
land naar Torres del Paine, één van de meest spectaculaire
natuurgebieden ter wereld’, illustreert Johan. ‘Wij nemen onze
gasten daarentegen op een bijzondere wijze mee naar dit ruige
en ongerepte natuurgebied, namelijk via het water. Tijdens de
tocht in een kleine Zodiac boot passeren we meerdere gletsjers
en ander natuurschoon. Adembenemende uitzichten die we
onze cliënten niet willen onthouden.‘
Ook wat betreft accommodaties gaat Sapa Pana Travel net iets
verder dan anderen. Dat ze voornamelijk gebruik maken van vieren vijfsterrenhotels spreekt voor zich. Maar de selectiecriteria
gaan verder dan comfort en service. Hotels moeten iets speciaals
bijdragen aan de beleving. Zoals de Awasi Lodge in de Chileense
Atacama woestijn, een accommodatie waar Sapa Pana Travel
regelmatig gebruik van maakt. Een prachtig hotel met slechts acht
kamers. Per kamer stelt het hotel een gids en een terreinwagen
ter beschikking, waarmee de gasten tijdens hun verblijf de meest
bijzondere plekken in de regio bezoeken. Een ander voorbeeld
dat Johan noemt is het Titilaka hotel aan het Titicacameer in Peru:
‘Deze kleinschalige accommodatie heeft maar elf kamers en ligt
op een werkelijk spectaculaire plek op de Peruaanse hoogvlakte,
met uitzicht over het hoogst bevaarbare meer ter wereld.’
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Travel werken nauw samen. De gedeelde passie voor Argentinië

Dit heeft voor onze cliënten weer als voordeel dat we altijd direct
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Johan. ‘Het verblijf en de spa waren ronduit geweldig. We zijn

Honderd klassieke Volvo’s beginnen in december aan een uniek
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De route doorkruist zes landen en de deelnemers overbruggen
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