Inspiratiereis
Mexico
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

Belangrijk: deze reis kan alleen van januari t/m maart uitgevoerd worden.

15 dagen
Wat een bijzondere reis! Ieder jaar van november tot maart kunt u in Mexico het overwinteren van de 60
tot 100 miljoen Monarchvlinders Deze insecten maken een acht maanden en vier generaties durende reis
vanuit Canada! Uw unieke reis gaat van start in de Mexicaanse hoofdstad Mexico stad. Hierna vliegt u
naar de mooie koloniale stad Morelia. Vanuit Morelia reist u verder naar Zitacuaro. Vanuit hier zult u de
kans krijgen om de bijzondere schouwspel de van de Monarchvlinders te beleven! Dit is zeker een
hoogtepunt van uw reis! U gaat terug naar Morelia vanwaar u naar La Paz vliegt in Baja California. U reist
verder naar Magdalena bay. Hier bezoekt u de beschutte baaien, waar grijze walvissen verblijven om hun
jongen te baren. Het is een spectaculair schouwspel om deze reusachtige dieren van zo dichtbij te zien. U
sluit uw reis af met een verblijf in La Paz, aan de oostkust van Baja California. La Paz is een
aantrekkelijke plaats met een historisch centrum en mooie boulevard. De stad wordt omringd door
betoverend mooie stranden. De ideale plek om deze reis af te sluiten!
Dag 1: Amsterdam – Mexico stad
Vandaag vliegt u vanuit Amsterdam naar Mexico stad. Bij aankomst wordt u welkom geheten door een
van onze medewerkers ter plaatse, die u naar uw hotel zal begeleiden. U verblijft in het Busue hotel. Dit
hotel is gevestigd in een oud karakteristiek pand en opende in november 2013 haar deuren. Bij het
binnengaan van het hotel, vallen uw ogen meteen op de karakteristiek betegelde gewelven en de zware
houten balken. Op het dak vindt u een dakterras met daarbij een uitstekend restaurant. Een heerlijke
plek van het hotel. Het restaurant is momenteel één van de places to be in Mexico City, maar toch heeft
u daar als hotelgast geen last van, omdat alle gasten van buiten het hotel, via een lift aan de buitenkant
van het pand naar dit restaurant kunnen gaan.
(overnachting: Busue Hotel – logies & ontbijt)

Dag 2: Mexico stad
Deze dag is vrij gepland. Wanneer u geïnteresseerd bent in archeologie, is de Templo Mayor, die tussen
de kathedraal en het presidentiële paleis is gelegen, een aanrader. Dit was voor de komst van de
Spanjaarden, de grootste en belangrijkste tempel van de Azteken met een hoogte van ruim 60 meter.
Echter de piramide is voor het grootste gedeelte verwoest door de Spanjaarden en veel van de stenen
zijn ook gebruikt bij de bouw van de kathedraal. De overgebleven resten van de piramide zijn in 1978
blootgelegd en met een archeoloog kunt dit complex binnengaan, waarbij u meer leert over de Azteken
cultuur. Ga voor een lunch naar het dakterras van het Down Town hotel , waarbij u uitkijkt over het
centrale plein, uiteraard regelen wij voor u het beste tafeltje. Een absolute aanrader is het Museo
Nacional de Antropologia, gelegen in het mooie stadspark Chapultepec. Het museum is gevestigd in een
prachtig modern gebouw, waarin de antropologische geschiedenis van Mexico vanaf het allereerste begin
verteld wordt. Ook zijn er vele kunst en gebruiksvoorwerpen te vinden van de diverse precolumbiaanse
culturen, die in Mexico hebben gefloreerd, zoals de culturen van de Azteken, Zapoteken en de Maya’s.
(overnachting: Busue Hotel – logies & ontbijt)

Dag 3: Mexico stad – Morelia
Na het ontbijt wordt u naar de luchthaven van Mexico stad gebracht, waar u een binnenlandse vlucht
neemt naar Morelia. Bij aankomst in Morelia wordt u door een van onze lokale medewerkers welkom
geheten en naar uw accommodatie gebracht. Het hotel waar u verblijft ligt direct aan het centrale plein
van Morelia. Het dakterras en de balkonnetjes van het restaurant zijn, wanneer de avond gevallen is en
de sterren aan de hemel staan, wellicht de meest romantische plekken van de stad. U kijkt dan namelijk
uit over het prachtig verlichte plein en het oude stadshart.
(overnachting: Casa Grande Hotel Boutique – logies & ontbijt)

Dag 4: Morelia
Deze dag is vrij gepland, zodat u op eigen gelegenheid kennis kunt maken met Morelia. Morelia is een
grote stad in een prachtig groene, vruchtbare vallei op ongeveer 2000 meter hoogte. De stad is de
hoofdstad van de staat Michoacán en heeft een zeer fraai koloniaal centrum, dat behoort tot het
Werelderfgoed van Unesco. Het bijzondere aan het centrale plein 'Plaza de Armas' is, dat de kathedraal
midden op het plein gesitueerd is. In andere koloniale plaatsen staan kerken en andere voorname
gebouwen over het algemeen rondom het centrale plein. Het levendige centrum heeft vele goede
restaurants en gezellige terrassen, waardoor Morelia niet alleen de moeite waard is voor een kort bezoek,
maar ook de perfecte uitvalsbasis vormt voor het verkennen van de prachtige omgeving met onder meer
de boeiende stadjes Pátzcuaro, Tzintzutzan en Santa Clara del Cobre.
(overnachting: Casa Grande Hotel Boutique – logies & ontbijt)

Dag 5: Morelia – Zitacuaro
Na het ontbijt wordt u bij uw hotel opgehaald en reist u naar het ruige en groene binnenland, het
overwintergebied van de briljant gekleurde Monarchvlinder! Ieder jaar van november tot maart arriveren
hier van 60 tot 100 miljoen Monarchvlinders, na een acht maanden en vier generaties durende reis
vanuit Canada!
(overnachting: Rancho San Cayetano – halfpension)

Dag 6: Zitacuaro
In de ochtend rijdt u met uw gids in ca. 40 min naar het eerste reservaat. Bij aankomst loopt u via een
steil pad omhoog (ca. 1,5 uur lopen). U loopt door een dennenbos waar het wemelt van de monarch
vlinders. Terwijl u verder loopt ziet u dat het bos dichter wordt en uiteindelijk zult u dan 60 miljoen
vlinders zien. Deze vlinders hebben een lange reis afgelegd om hier te komen. De zon zorgt voor een
aangename warmte en verlicht de vleugels van de vlinders, wat voor een mooi plaatje zorgt met licht en
kleur. Uw deskundige gids kan uw alles vertellen over deze bijzondere insecten. Rond het middaguur
maakt u een stop voor een picknick. Tijdens de lunch zal uw gids meer vertellen over het bijzondere
fenomeen van deze vlindermigratie, waarbij ook de ecologische bedreiging aan bod zullen komen. Na de
lunch heeft u de tijd om het gebied nog wat verder te bekijken. In de namiddag wordt u weer mee
teruggenomen naar uw hotel. In de avond tijdens het diner schuift uw gids nog even aan om de
bijzondere ervaring van deze dag met u te bespreken. De hoogte in het gebied varieert tussen 2.500 en
de 3.000 meter boven zeeniveau.
(overnachting: Rancho San Cayetano – halfpension)

Dag 7: Zitacuaro
Na het ontbijt rijdt in ongeveer een uur naar de Cerro Pellon reservaat. Het reservaat dat u deze dag
bezoekt kan wijzigen afhankelijk van de vlinderconcentratie op de dag zelf en is daarom onder
voorbehoud. Bij aankomst in het reservaat kunt u ervoor kiezen of u lopend of te paard (ca. 1 uur) een
route wilt volgen naar een plek waar nog een grote concentratie vlinders te vinden is. In de stilte van het
bos kunt u de klapperende vleugels van deze zeer delicate wezens horen. Ook deze wordt u een picknick
lunch geserveerd te midden van dit natuurlijke schouwspel. Na de lunch heeft u, afhankelijk van de
weersomstandigheden nog wat tijd om het gebied verder te verkennen, voordat u naar uw hotel wordt
teruggebracht.
(overnachting: Rancho San Cayetano – halfpension)

Dag 8: Zitacuaro - Morelia
Vandaag reist u terug naar de historische stad Morelia. Morelia is in 1541 gesticht als Valladolid de
Michoacán en kent een zeer rijke geschiedenis. Dit is terug te zien in de vele mooie gebouwen in het
koloniale centrum, dat als wereldergoed is aangemerkt door Unesco. Geniet van uw vrije tijd hier in de
middag en avond.
(overnachting: Casa Grande Hotel Boutique – logies & ontbijt)

Dag 9: Morelia – La Paz
In de ochtend wordt u door uw privé chauffeur opgehaald en naar de internationale luchthaven van
Morelia gebracht, waar u een vlucht zult nemen naar La Paz, een stad aan de oostkant van het
schiereiland Baja California. Bij aankomst in La Paz wordt u naar uw accommodatie gebracht. U verblijft
in een sfeervol boetiek hotel enkele meters van de boulevard. La Paz is een aantrekkelijke kustplaats met
een historisch centrum. Rondom de stad vindt u betoverende mooie stranden.
(overnachting: Posada de las Flores – logies & ontbijt)

Dag 10: La Paz
Vandaag gaat u kajakken op zee en snorkelen bij het eiland Espiritu Santu. U bereikt het eiland per
motorboot, onderweg krijgt u veiligheidsinstructies en een eerste uitleg over het kajakken op zee. In de
ochtend kunt kajakken in het turkooizen water . Tijdens de lunch geniet u van een picknick op het
strand. In de middag maakt u een wandeling naar een eiland met een zeeleeuwen kolonie. Hier kunt u
zwemmen en snorkelen tussen de zeeleeuwen en andere zeedieren. Aan het einde van de middag keert u
terug naar uw hotel.
(overnachting: Posada de las Flores – logies & ontbijt)

Dag 11: La Paz – Magdalena Bay
Na het ontbijt wordt u naar de oostkust van Baja California gebracht. In circa 3,5 uur rijdt u naar
Magdalena Bay, waar u uw eerste ontmoeting zult hebben met de grijze walvissen. Deze reusachtige
zoogdieren brengen de zomers door in de Bering zee en zakken in de winter af naar het zuiden, waarbij
een deel van de walvispopulatie kiest voor een verblijf in de wateren rondom Baja California Deze reis is
ca, 15.000 tot 20.000 km lang en is een van de langste jaarlijkse migraties van zoogdieren. U zult twee
keer de walvissen kunnen spotten.
(overnachting: Hotel Brennan – logies & ontbijt)

Dag 12: Magdalena Bay – La Paz
Vandaag brengt u nogmaals een bezoek aan Magdalena Bay, voor dat u in de middag terug zult gaan
naar La Paz. In de baai gaat u aan boord van kleine boten, waarmee u de dieren behoorlijk dicht kunt
naderen. Hierdoor krijgt u een buitengewone kans om fysiek contact te maken met deze prachtige
dieren. In de middag wordt u terug naar La Paz gebracht, waar u aan het einde van de middag aankomt.
(overnachting: Posada de las Flores – logies & ontbijt)

Dag 13: La Paz
Deze dag heeft u ter vrije besteding. Bezoek bijvoorbeeld een van de prachtige stranden in de omgeving
en slenter langs de boulevard.
(overnachting: Posada de las Flores – logies & ontbijt)

Dag 14: La Paz – Mexico stad – Amsterdam
Uw unieke reis door Mexico komt helaas teneinde. U wordt naar de luchthaven van La Paz gebracht waar
u een binnenlandse vlucht naar Mexico stad neemt. Bij aankomst in Mexico stad stapt u over op uw
uiteindelijke vlucht naar Amsterdam.
Dag 15: Amsterdam
U komt vandaag aan in Amsterdam. Einde van uw unieke reis!

Ca. € 5.436,- 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 13 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 

