Inspiratiereis
Guatemala en Belize
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

15 dagen
Wat een geweldige reis gaat u tegemoet! Tijdens deze reis bezoekt u het mooie, kleurrijke Guatemala en
het relaxte en natuurrijke Belize. U begint de reis in Antigua, een prachtig koloniaal stadje, ingesloten
tussen drie groene vulkanen. Vanuit Antigua reist u verder naar Flores, waar u een bezoek brengt aan de
oude Mayastad Tikal in de dichte jungle van noord-Guatemala. Over land steekt u de grens over met
Belize en ontdekt u de betoverend mooie natuur van het Cayo District. U sluit uw reis af aan het
kustplaatsje Placencia om daar het mangrovegebied te ontdekken, de habitat van de zeer zeldzame
zeekoe.
Dag 1: Amsterdam - Guatemala – Antigua
U vertrekt vandaag met uw intercontinentale vlucht naar Guatemala City. Bij aankomst op de luchthaven
zult u welkom geheten worden door een van onze lokale medewerkers en naar uw hotel in Antigua
gebracht worden. Antigua is een prachtig oud koloniaal stadje. Rondom dit stadje liggen drie vulkanen
die voor een prachtig beeld zorgen op elk tijdstip van de dag. Een ander kenmerkend beeld van Antigua
zijn de met kinderkopjes bedekte straten. U verblijft in het hotel Posada del Angel. Het hotel, origineel
een Spaans koloniaal gebouw, is een boetiekhotel dat zijn gasten een authentieke ervaring biedt. Ieder
detail van het interieur laat u iets zien van Antigua’s Maya erfgoed. Gelegen op slechts een paar blokken
afstand van het centrale plein in een stille straat heeft Posada del Angel een perfecte locatie.
(overnachting: Hotel Posada del Angel – logies & ontbijt)

Dag 2: Antigua
In de middag is er een kookworkshop voor u geregeld. U wordt opgehaald bij uw hotel en naar het
restaurant gebracht waar de kook worshop plaatsvindt. Uw chef brengt u alles over de Guatemalteekse
keuken bij en leert u de kneepjes van het vak. Na het diner dat u zelf heeft bereid, wordt u weer
teruggebracht naar uw hotel.
(overnachting: Hotel Posada del Angel – logies & 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 driekwartier 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 picknicklunch en dan keert u weer terug naar Antigua.
(overnachting: Hotel Posada del Angel – logies & ontbijt)

Dag 4: Antigua – Flores
In de middag wordt u opgehaald bij uw hotel en naar de luchthaven van Guatemala Stad gebracht, waar
u aan boord stapt van uw binnenlandse vlucht naar Flores. Flores is een leuk stadje gelegen aan het Meer
van Petén. Bij aankomst op de luchthaven wordt u verwelkomd door een van onze lokale medewerkers
en naar uw hotel gebracht. De bijzondere La Lancha lodge waar u verblijft, ligt in het regenwoud, dichtbij
het Nationale Park Tikal. Eigenaar van deze lodge is Francis Ford Coppola; bekende Amerikaanse
regisseur / filmproducent. De casita's hebben uitzicht over het meer Petén Itza of kijken uit over het

prachtige groen van het regenwoud. Het interieur bestaat uit mooie Guatemalteekse handwerken. Wees
niet verbaasd wanneer u tijdens uw verblijf bezoek krijgt van een vriendelijke bewoner uit het
regenwoud; een howler aapje. Ontspanning én verkoeling kunt u zoeken in het zwembad van de
accommodatie.
(overnachting: Hotel La Lancha – logies & ontbijt)

Dag 5: Flores
Deze dag staat er een bezoek aan het nationale park Tikal gepland. Samen met uw privégids gaat u 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 Mayastad 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: Hotel La Lancha – logies & ontbijt)

Dag 6: Flores - Cayo District
U reist met uw gids naar het Nationale Park van Yaxha, de derde grootste Maya-plaats in Guatemala,
gelegen in de jungle. In dit park kunt u genieten van de prachtige natuur, waarbij u onderweg apen en
tropische vogels zult zien. Tevens bezoekt u natuurlijk de oude Maya tempels van Yaxha. Hierna begeeft
u zich per boot naar het eiland gelegen in het Meer van Yaxha. Hier bevinden zich de pre-Columbiaanse
tempels van Topoxte. Uw gids kan u fascinerende verhalen vertellen over het Maya tijdperk en de
tempels die ze in de hoogtijdagen bouwden. Na afloop wordt u meegenomen naar de grensovergang
tussen Guatemala en Belize. Hier voltooit u de gebruikelijke douaneformaliteiten en vervolgt de weg dan
richting het Cayo District. U verblijft in de Blancaneaux lodge, welke uniek gelegen is te midden van het
Nationale Park Mountain Pine Ridge aan de oevers van de Privassion rivier dichtbij het stadje San
Ignacio. Daar waar in het regenwoud watervallen tuimelen in mooie turquoise meren. De villa's zijn
gebouwd van lokaal hout en met Guatemalteeks textiel gedecoreerd. De lodge heeft ook een mooie spa
om in het regenwoud te genieten van een hot pool of lichaamsmassage. De keuken van de Blancaneaux
Lodge is gespecialiseerd in de Italiaanse, dan wel Mediterraanse keuken. De rustig gelegen bergachtige
omgeving maakt dit een perfecte locatie om te ontspannen, lekker bij te tanken én genieten van de
eenvoud van het leven.
(overnachting: Blancaneaux Lodge – logies & ontbijt)

Dag 7: Cayo district
Deze dag is vrij gepland en u kunt vanuit uw lodge verschillende dingen ondernemen. 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 en een lunch 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.
(overnachting: Blancaneaux Lodge – logies & ontbijt)

Dag 8: Cayo District - Orange Walk
U wordt vandaag opgehaald bij uw hotel en naar Belize City gebracht. Hier wordt u welkom geheten door
een van onze lokale medewerkers, die u mee zullen nemen naar de Lamanai Outpost. Het verblijf deze
dagen is op basis van volpension, hierbij horen ook de diverse excursies die de lodge u aanbiedt om de
jungle te gaan verkennen. U kunt bijvoorbeeld met een gids het dierenleven in de ochtend zien
ontwaken, zoals de brulapen, toekans en vele vogelsoorten. Verder zijn er diverse kanotochten over de
rivier waarbij u krokodillen en otters kunt spotten, een zonsondergangcruise, vogeltochten en daarnaast
is de lodge dichtbij de Maya-ruïnes van Lamanai gelegen, waar ook excursies naartoe worden
georganiseerd.
(overnachting: Hotel Lamanai Outpost – volpension)

Dag 9 en 10: Orange Walk
Deze dagen heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan de activiteiten aangeboden door uw
accommodatie.
(overnachting: Hotel Lamanai Outpost – volpension)

Dag 11: Orange Walk - Belize City – Placencia
Vandaag wordt u door de medewerkers van de Lamanai Outpost naar de luchthaven van Belize City
gebracht, waar u aan boord stapt van uw binnenlandse vlucht naar Placencia. Placencia is gelegen in het
zuidoosten van Belize en heeft de vorm van een schiereiland aan de kust van Belize. U verblijft in het
Turtle Inn resort van Francis Ford Coppola. Vanuit uw accommodatie kunt u in ongeveer 20 minuten via
het strand naar het dorpje lopen. Turtle Inn is van alle gemakken voorzien en is zeer smaakvol ingericht.
De stijl van de accommodatie heeft iets Balinees. De accommodatie heeft drie zwembaden, een spa,
twee restaurants en een beachbar.
(overnachting: Hotel Turtle Inn – logies & ontbijt)

Dag 12 en 13: Placencia
Vrije dag gepland. Geniet ervan! In het vissersplaatsje Placencia ziet u zowel de Mayacultuur, als de
cultuur van de Garifuna terug. De Garifuna is een etnische bevolkingsgroep afstammend van een
vermenging van Indianen en Afrikanen. In het stadje vindt u verschillende souvenirwinkels, leuke
strandbarretjes en restaurants voor een heerlijke maaltijd uit de Caribische keuken. Het strand bij
Placencia is het langste en meest uitgestrekte strand van Belize. Hoewel u in Placencia echt een
eilandsfeer ademt, is het toch gelegen op het vasteland. Het voordeel hiervan, is dat u vanuit uw hotel
gemakkelijk diverse activiteiten kunt ondernemen, waarbij u ook andere delen van Belize kunt leren
kennen. Terwijl uw accommodatie direct aan het strand is gelegen, bent u aan de andere kant dichtbij de
Placencia Laguna, waar onder meer de zeldzame zeekoe leeft. Daarnaast wordt Placencia omringd door
een mangrovegebied. Vanuit Placencia bent u bovendien zo in het binnenland, waar u een bezoek zou
kunnen brengen aan diverse Mayatempels of aan één van de vele bijzondere kalksteengrotten.
(overnachting: Hotel Turtle Inn – logies & ontbijt)

Dag 14: Placencia - Belize City – Amsterdam
Uw reis is helaas teneinde. Na het ontbijt wordt u opgehaald bij uw hotel en naar de luchthaven van
Placencia gebracht, waar u aan boord stapt van uw binnenlandse vlucht naar Belize. Bij aankomst op de
luchthaven van Belize stapt u over op uw intercontinentale vlucht naar Amsterdam.
Dag 15: Amsterdam
U arriveert vandaag in Amsterdam.
Einde van uw Unieke reis!

Prijs: Ca. € 6.750,- p.p.*
* Op basis van 4 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 10 hotelovernachtingen, maaltijden zoals vermeld
 ALLE 3 overnachtingen in de Lamanai Outpost op basis van volpension en alle excursies onder
begeleiding van professionele gidsen
 ALLE transfers en excursies zoals vermeld
 24-uurs back-up van onze kantoren ter plaatse
Niet inbegrepen:
 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, 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 

