Inspiratiereis
Nicaragua
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
Deze reis brengt u langs de mooiste plekjes van het nog onontdekte land Nicaragua. U begint in de
hoofdstad Managua. Vervolgens vliegt u naar San Carlos vanwaar u doorreist over de wateren van de Rio
San Juan en u een aantal dagen in El Castillo verblijft, bekend om zijn oude Spaanse fort. Na terugkomst
uit dit gebied bezoekt u in de omgeving van Managua vervolgens reist u naar Chinandega met zijn
prachtige natuur en de hoogste vulkaan van Nicaragua, de Cosiguïna. Hierna reist u door naar León, de
voormalige hoofdstad van Nicaragua, welke het bezoeken meer dan waard is. Na een paar dagen in León
vertoefd te hebben bezoekt u Matagalpa, waar u goed kunt wandelen en de koffiemusea de moeite waard
zijn om te bezoeken. Vervolgens wacht de beroemdste koloniale stad van Midden-Amerika op u;
Granada. Gelegen aan het meer van Nicaragua. Vanuit Granada reist u naar het paradijsje Corn Island,
dat ligt aan de zuidkust van Nicaragua, hier spendeert u uw laatste dagen, u kunt snorkelen, duiken en
natuurlijk genieten van de natuur!
Dag 1: Amsterdam – Managua
Vandaag vertrekt u met een internationale lijndienstvlucht naar Managua. Bij aankomst wordt u door een
plaatselijk medewerker verwelkomd en naar uw hotel gebracht. Managua is een stad met een roerige
geschiedenis, in 1931 en 1972 werd het centrum getroffen door grote aardbevingen. Momenteel is
Managua een rustige stad met een oud en een nieuw centrum. Het oude centrum aan het meer van
Managua kenmerkt zich door zichtbare schade van aardbevingen en de revolutie. Een mooi uitkijkpunt is
er bij de Tiscapa lagune met de Somoza bunker en het grote Sandino standbeeld. Hier is er een goed
uitzicht over het meer van Managua en de groene hoofdstad, waarbij vooral opvalt dat er geen hoogbouw
te ontdekken is.
(overnachting: Hotel Los Robles - logies & ontbijt)

Dag 2: Managua - San Carlos – El Castillo
U wordt opgehaald in uw hotel en meegenomen naar het vliegveld van Managua vanwaar u met een
binnenlandse vlucht naar San Carlos vliegt. Verwelkomd en begeleid door een lokale gids reist u per boot
verder naar uw hotel in El Castillo. Tijdens de boottocht kunt u uitgebreid genieten van de flora en fauna.
Naast veel verschillende vogels leven er in dit gebied ook veel apen en krokodillen.
(overnachting: Ecohotel Luna del Rio - logies & ontbijt)

Dag 3: El Castillo – Sabalos Lodge
Vandaag wordt u opgehaald en begeleid door een lokale gids die u naar de boot brengt, waarmee u naar
de Sabalos Lodge gaat varen. Eenmaal aangekomen bij de Sabalos Lodge kunt u zich comfortabel maken
in uw Lodge of op eigen gelegenheid op pad gaan.
(overnachting: Sabalos Lodge – volpension)

Dag 4 en dag 5: Sabalos Lodge
Vrije dagen gepland. De Sabalos lodge ligt in een prachtig, ongerept natuurgebied, direct aan de oever
van de San Juan rivier. De lodge is eenvoudig, maar biedt alle noodzakelijke comfort in dit bijzondere
deel van het tropische regenwoud van Nicaragua. Er zijn in dit gebied vele inheemse planten- en
diersoorten te vinden. De directe omgeving van de Sabalos Lodge geldt als een waar paradijs voor
vogelliefhebbers. Geniet van de schitterende omgeving waar u verblijft! U kunt bijvoorbeeld per boot een
bezoek brengen aan het Indio Maiz Biologisch reservaat, waar u een mooie junglewandeling kunt maken
met uitleg van een lokale gids en waarbij u op zoek kunt gaan naar wildleven. Of een cacao boerderij
bezoeken. Enkele andere suggesties zijn wandeltochten door het regenwoud, over de rivier raften en
andere wateractiviteiten zoals kajakken, kanoën en vissen.
(overnachting: Sabalos Lodge – volpension)

Dag 6: El Castillo – San Carlos - Managua – Chinandega
Vandaag wordt u in het hotel opgehaald en naar San Carlos gebracht. Vanaf hier vliegt u terug naar
Managua waar u verwelkomd zult worden door een plaatselijk medewerker en meegenomen wordt naar
Chinandega, in het uiterste noordwesten van Nicaragua, dichtbij Honduras en de Pacifische Oceaan. Deze
route is werkelijk schitterend, u passeert het prachtige meer van Managua en u krijgt de gelegenheid om
een aantal keren te stoppen om mooie foto’s van de Momotombo vulkaan te knippen. In de omgeving
van deze mooie stad vindt u onder meer de hoogste vulkaan van Nicaragua, de San Christóbal, veel
natuur, kerken en prachtige stranden. De stad zelf is om een groot centraal park met een grote kerk.
Vanuit het stadje kunt u de drie vulkanen San Christóbal, Chonco en Casitas zien liggen.
(overnachting: Hotel Los Balcones Chinandega - logies & ontbijt)

Dag 7: Chinandega (Cosiguïna vulkaan)
Vroeg in de ochtend gaat u met een jeep op weg naar de Golf van Fonseca. Daar aangekomen begint de
klim naar de spectaculaire top van de grote krater van de Cosiguïna vulkaan. Deze relatief lage vulkaan
barstte in 1835 met zoveel kracht uit dat een derde van de krater weggeblazen werd en de as tot Mexico
City en Jamaica reikte. Hierna vulde de grote krater zich met regenwater en vormde er door de jaren
heen een spectaculair kratermeer. In de krater leven veel zeldzame soorten dieren, één van hen zijn de
rode papegaaien. Op de top kunt u van adembenemende uitzichten genieten, waarbij u de Pacifische
Oceaan, Honduras en El Salvador ziet liggen. Na afloop wordt u terug naar uw hotel gebracht.
(overnachting: Hotel Los Balcones Chinandega - logies & ontbijt)

Dag 8: Chinandega – León
Vandaag wordt u opgehaald en meegenomen naar de prachtige koloniale stad Leon. U verblijft in een
kleinschalig boetiekhotel, in het centrum van Leon.
(overnachting: Hotel El Convento Leon - logies & ontbijt)

Dag 9: León
Leon heeft als voormalige hoofdstad een heftige geschiedenis. U kunt vandaag op eigen gelegenheid deze
prachtige stad gaan verkennen. Bezoek bijvoorbeeld de indrukwekkende ruïnes van Leon Viejo, welke op de
lijst van UNESCO Werelderfgoederen staan. Leon Santiago de los Caballeros is de oorspronkelijke naam van
deze tweede stad van Nicaragua. De Spaanse invloeden zijn in de straten, gebouwen, kerken en monumenten
terug te zien. Slenter door de gezellige volksbuurt El Laborío of klim in de indrukwekkende kathedraal naar
boven, vanwaar een prachtig uitzicht over de koloniale stad volgt met de vulkanenketen die in de verte te zien
is. Verder is hier het oude huis, nu een museum, van de grote dichter en schrijver Ruben Darío gevestigd.
(overnachting: Hotel El Convento Leon - logies & ontbijt)

Dag 10: León (Isla Juan Venadó)
Vandaag wordt u in uw hotel opgehaald en meegenomen naar het idyllische vissersplaatsje Las Peñitas,
gelegen in een rustige baai aan de Pacifische Oceaan. Vanuit hier gaat u het eiland en natuurreservaat Juan
Venadó ontdekken, een zeer indrukwekkende belevenis. In een rustig tempo vaart u per vissersboot door de
mangroven die typerend zijn voor het gebied. Onderweg ontdekt u een verscheidenheid aan exotische
vogels, zoogdieren, krabben, krokodillen, schildpadden en andere diersoorten. Van augustus tot december
vormt dit reservaat de broedplaats van de Paslama reuzenzeeschildpad. Nadat u al het moois heeft bekeken,
wordt u weer terug naar uw hotel in Leon gebracht.
(overnachting: Hotel El Convento Leon - logies & ontbijt)

Dag 11: León – Matagalpa
Vandaag wordt uw huurauto bij uw hotel afgeleverd en begint uw reis waarmee u Nicaragua per huurauto
ontdekt. U rijdt vandaag door een prachtig stukje natuur. Stop onderweg bij de warmwaterbronnen van
San Jacinto, een zeer imposant vulkanisch gebied aan de voet van de Maribios vulkaanketen. Hierna rijdt
u richting de hooglanden van Nicaragua naar het bergstadje Matagalpa, omringd door tropisch nevelwoud
met bijzondere flora en fauna. Matagalpa is bekend vanwege de koffie-industrie en u zult dit onderweg
ook terugzien in de vele koffieplantages. Uw accommodatie, genaamd Selva Negra, is schitterend gelegen
op een steenworp afstand van een koffieplantage.
(overnachting: Hotel Selva Negra – logies & ontbijt)

Dag 12: Matagalpa
Vandaag kunt u volop genieten van dit unieke stukje in Nicaragua. U kunt prachtige wandelingen maken
in de omgeving van uw hotel. Vanuit het hotel zijn er diverse wandelpaden aangelegd, variërend van
lastig tot gemakkelijk en onderweg kunt u de prachtige natuur en het pure regenwoud uit deze omgeving
ontdekken. Er is een grote kans dat u apen, quetzales, herten, toekans, prachtige orchideeën en
bromelia’s zult zien. In het hotel is een goede kaart verkrijgbaar van de diverse wandelpaden, daarbij
zijn ze ook duidelijk aangegeven. Bezoek ook de Finca Esperanza Verde (Groene Hoop Boerderij), een
koffieplantage waar op ecologische wijze koffie wordt verbouwd. U leert hier alles over koffie verbouwen
op een milieuvriendelijke manier en men zal u graag vertellen over de honderden vogelsoorten, vlinders,
zoogdieren, bomen en orchideeën die hier leven. De koffieplantage heeft verschillende prijzen gewonnen,
onder meer voor de ecologische werkwijze en het hoge kwaliteitsniveau van de koffie.
(overnachting: Hotel Selva Negra – logies & ontbijt)

Dag 13: Matagalpa – Masaya - Granada
Van het koelere bergklimaat wordt weer afscheid genomen, wanneer u in de ochtend weer richting de
tropische temperaturen reist. Rij vandaag naar het Nationale Park ‘Volcán Masaya’, bekend om zijn
schoonheid en ongereptheid. De Santiago krater is één van de meest actieve kraters van MiddenAmerika, geniet van deze natuurpracht! Bezoek ook het museum dat bij de ingang van het park ligt. Hier
krijgt u meer te horen en te zien over de werking van de actieve vulkanen. Hierna kunt u naar de
Nationale Markt van de Kunstnijverheid in Masaya rijden, een stadje bekend om haar folklore. Op de
markt zijn prachtige hangmatten, producten gemaakt van leer, hout en riet, kleding. Wanneer u alles
bekeken heeft, rijdt u door naar de beroemdste koloniale stad, Granada. Het is de stad van veel
historische evenementen en is prachtig gelegen, uitkijkend over het grootste meer van Midden-Amerika,
het Meer van Nicaragua.
(overnachting: Hotel Dario - logies & ontbijt)

Dag 14: Granada
U kunt deze dag op eigen gelegenheid de stad gaan bekijken. Granada, de koloniale juweel van MiddenAmerika, werd in 1524 door Hernández de Córdoba gesticht en is daarmee de oudste koloniale stad op
het vasteland van Latijns Amerika. Het was lange tijd de belangrijkste stad in Nicaragua en in de stad is
er volop architectuur te vinden uit de koloniale en de neoklassieke tijd. Struin door het historische
centrum en bekijk alle hoogtepunten, zoals de kathedraal, La Casa de los Tres Mundos, El Convento San
Francisco en de kerken La Merced en Xalteva. De pastelkleurige huisjes en statige klassieke gebouwen
nodigen uit tot een lange wandeling, met een fraaie zonsondergang aan het Lake Nicaragua als einddoel.
Een andere leuke bezigheid is een tocht met een boot over het meer van Nicaragua. Door erupties van de
Mombacho vulkaan zijn er meer dan 300 eilandjes in het meer ontstaan. Via een boottocht vaart u langs
de diverse eilandjes, waaronder het apeneiland, waar u de aapjes zult zien die hier leven.
Met uw huurauto kunt u ook de diverse omringende dorpen bezoeken, zoals Pueblos Blancos, waar
vroeger hekserij beoefend werd. In San Juan del Oriente is het leuk om een lokale pottenbakkerij te
bezoeken en een prachtige demonstratie te krijgen. In het dorpje Catarina komt u overal hout en
bamboe tegen en kunt u zien hoe de mensen manden vlechten. Vanaf het uitkijkpunt aan het einde van
het dorpje ziet u de vulkanische lagune met haar heldere blauwe water. U heeft vanaf hier een mooi
uitzicht over Granada en Lake Nicaragua.
(overnachting: Hotel Dario - logies & ontbijt)

Dag 15: Granada – Managua – Corn Island
Vandaag rijdt u van Granada naar de luchthaven van Managua waar u de huurauto inlevert en vervolgens
op een binnenlandse vlucht stapt naar Corn Island. Het paradijsje Corn Island ligt aan de zuidkust van
Nicaragua in de Caribische zee. Wanneer u in Corn Island bent gearriveerd wordt u ontvangen door een
van onze lokale medewerkers. U wordt vervolgens naar het hotel gebracht voor uw komende vrije dagen
in Corn Island.
(overnachting: Casa Canada - logies & ontbijt)

Dag 16 t/m dag 18: Corn Island
De komende dagen kunt u heerlijk de vakantie afsluiten en genieten op Corn Island. Geniet hier van de
witte zandstranden, de unieke Caribische sfeer en de blauwgroene zee. Dit eiland is een prachtige locatie
om helemaal tot rust te komen. Het is nog niet ontdekt door de grote massa toeristen en u kunt er naar
hartenlust duiken, snorkelen en zwemmen. Daarnaast kunt u een boottochtje naar Little Corn Island
maken, heerlijk aan het strand verblijven of het eiland wat beter gaan verkennen. Ook de
onderwaterwereld is zeker het ontdekken waard! Met een golfkarretje kunt u op een leuke en makkelijke
manier het gehele eiland ontdekken. Proef de lokale gerechten, bereid met kokos, en de eindeloze
cocktails met tropische vruchten. Geniet van dit paradijs!
(overnachting: Casa Canada - logies & ontbijt)

Dag 19: Corn Island – Managua
U wordt opgehaald bij uw hotel en u vliegt met een binnenlandse vlucht naar Managua, de hoofdstad van
Nicaragua. Na aankomst op het internationale vliegveld wordt u opgehaald en naar uw hotel gebracht. U
overnacht nog een nacht in Managua aangezien u de volgende ochtend uw retour vlucht naar Nederland
neemt.
(overnachting: Hotel Los Robles - logies & ontbijt)

Dag 20: Managua – Amsterdam
Deze dag wordt u in uw hotel opgehaald en naar het vliegveld van Managua gebracht voor uw terug
vlucht naar Nederland.
Dag 21: Amsterdam
U komt vandaag aan in Amsterdam. Einde van uw unieke reis!

Prijs: Ca. € 4.539,- 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 19 hotelovernachtingen, maaltijden zoals vermeld
 ALLE 4 dagen huurauto (Cat. Toyota Prado Premium met 4wd of vergelijkbaar alternatief) incl.
basisverzekering
 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;
Bij aankomst in Nicaragua moet u een toeristenkaart ter waarde van $ 10,- p.p. aanschaffen.
Deze dient u contant te betalen met dollars.
Op Nicaraguaanse vliegvelden dient na het inchecken een aanvullende vertreksbelasting contant
voldaan te worden. Voor internationale vluchten geldt een tarief van ca. USD $ 42,- p.p
 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:
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 

