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

17 daagse Inspiratiereis Colombia
Tijdens deze unieke reis maakt u kennis met het verrassende land Colombia. De reis start in de
hoofdstad Bogota, waar u het historische centrum ontdekt. U gaat dan naar het koloniale stadje Villa de
Leyva, waarbij u onderweg de zoutkathedraal van Zipaquira bezoekt. Hierna bezoekt u de bekende
koffieregio rond Pereira en drinkt u natuurlijk een kopje echte Colombiaanse koffie. U reist dan door naar
de stad Medellín, dat ook wel de stad van de lente genoemd wordt. Via Santa Marta reist u naar het
Nationale Park Tayrona, prachtig gelegen aan de kust. Als afsluiter verblijft u in het mooie Cartagena de
Indias.
Dag 1: Amsterdam – Bogota
Uw bijzondere reis door Colombia gaat vandaag van start. U vertrekt vandaag per intercontinentale
vlucht van Amsterdam naar Bogota. Bij aankomst in Bogota wordt u welkom geheten door een van onze
medewerkers ter plaatse en naar uw accommodatie gebracht. Overnachten doet u in én van de vele
uitstekende hotels in ‘de wijken Zona Rosa en El Chico in het noorden van de stad. In Zona Rosa vindt u
ook de beste restaurants en hipste uitgaansgelegenheden, onder andere in het Parque ‘93.
(overnachting Hotel Casa Deco: logies & ontbijt)

Dag 2: Bogota
U wordt bij uw hotel opgehaald voor een fietstour door Bogotá. De tour start bij de historische deel van
de Candelaria, waar u verschillende parken, pleinen en monumenten ziet. U maakt kennis met de
geschiedenis van Bogotá, u komt langs plaatsen waar de meeste toeristen niet komen. Tijdens de tour
leert u meer over de veiligheidsevolutie van Pablo Escobar en komt u meer te weten over het politieke en sociale groeiproces en de veiligheidsplannen van Colombia. U fiets op een zondag door deze stad, een
dag dat de binnenstad autovrij is en wanneer u makkelijk door de fietspaden kunt fietsen. Daarnaast
kunt u de colombiaanse passievrucht proeven en zult u een traditionele koffiefabriek bezoeken.
(overnachting Hotel Casa Deco: logies & ontbijt)
Dag 3: Bogota
Vandaag heeft u een vrije dag in de historische stad Bogota. Veel van de geschiedenis vindt u terug in
het goed bewaard gebleven koloniale hart van de stad, waarbij u zeker een bezoek moet brengen aan het
Museo de Oro. Vanuit Bogota kunt u de prachtige regio gaan bekijken. Hierbij is een bezoek aan de
indrukwekkende zoutkathedraal van Zipaquirá en het koloniale plaatsje Villa de Leya een absolute
aanrader.
(overnachting Hotel Casa Deco: logies & ontbijt)
Dag 4: Bogota – Villa de Leyva
In de ochtend wordt u door een van onze lokale medewerkers opgehaald en vertrekt u richting het
noorden, naar Zipaquirá. Onderweg reist u door het kleurrijke bloemenlandschap, Sabana de Bogota,
waar de bloementeelt van anjers en rozen een belangrijke bron van inkomsten zijn. Na een goed uurtje
komt u aan bij de indrukwekkende zoutkathedraal, een waar bouwkundig hoogstandje. De naam
Zipaquira verwijst naar Zipa, de leider van de Muisca indianenstam die 300 á 400 jaar voor het begin van
onze jaartelling in deze omgeving leefde. Deze Zipa was tevens het opperhoofd van deze zoutmijnen. Uw
reis begint in de tunnel waarna u de zogeheten veertien Stations of a Cross passeert en bij een koepel
uitkomt. Nadat u dieper de zoutkathedraal bent ingelopen bereikt u het enorme uit zout uitgehouwen
kruis en de drie taferelen die de geboorte, het leven en de dood van Christus uitbeelden. Bij het altaar
vindt u ’s werelds grootste kruis van zout, gemaakt door de Colombiaanse kunstenaar Carlo Enrique
Rodriguez. Het kruis is 16m hoog en 10m breed. Uw tocht eindigt op een spiegel van water waar de
ervaring van de verbazingwekkende visuele effecten van water op gesneden zoute rots onvergetelijk zal
zijn. Na het bezoek aan Zipaquira wordt u naar het koloniale stadje Villa de Leyva gebracht. Een bezoek

aan Villa de Leyva is als een romantische reis terug in de tijd. Het plaatsje bestaat uit kleine met
kinderkopjes bedekte straatjes, pleintjes en wit gepleisterde koloniale gebouwen. In het bijzonder het
enorme centrale plein van 14.000 m2 en de kerk die stamt uit de 17e eeuw zijn een absolute aanrader.
(overnachting La Posada de San Antonio: logies & ontbijt)

Dag 5: Villa de Leyva
Vandaag heeft u een vrije dag in Villa de Leyva. Ontdek wat dit koloniale stadje nog meer te bieden heeft
en loop door de schilderachtige straatjes. Of breng een bezoek aan het fossielmuseum op 5.5 km van
Villa de Leyva. Dit museum is gestart in 1977, vanwege de vondst van een enorm skelet van een
prehistorisch zeewezen, van meer dan 120 miljoen jaar oud. Het skelet is meer dan 20 meter lang.
(overnachting La Posada de San Antonio: logies & ontbijt)
Dag 6: Villa de Leyva – Bogota – Pereira
U wordt vandaag opgehaald bij uw hotel en naar de luchthaven van Bogota gebracht. Hier stapt u aan
boord van uw binnenlandse vlucht naar Pereira, in de koffieregio. De Koffieregio is rijk aan vruchtbare
valleien en eindeloze koffieplantages. De bekendste koffie die hier wordt verbouwd is die van de Arabica
koffie stam en wereldwijd bekend. Koffie is het drankje van de liefde, verlies, geluk, verdriet, vriendschap
en eenzaamheid. De traditionele houten huizen met felgekleurde balkons zijn heel kenmerkend voor de
typische en levendige landschap van de regio.
(overnachting Hotel Casa de Huéspedes Sazagua: logies & ontbijt)
Dag 7: Pereira
In de ochtend wordt u in uw hotel opgehaald en vertrekt u richting Valle del Cocora, gelegen in de bergen
van de regio Quindio. De vallei behoort toe tot het Nationaal Park Los Nevados en is de ideale
leefomgeving voor de 60m hoge ‘Quindian wax palmbomen’. U komt in de vallei aan waar uw wandel- of
paardrijdtocht naar het nevelwoud begint. Tijdens uw tocht kunt u genieten van de rijke biodiversiteit en
de verschillende plant- en diersoorten. Op de terugweg steekt u de Quindio rivier over waar de grootste
waxen palmboom van de wereld groeit. U maakt een lunchstop bij een forelkwekerij en kunt hier
genieten van een traditionele lunch van gerookte forel. In de middag gaat u naar de plaatsen Salento en
Finlandia waar u kunt rondlopen tussen de koloniale huizen, handwerkmarkten bezoekt en stopt bij
mooie uitzichtpunten. Na afloop wordt u weer terug naar uw hotel gebracht.
(overnachting Hotel Casa de Huéspedes Sazagua: logies & ontbijt)

Dag 8: Pereira – Medellín
Vandaag wordt u opgehaald bij uw hotel en reist u per bus naar de stad Medellín, de stad van de eeuwige
lente. Bij aankomst in Medellín wordt u naar uw accommodatie gebracht.
(overnachting Art Hotel Medellín: logies & ontbijt)

Dag 9: Medellín
U heeft vandaag een vrije dag in de stad Medellín. Diep in de vruchtbare en bergachtige Aburrá vallei,
dat is gelegen in het Andes gebergte, ligt de stad Medellín verborgen. Doordat Medellín hoog in de
bergen ligt kent de stad het hele jaar rond een lenteachtig klimaat met een gemiddelde temperatuur van
20°C. De stad heeft een bruisend cultureel leven, met onder andere kunstwerken, beelden,
modeontwerpen en literatuur. Tevens is Medellin uitgegroeid tot een industriële handelsstad van textiel
en snijbloemen. Een aanrader om in de maanden juli en augustus te bezoeken is het jaarlijkse
bloemencorso festival, waarbij u prachtige praalwagens vol met bloemen te zien krijgt. De bekendste
inwoner van Medellín was misschien wel Pablo Escobar, één van de grootste drugsbarons die de wereld
heeft gekend. Geniet van deze bruisende stad!
(overnachting Art Hotel Medellín: logies & ontbijt)

Dag 10: Medellín – Santa Marta
In de ochtend wordt u opgehaald bij uw hotel en naar de luchthaven van Medellín gebracht. Hier stapt u
aan boord van uw binnenlandse vlucht naar Santa Marta. Bij aankomst in Santa Marta wordt u welkom
geheten en naar uw hotel gebracht. Santa Marta is de oudste stad van Colombia en wordt vanwege haar
haven ook wel de ‘NewWorld’ genoemd. De stad is gesticht op 29 juli 1525 door de Spaanse veroveraar
Rodrigo de Bastidas die deze locatie koos vanwege haar strategische ligging en schoonheid. De rijke
cultuur en historie maken deze stad en zijn regio bijzonder.
(overnachting Hotel Boutique Casa del Farol: logies & ontbijt)
Dag 11: Santa Marta – Tayrona NP
Vandaag wordt u opgehaald bij uw hotel en naar uw accommodatie nabij het nationale park Tayrona
gebracht. De vele baaien, prachtige stranden, witte koraalriffen, groene mangroven, bergen en
weelderige vegetatie geven iedere bezoeker het ultieme vakantiegevoel. Dit 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. In de omgeving kunt u
naar de prachtige stranden Arrecifes, La Piscina, Cabo de San Juan del Guía y 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. Dit alles binnen handbereik!
(overnachting Hotel Playa Koralia: volpension)

Dag 12: Tayrona NP
U heeft vandaag een vrije dag in het nationale park Tayrona. Geniet van de omgeving!
(overnachting Hotel Playa Koralia: volpension)

Dag 13: Tayrona NP – Cartagena
Rond het middaguur wordt u opgehaald bij uw hotel en reist u verder naar Cartagena. 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 uitbreid 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 14 & 15: Cartagena
Deze dagen heeft u vrij te besteden. Geniet van deze koloniale stad en 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 16: Cartagena – Amsterdam
Vandaag komt uw Unieke Reis helaas ten einde. U wordt opgehaald en naar de luchthaven van Cartagena
gebracht. Hier stapt u aan boord van uw intercontinentale vlucht naar Amsterdam, waar u de volgende
dag aankomt.
Dag 17: Amsterdam
U arriveert vandaag in Amsterdam.
Einde van uw Unieke Reis!

Prijs: Ca. € 3.300,- 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 14 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:
 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 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 

