Inspiratiereis
Honduras
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

13 dagen
Uw reis door Honduras begint in het gezellige plaatsje Copán, waar het meest zuidelijk gelegen Mayacentrum te vinden is. Samen met een gids brengt u een bezoek aan de ruïnes van Copán. Vervolgens
reist u door naar de La Ceiba regio, waar u verblijft in het nationale park Pico Bonito, bekend om zijn
prachtige watervallen en opvallend door de vele verschillen in hoogte. U sluit uw reis af in Roatán,
onderdeel van de Bay Islands, om een aantal dagen lekker te ontspannen aan het strand. Een prachtige
reis met veel afwisseling!
Dag 1: Amsterdam – San Pedro Sula
Vandaag vliegt u met een intercontinentale vlucht naar San Pedro Sula. U arriveert midden in de nacht
op de luchthaven. Bij aankomst wordt u verwelkomd door een van onze lokale medewerkers en naar uw
hotel gebracht, waar u bij kunt komen van uw vlucht.
(overnachting: Hotel Casa del Árbol – logies & ontbijt)

Dag 2: San Pedro Sula – Copán
In de ochtend kunt u genieten van een ontbijt, voordat u wordt opgehaald en naar Copán wordt
gebracht. Copán is een zeer gezellig en aantrekkelijk plaatsje met een sfeervol centraal plein en is
gelegen in een prachtige groene omgeving. Haciënda San Lucas is een authentieke Spaanse haciënda,
verbouwd tot een romantisch boetiekhotel. Gelegen op een heuvel biedt de haciënda een prachtig uitzicht
over de vallei van Copán en als u goed kijkt, kunt u vanuit de tuin zelfs de toppen van de ruïnes van
Copán zien.
(overnachting: Haciënda San Lucas – logies & ontbijt)

Dag 3: Copán
U wordt opgehaald bij uw hotel en brengt een bezoek aan de ruïnes in Copán, dit is het meest zuidelijk
gelegen Maya-centrum. U gaat hier de zeer gedetailleerde en naturalistische beeldhouwwerken op stèles
(pilaren), tempels, trappen en gebouwen bekijken. Zo is er de hiëroglyfentrap met ruim 2000 hiëroglyfen
gekerfd in de 72 treden van de trap, waar u letterlijk de geschiedenis van Copán uit af kunt lezen. Hierna
wordt u naar het vogelpark gebracht, waar u een lunch krijgt aangeboden. Uw gids neemt u na de lunch
mee op pad en laat u een aantal prachtige tropische vogels zien. Zodra u uitgekeken bent, wordt u terug
naar uw accommodatie gebracht.
(overnachting: Haciënda San Lucas – logies & ontbijt)

Dag 4: Copán
Na het ontbijt wordt u door uw gids meegenomen naar de Finca el Cisne, een familieboerderij in de
Copán Vallei. Ter plekke verkent u de omgeving van de vallei te paard en kunt u genieten van een
heerlijke lunch, bereidt met verse producten uit de regio. Na de lunch krijgt u nog wat uitleg over de
koffieplantages en de veeteelt. Voordat u terug word gebracht naar uw hotel, maakt u nog een stop bij
een hotspring, heerlijk ontspannend.
(overnachting: Haciënda San Lucas – logies & ontbijt)

Dag 5: Copán – Pico Bonito
Vandaag verlaat u de Copán vallei en reist u door naar de regio rondom La Ceiba, in de nabijheid van het
nationale park Pico Bonito. Hier wordt u verwelkomd en opgehaald door medewerkers van de Pico Bonito
Lodge. Onderweg passeert u koffie -en cacaoplantages met op de achtergrond de bergtoppen van het
Nombre de Dios gebergte. Het Nationale Park Pico Bonito is een uitgestrekte park opvallend door zijn
verschil in hoogte op de diverse plaatsen en onder andere bekend om zijn prachtige watervallen. Het
hoogste punt van het park, Cordillera Gracias a Dios, geeft een spectaculair uitzicht over de Caribische
kust en de Islas de Bahía. De Pico Bonito lodge is gelegen tussen de koffie en cacaoplantages, tegen de
rug van het gebergte Nombre de Dios aan. In de avond wordt u meegenomen voor een avondwandeling
door de omgeving om nachtdieren zoals slangen, kikkers en uilen te zoeken.
(overnachting: Pico Bonito Lodge – logies & ontbijt)

Dag 6: Pico Bonito
U wordt in internationaal gezelschap meegenomen naar het natuurreservaat Cuero en Salado; de
thuisbasis van vele bedreigde diersoorten die worden gevonden in de mangrovekanalen van de rivieren
Cuero en Salado. Hier komen een zoete en een zoute waterstroom bij elkaar. Vanuit La Union rijdt u over
een gedeelte van de oude spoorweg, waarna u per kano verdergaat door de mangrovelagunes. Geniet
onderweg van de apen, krokodillen, zeekoeien en vogels. De dieren die het meest worden gespot zijn
brulaapjes, vogels, vlinders, zeekoeien en alligators. De lunch wordt vandaag voor u verzorgd.
(overnachting: Pico Bonito Lodge – logies & ontbijt)

Dag 7: Pico Bonito
In de ochtend wordt u door een gids naar de kust van La Ceiba gebracht, waar u aan boord stapt van een
ferry voor een boottocht naar de witte stranden van Cayos Cochinos. Tijdens deze tocht heeft u een
prachtig uitzicht vanaf het water op het vasteland van Honduras. Na aankomst op Cayos Cochinos gaat u
samen met een gids de omgeving verkennen en heeft u de mogelijkheid om te snorkelen. Aan het einde
van de dag wordt u weer teruggebracht naar uw hotel.
(overnachting: Pico Bonito Lodge – logies & ontbijt)

Dag 8: Pico Bonito – La Ceiba – Roatán
Vandaag wordt u opgehaald bij uw hotel en naar de luchthaven van La Ceiba gebracht, waar u aan boord
stapt van uw binnenlandse vlucht naar Roatán. Bij aankomst op de luchthaven wordt u verwelkomd door
een van onze lokale medewerkers en naar uw hotel gebracht . Roatán is het grootste, meest ontwikkelde
en meest bezochte eiland van de Bay Islands. Het eiland is als een langgerekte heuvelrug met bossen die
oprijzen uit de Caribische Zee.
(overnachting: Hotel Las Verandas – logies & ontbijt)

Dag 9 en 10: Roatán
Deze dagen verblijft u in het hotel Las Verandas, een luxe hotel in het noorden van Roatán, met een
prachtig privé strand en twee infinity zwembaden. Maak een keuze uit een van de activiteiten
aangeboden door uw hotel, tegen betaling ter plaatzen, zoals snorkelen en vissen of geniet van een
middag op het witte strand.
(overnachting: Hotel Las Verandas – logies & ontbijt)

Dag 11: Roatán – San Pedro Sula
Na het ontbijt wordt u opgehaald bij uw hotel en naar de luchthaven gebracht, waar u aan boord stapt
van uw vlucht naar San Pedro Sula, waar u uw laatste dag zal verblijven. Bij aankomst op de luchthaven
van San Pedro Sula wordt u verwelkomd en naar uw hotel gebracht.
(overnachting: Hotel Casa del Árbol – logies & ontbijt)

Dag 12: San Pedro Sula – Amsterdam
Vroeg in de ochtend wordt u door een van onze lokale opgehaald bij uw hotel en naar de luchthaven
gebracht. Hier stapt u aan boord van uw intercontinentale vlucht naar Amsterdam.
Dag 13: Amsterdam
U arriveert vandaag in Amsterdam.
Einde van uw Unieke reis!
Prijs: Ca. € 4.980,- 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 10 hotelovernachtingen, maaltijden zoals vermeld
 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 

