12 daagse

Inspiratiereis
Kunstzinnig 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

De naam Sapa Pana Travel is in 2003 door ons
met zorg gekozen. De woorden 'Sapa' en 'Pana'
zijn ontleend aan het 'Quechua', een inheemse
taal nog altijd wordt gesproken in delen van
Peru, Ecuador, Bolivia, Chili, Colombia en
Argentinië. In het Quechua betekenen deze
woorden: 'Uw Unieke Reis'.

Maak kennis met een trots, modern en kunstzinnig Mexico. U ontdekt de minder bekende, maar zeer levendige kunst en design wereld
die het land rijk is. U begint uw reis in Mexico-Stad, waar u zowel de culinaire, artistieke als architectonische hoogtepunten van de stad
gaat ontdekken. U wordt onder andere meegenomen naar verschillende kunstgalerijen, werkplaatsen en musea. Deze stad is niet voor
niets benoemd tot Design hoofdstad van de wereld 2018. U vervolgt uw reis naar San Miguel de Allende, waarbij u een tussenstop maakt
bij de piramiden van Teotihuacán. In San Miguel de Allende leert u meer over de nationale drank van Mexico, Tequila. Ook brengt u een
bezoek aan een fascinerend complex, waar kunst, cultuur en geschiedenis samenkomen. U sluit uw reis af met een tour door een wijngaard,
waar een proeverij uiteraard niet mag ontbreken.
Dag 1: Amsterdam – Mexico-Stad
Vandaag begint uw Unieke Reis naar Mexico. U stapt in Amsterdam op een intercontinentale vlucht van Aeromexico naar Mexico-Stad.
Hier komt u de volgende dag bij dageraad aan.
Dag 2: Mexico-Stad
Eenmaal op de luchthaven aangekomen staat een van onze lokale medewerkers klaar om u naar uw hotel te brengen. Vanwege de
vroege aankomst is er een vroege check-in voor u geregeld, zo kunt u direct in uw hotelkamer om nog even uit te rusten en op te frissen.
Het hotel waar u verblijft ligt in de aantrekkelijke wijk Polanco, dichtbij het Chapultepec kasteel, Paseo de la Reforma en eveneens bij
de beste restaurants van de stad. De rest van de ochtend en middag heeft u ter vrije besteding. In de avond staat een bijzonder diner
voor u gepland. U wordt bij uw hotel opgehaald en meegenomen naar de artistieke wijk La Roma. Hier wordt u verwend met een 4gangen diner dat is samengesteld door gerenommeerde chef-koks en bereidt met de beste, lokale producten. Bij de gerechten worden
heerlijke wijnen geserveerd, passend bij elke gang. U sluit het diner af met een van de lokale bekende versnaperingen, tequila of mescal.
Na afloop wordt u weer terug naar uw hotel gebracht.
(overnachting: Las Alcobas | logies & ontbijt)

Dag 3: Mexico-Stad: Historische stadstour incl. Nationaal Museum of Antropologie
Vandaag wordt u bij uw hotel opgehaald en door een privé gids meegenomen naar de mooiste bezienswaardigheden in de stad. Samen
ontdekt u de koloniale en revolutionaire historie waar zich nu het hart van de moderne stad bevindt. U bezoekt onder andere de
metropolitaanse kathedraal, de grootste kathedraal in Noord- en Zuid- Amerika. U brengt een bezoek aan het presidentiële paleis waar
de beroemde Mexicaanse kunstenaar Diego Riveira een enorme muurschildering heeft gemaakt waarin de geschiedenis van Mexico
uitgebeeld wordt. En u wordt deze ochtend meegenomen langs enkele iconische straatjes richting het Palacio de Bellas Artes (het paleis
van beeldende kunst) waar u de gevarieerde architectuur kunt verkennen. Tot slot wordt u na de lunch meegenomen naar het Nationaal
Museum voor Antropologie, gelegen in het mooie stadspark Chapultepec. Het museum is de trots van Mexico-Stad en is gevestigd in
een prachtig modern gebouw. Hier wordt de antropologische geschiedenis van Mexico vanaf het allereerste begin verteld. 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. Na afloop wordt u terug naar uw hotel gebracht.
(overnachting: Las Alcobas | logies & ontbijt)
Dag 4: Mexico-Stad: Kunst en fotografie tour
In de ochtend wordt u door uw privégids opgehaald voor een dag die in het teken staat van fotografie en kunst. U bezoekt de
gerenommeerde ALMANAQUE kunstgalerij, gelegen in de artistieke Roma wijk van Mexico-Stad, waar u onder begeleiding van uw
kundige gids de werken bewondert. In deze galerij worden verschillende kunstenaars geëxposeerd, zowel beginnende als ervaren
fotografen. Nadat u de bijzondere werken bekeken heeft gaat u verder de wijk in, waarbij u twee andere kunstgalerijen bezoekt. Ook
hier kunt u de werken van verschillende artiesten bewonderen. Tussen de bezoeken door heeft u de gelegenheid om een lunch te
nuttigen in een van de vele restaurantjes in deze levendige buurt. Een aanrader is het Restaurant Contramar waar u heerlijke
visgerechten kunt eten. Specialiteit is de tonijnfilet a la Contramar (gegrilde tonijn bestreken met een saus van chili en peterselie).Na
afloop van deze dag wordt u teruggebracht naar uw hotel.
(overnachting: Las Alcobas | logies & ontbijt)
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Dag 5: Mexico-Stad: Design tour
Dit jaar floreert Mexico-Stad als de officiële Wereld Designhoofdstad van 2018. En dat is niet voor niets. Steeds meer designers trekken
naar deze stad om naam te maken binnen deze creatieve scene. Vandaag wordt u door uw gids meegenomen naar verschillende
galerijen, showrooms en werkplaatsen. Hier ziet u het proces van het ontwerpen van design van dichtbij en ontmoet verschillende
kunstenaars, zowel opkomend als gerenommeerd. Raak geïnspireerd door de verschillende werken en de verhalen van de makers.
Vervolgens bezoekt u verschillende plekken in de stad waar de kunstwerken te vinden zijn. Dit zijn verschillende vormen van kunst,
waaronder beeldhouwkunst, fotografie, videokunst en schilderkunst. De interessante werken zijn gemaakt door lokale kunstenaars en
laten de diversiteit en creativiteit van de Mexicaanse bevolking zien. Uw gids kan u alles vertellen over deze boeiende werken en de
fascinerende verhalen daarachter. Na afloop van deze interessante tour wordt u weer teruggebracht naar uw hotel.
(overnachting: Las Alcobas | logies & ontbijt)
Dag 6: Mexico-Stad: Stadstour zuidelijke wijken
U wordt bij uw hotel opgehaald een meegenomen naar de wijk San Angel. Met haar nauwe straatjes bestraat met kinderkopjes en grote,
kleurrijke huizen is het bijna niet te geloven dat deze charmante wijk onderdeel is van Mexico-Stad. Wandel door de straatjes, over het
centrale plein en leer meer over de historie van het gebied. U vervolgt uw tour naar de bijzondere wijk Coyoacán. Deze prachtige wijk
is bezaaid met kleurrijke gebouwen, in de typische Spaanse stijl gebouwd. Ook brengt u een bezoek aan het beroemde huis van Frida
Kahlo, waar u nog een aantal van haar originele schilderijen en kunstwerken kunt bewonderen. Als de tijd het toelaat kunt u ook nog
een bezoek brengen aan het museum van Dolores Olmedo. Dit unieke museum is gevestigd in een 16 e-eeuws pand en beheert een
uitgebreide collectie werken van Diego Rivera en Frida Kahlo, aangevuld met honderden pre-Hispaanse beeldhouwwerken. Na afloop
wordt u terug gebracht naar uw hotel.
(overnachting: Las Alcobas | logies & ontbijt)
Dag 7: Mexico-Stad– Teotihuacán - San Miguel de Allende
Vandaag verlaat u Mexico-Stad met als eerste stop het prachtige archeologische gebied van Teotihuacán. Tussen de 1e en 7e eeuw na
Christus is de stad opgebouwd door een onbekend volk. Hierna hebben de Azteken intrek genomen in de stad. Nog steeds worden er
op deze archeologische vindplaats nieuwe ontdekkingen gedaan. Wanneer u binnenkomt stuit u direct op de tempel van Quetzalcoatl
(de gevederde slang), loop via deze tempel weer verder en u komt op de ‘camino de los muertos’ (weg van de doden). Deze weg van
vier kilometer lang loopt langs alle hoogtepunten van deze archeologische site. De twee belangrijkste bouwkunsten zijn de piramide
van de zon en de piramide van de maan. De piramide van de zon is tussen de 60 en 70 meter hoog en daarmee de hoogste piramide
van allemaal. Beide piramides kunnen beklommen worden, waarna u beloond wordt met een prachtig uitzicht over het uitgestrekte
gebied en haar heuvelachtige omgeving. Een grote hoed en een shirt dat uw schouders bedekt wordt zeker aangeraden, de
bouwwerken zijn prachtig, maar er is nauwelijks schaduw te vinden. Na Teotihuacán wordt u met een privé-transfer naar uw
accommodatie in San Miguel de Allende gebracht. Hier verblijft u in een prachtig ontworpen hotel dat de koloniale stad waarin het
hotel zich bevindt weerspiegelt. Het hotel heeft opvallende kenmerken en ligt rond een rustige binnenplaats zoals iedere haciënda uit
die koloniale tijd. De kamers zijn zeer ruim met hoge plafonds en hebben een prachtige koloniale inrichting. Verder heeft u toegang tot
drie zwembaden, een uitgestrekte tuin vol met tropische planten, een bekroonde spa, twee restaurants en een wijnkelder. Bovendien
bent u met een korte wandeling in het centrale deel van de stad. Een betere plek om te verblijven in San Miguel de Allende is er niet.
(overnachting: Rosewood San Miguel de Allende | logies & ontbijt)
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Dag 8: San Miguel de Allende: Stadstour incl. tequila proeverij
De beste manier om de wonderen van San Miguel de Allende te ervaren is te voet, dus vandaag wordt u door een privé gids
meegenomen naar de Parroquita van San Miguel, een neo-gotische kathedraal die uniek is in Mexico. Waan u terug in de tijd tijdens
deze wandeling door de stad, in het Casa de Allende en geniet van een heerlijke lunch in een lokaal restaurant. De geschiedenis en
overlevering van San Miguel zijn verweven met de beweging van de onafhankelijkheid. Deze hebben de energie en de geest van vrijheid
van meningsuiting voortgezet in de levendige creatieve enclave van het hedendaagse San Miguel. Na uw wandeltocht door de stad
wordt u naar Casa Dragones gebracht. Dit gebouw huisvestte vroeger de stallen van de Dragones, de rebellen uit San Miguel de Allende
die de beweging naar de Mexicaanse onafhankelijkheid hier in gang zette. Vandaag de dag bevindt zich in dit gebouw de speciale
proeverij van de gelijknamige Casa Dragones Tequila. Met het elegante stenen terras en een proeflokaal in de open lucht is er geen
betere plek om in de namiddag te leren over tequila en meer over de geschiedenis van de rebellen te weten te komen met een glas
Casa Dragones tequila in uw hand. Hierna wordt u naar uw hotel gebracht.
(overnachting: Rosewood San Miguel de Allende | logies & ontbijt)
Dag 9: San Miguel de Allende: De kunst van het ambacht
Vandaag ontdekt u de artistieke kant van San Miguel de Allende. In de ochtend ontmoet u uw gids in de lobby van uw hotel en wordt u
meegenomen langs verschillende ateliers, galerijen en u krijgt een uniek inkijkje bij een kunstschool, waar u de studenten aan het werk
kunt zien met lokale producten en eeuwenoude technieken. U brengt een bezoek aan Fábrica La Aurora, een fascinerend complex van
galerijen, werkplaatsen, designstudio’s, antiekzaken en veel meer. Gevestigd in een oude textielfabriek, ademt het gebouw de
geschiedenis van de stad en haar artiesten en handwerkers. Dwaal rond door de vele gangen, winkeltjes en expositieruimtes. Als de tijd
het toelaat neemt uw gids u ook mee langs verschillende muurschilderingen van lokale artiesten. Al met al is het een interessante dag
gevuld met kunst, cultuur en geschiedenis. Leer de artiesten en hun inspiratiebronnen kennen en ontdek de levendige kunstscene van
San Miguel de Allende.
(overnachting: Rosewood San Miguel de Allende | logies & ontbijt)
Dag 10: San Miguel de Allende: Cuna de Tierra wijngaard
Vandaag heeft u de ochtend ter vrije besteding. U kunt tijd doorbrengen op het centrale plein, een bezoek brengen aan de privé-tuinen
die de gemeente op de kaart heeft gezet of ga op onderzoek uit in een van de drukke markten vol met handwerk. Rond het middaguur
wordt u bij uw hotel opgehaald en meegenomen naar een wijngaard even buiten San Miguel de Allende. Bij aankomst op de wijngaard
van Cuna de Tierra ontmoet u de sommelier van het wijnhuis voor een welkomstdrankje op de uitzichttoren. Bewonder het schitterende
uitzicht over de glooiende heuvels gevuld met wijnranken. Hierna krijgt u een rondleiding over het terrein, waarbij u meer te weten
komt over de druiven en het groei- en knipproces, om de rondleiding af te sluiten in de wijnmakerij, waar u ziet hoe de wijn wordt
geproduceerd. U sluit deze middag af met een lunch, geserveerd door chef Carlos Segura, uiteraard met bijpassende wijnen. Na afloop
wordt u terug naar uw hotel gebracht.
(overnachting: Rosewood San Miguel de Allende | logies & ontbijt)

Dag 11: San Miguel de Allende – Mexico-Stad– Amsterdam
Er komt vandaag helaas een eind aan uw Unieke Reis. Na het ontbijt wordt u door een van onze lokale medewerkers opgehaald en naar
de luchthaven van Mexico-Stad gebracht. Dit is een rit van ongeveer 3,5 tot 4 uur. Op de luchthaven van Mexico-Stad stapt u op uw
intercontinentale vlucht naar Amsterdam. Hier zult u de volgende dag arriveren.
Dag 12: Amsterdam
Vandaag arriveert u in Amsterdam.
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Prijs: ca. € 6.799,- 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:
• 10 hotelovernachtingen, maaltijden zoals vermeld
• early check-in Las Alcobas, i.v.m. vroege aankomst in Mexico Stad
• alle transfers en excursies zoals vermeld
• 24/7 onze back-up; lokaal en in Nederland
• uitgebreid reisbescheidenpakket met kleine attentie
Niet inbegrepen:
• internationale vluchten, desgewenst reserveren we deze voor u
• early check-in / late check-out, op basis van beschikbaarheid wordt deze soms door hotel gegeven. Wilt u er zeker van zijn
dat u dit heeft, informeer bij ons naar de meerprijs.
• publieksheffing Calamiteitenfonds reizen; €2,50 per boeking
• 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.

Wat maakt ons bijzonder?
Door de klassieke hoogtepunten van Latijns-Amerika te combineren met hoogwaardige
‘off the beaten track’ ervaringen, creëren wij onvergetelijke reisherinneringen.
100% Latijns-Amerika.
Betrouwbaar: Waar u naar toe gaat, zijn wij geweest!
Al 15 jaar gedreven en ambitieus.
Onze inspirerende expertise + uw wensen = de perfecte combinatie voor Uw Unieke Reis.
Een gepaste prijs voor een unieke ervaring.
Sterk netwerk ter plaatse, waar wij dagelijks contact mee hebben.
Respect voor lokale natuur & cultuur.
Vertrouwd op reis: aangesloten bij ANVR & SGR.

Sapa Pana Travel | Capucijnenpoort 6, 5211 EC ‘s-Hertogenbosch The Netherlands | 0031 (0) 73 6106204 | info@sapapanatravel.nl
www.sapapanatravel.nl | KvK:17152749 | BTW nr. NL818151031.B101 | IBAN code: NL49RABO0155200046 BIC code: RABONL2U

4

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 ?
Uw reis moeten annuleren, dat is al vervelend
genoeg. Daar kunt u geen financiële zorgen bij
gebruiken. Sluit u de Kortlopende
Annuleringsverzekering af, dan krijgt u bij annulering
vóór de reis, wanneer het valt onder de
voorwaarden, de annuleringskosten vergoed. Een
geruststellende gedachte. Moet u onverwachts de
reis afbreken? Dan krijgt u voor de niet-gebruikte
dagen de kosten vergoed. Met de Dubbel-Zeker
variant speelt u helemaal op safe. Moet u eerder
huiswaarts, dan krijgt u de volledige reissom terug,
tot maximaal het verzekerde bedrag. Zelfs tot de
voorlaatste dag van de vakantie.

Waarom een reisverzekering ?
Medische kosten kunnen al gauw hoog oplopen.
Zeker in het buitenland. U krijgt vaak andere zorg dan
in Nederland en bovendien tegen een ander tarief.
Meestal vergoed uw zorgverzekeraar, dat wat in
Nederland gangbaar is. Het meerdere komt dan voor
eigen rekening. Met de Kortlopende Reisverzekering
worden al uw onvoorziene medische kosten
vergoed.100%. Waar u ook bent.
BELANGRIJK: Heeft u reeds een doorlopende
reisverzekering check of deze ook werelddekking
heeft. Wij raden u aan geneeskundige kosten en
ongevallen te verzekeren.

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.

Wij zijn partner van Allianz Global Assistance. Vraag meer informatie bij uw reisspecialist. Wij adviseren u graag.
Volg ons op onze ‘Social Media’; een mooie voorbereiding op uw reis!
Op ondergenoemde 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 ☺
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