
Tips & trics
•	 Ideaal reisseizoen: heel	het	jaar		

(weliswaar	regenseizoen:	juni	-	november).
•		 Diensten:	je	kan	in	groep	als	met	een		

private	gids	reizen,	of	in	alle	vrijheid		
zonder	bezoeken.

	 Hoewel	een	huurwagen	veilig	is,	raden	wij	
deze	optie	minder	aan	omwille	van	de	vele	
offroad-trajecten.

•	 Hotels:	vanaf	100	à	120	euro	per	kamer	per	
nacht	tot	meer	dan	500	euro	per	kamer	per	
nacht.	Bijna	alle	hotels	zijn	charmehotels.

•		 Ideale reiziger: interesse	voor	cultuur,	
natuur	en/of	soft-adventure,	en	uiteraard	
voor	duiken	of	watersporten.	De	stranden	
in	Belize	zijn	wel	wilder.	Door	de	stroming	
kunnen	er	veel	algen	zijn	aan	de	waterlijn.	
Deze	bestemming	leent	zich	zowel	voor	
individuele	reizigers,	families	als	avonturiers.

•		 De	vluchtverbindingen	naar	Belize	zijn	niet	
ideaal	en	verlopen	vooral	via	de	VS	(met	
overnachting	op	de	heenreis).

•		 Foto’s,	het	weer	of	de	plaatselijke	tijd	
bekijken?	Of	krijg	je	graag	een	idee	van	de	
programma’s,	minitrips	en	prijzen?		
Ga	naar	www.cosmic.travel

	 Op	de	volgende	pagina	vind	je	alvast	een	
voorbeeldreis	ter	inspiratie.

  ±	23.000	km²	
	 (=	3/4	x	België)

 ±	354.000   Belize	Dollar	
	 (1	USD	=	2	BZD)

 Engels  110V   Internationaal	paspoort   Geen

Klimaat

Streken

Subtropisch	klimaat	met	een	dominerende	verfrissende	wind	van	over	de	Caribische	Zee.	Een	
gemiddelde	temperatuur	van	25°C.	In	het	gebergte	aangename	dagtemperaturen	en	een	lichte,	
nachtelijke	temperatuurdaling.	Warm	en	vochtig	in	de	rest	van	het	land.	Regenseizoen	van	juni	
tot	november.

Belize	kan	gemakkelijk	in	verschillende	streken	worden	onderverdeeld.
•	 Belize	City	is	een	uitstekende	uitvalbasis	voor	excursies,	zoals	naar	de	archeologische	site	van	
Lamanai	en	de	New	River.

•	 De	grootste	variatie	vind	je	in	het	Cayo	District	met	als	stad	San	Ignacio,	omgeven	door		
bergen,	watervallen,	grotten,	jungle,	wildleven	en	archeologische	sites.	

•	 Zuid-Belize	(streek	rond	San	Ignacio)	biedt	voor	elk	wat	wils:	stranden,	maar	ook	een		
binnenland	met	bv.	zijn	jaguarreservaat.	

•	 Andere	streken:	Orange	Walk	(noordelijker),	Toledo	(helemaal	in	het	zuiden)	en	ook	aan	de	
kustlijn:	Hopkins.	

•	 En	dan	zijn	er	uiteraard	nog	de	vele	prachtige	cayo’s	(archipel	van	eilanden),	waaronder		
Ambergris	Caye	en	Caye	Caulker.	En	in	het	Lighthouse	Reef	ten	slotte	bevindt	zich	het	
bekende	‘Great	Blue	hole’.

Geliefd verbl i j f  van Zeegod Neptunus. . . 
In het hart van Belize schuilt de bakermat van de Mayacultuur. Dit Centraal-Amerikaanse land kent net als 
Guatemala, Mexico en Honduras een groot aantal sites die op unieke wijze werden gerestaureerd. Maar 
Belize heeft nog veel meer in petto! Het is een paradijs voor wie houdt van duiken, snorkelen of vissen. 
Langs de indrukwekkende kustlijn ligt één van de rijkste ecosystemen ter wereld met koraalbanken, riffen 
en eilanden die een natuurlijke biotoop vormen voor honderden dieren- en plantensoorten. Niet minder 
dan 220 vissoorten en ongewervelde dieren voeren er dagelijks een natuurlijk schouwspel op waarvan je 
maar niet genoeg krijgt. Het Belize van vandaag is het resultaat van een ideale mix van een rijke culturele 
geschiedenis met intense Caribische invloeden, een indrukwekkende, machtige indianencultuur en vooral 
een oneindig mooie natuur.

Belize



 23kg  Geen  40	USD	internat.	vlucht   5	USD
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Aerial shot of the Blue Hole, Lighthouse Atoll 
Belize, in the Belize Barrier Reef Reserve 

System UNESCO World Heritage site.

Belize’s Grand Discovery
7 nachten

Dag 1 >	Onthaal	aan	de	luchthaven	van	Belize	City	en	transfer	naar	het	Cayo	
district,	San	Ignacio.	Overnachting.

Dag 2 >	Bezoek	aan	Caracol,	de	grootste	Maya-stad	in	Belize,	met	als	hoogste	
bouwwerk	de	‘Canaa’.	Geniet	ook	van	het	uitzicht	over	het	regenwoud.	In	de	
namiddag:	exploratie	van	de	Mountain	Pine	Ridge	Forest	Reserve	met	stops	aan	
onder	andere	de	Rio	Frio	grotten	en	de	Rio	On	Pools.	Overnachting.	(lunch)

Dag 3 >	Volle	dag	bezoek	aan	de	Cahal	Pech	Maya-tempels	en	de	Rainforest	
Medicinal	Trail.	In	zijn	hoogdagen	was	Cahal	Pech	waarschijnlijk	het	belangrijkste	
centrum	in	de	vallei	van	de	Belize-rivier.	De	tempels	en	paleizen	werden	
er	gebouwd	rond	een	reeks	plaza’s,	en	vele	woningen	werden	erkend	als	
Koninklijke	residenties.	Je	leert	er	meer	over	de	geneeskunde	van	de	Maya’s,	
die	tot	op	vandaag	nog	wordt	toegepast	in	Belize.	Veel	van	de	hier	gebruikte	
planten	worden	vandaag	overal	ter	wereld	wetenschappelijk	onderzocht	op	hun	
helende	werking.	Overnachting.	(lunch)

Dag 4 >	Bezoek	aan	de	oude	Maya-stad	Xunantunich	met	zijn	originele		
gebeeldhouwde	monumenten	die	Maya-hoofden	en	-krijgers	uitbeelden	in	hun	
volle	ornaat.	Klim	naar	de	top	van	de	‘El	Castillo’	voor	een	panoramisch	uitzicht	
over	de	vallei	van	de	Belize-rivier,	en	bezoek	de	Barton	Creek-grot.	Kanotocht	
door	de	Xibalba	(Maya	voor	onderwereld).	Overnachting.	(lunch)

Dag 5 > Zipride:	avonturiers	kunnen	vandaag	langs	een	reeks	kabelbanen	door	
het	regenwoud	flitsen,	en	vervolgens	in	een	privé	‘tube’	dobberen,	meegevoerd	
door	de	zachte	stroom	binnen	een	ondergronds	grottensysteem.	Stalagmieten	
en	stalactieten	dragen	hier	bij	tot	de	serene	rijkdom	van	de	natuur.	Als	je	wil,	kan	
je	de	zipride	en	de	tocht	door	de	grotten	inruilen	voor	een	dag	kajakken	op	de	
rivier.	Transfer	naar	Belize	City.	Overnachting.	(lunch)	

Dag 6 >	Volle	dag	bezoek	aan	de	archeologische	site	van	Lamanai	en	de	
New	River.	Dit	is	een	uitgelezen	kans	om	Belize	te	ontdekken:	de	Maya’s,	het	
koloniale	verleden,	de	fauna	en	flora	en	de	waterwegen.	Een	archeologische	
wandeling	brengt	je	duizend	jaar	terug	in	de	tijd.	Overnachting.	(lunch)
	
Dag 7 >	Dagexcursie	naar	het	Barrier	Reef.	Een	dagtrip	naar	Ambergris	Caye,	
Belize’s	grootste	eiland.	Transfer	per	ferry	van	Belize	City	voor	een	
avontuurlijke	trip	naar	Mexico	Rocks.	Probeer	hier	de	snuba,	een	combinatie	
van	scubaduiken	en	snorkelen,	en	ontdek	de	kristalheldere	wateren.	
Terugkeer	naar	Belize	City	in	de	late	namiddag.	Overnachting.	(lunch)

Dag 8 >	Transfer	naar	de	luchthaven	van	Belize	City.

Scan	mij voor meer info: Belize
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Een verlenging kan uiteraard op één van de cayo’s 
of andere bestemmingen in het binnenland.

Op onze website vind je minitrips die je aan dit programma kan 
toevoegen. Of stel zelf een rondreis samen! 
Denk daarbij aan 
•	 Belize	City
•	 Ambergris	Caye
•	 Southern	Belize
•	 Desde	Guatemala:	Belize	(San	Ignacio)


