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Colombië

Carriage Ride,
Old Cartagena.

Land van smaragden en ‘El Dorado’

Colombië is haast ‘te veel voor woorden’. Toch wagen we een poging: sublieme landschappen met
hoge bergen, maagdelijke stranden en dichtbegroeide jungles, fascinerende archeologische sites met
een geschiedenis vol mysterie, grote steden, charmante dorpjes, een bodem vol mineralen, goud,
zilver en de grootste smaragd ter wereld: de Gachalá van 858 karaat! Maar Colombië is ook: thuisland
van de El Dorado-legende, het meest noordelijke land van Zuid-Amerika, en misschien wel het meest
fascinerende... Het herbergt maar liefst vier etnische groepen met elk hun eigen cultuur, en daarnaast
tal van subculturen die nagenoeg allen bewaard zijn gebleven. Gesofistikeerde levensstijlen steken
soms schril af tegen primitievere, maar vormen desondanks één harmonieus geheel, eenheid in
verscheidenheid. Een gelijkaardige diversiteit vind je terug in de maar liefst 19 nationale natuurparken. Verspreid over 18 ecologische regio’s bieden ze zowel tropisch regenwoud als met eeuwige
sneeuw bedekte bergtoppen. De vele betoverende facetten van Colombië weerspiegelen zich in haar
charmante inwoners met hun onuitputtelijke levenslust en een grenzeloze liefde voor intense
belevingen. Alleen al deze hartelijke bevolking is een bezoek meer dan waard.

 ± 1.200.000 km2
(40 x België)

 ± 47.500.000

 Peso
(1 EUR = 3.490,00 Pesos)

 Spaans

110 V

 Internationaal paspoort

 Geen
(Gele koorts)

Tips & trics
• Ideaal reisseizoen: heel het jaar.
• Diensten: je kan reizen in alle vrijheid zonder geleide bezoeken, met een privégids, of in groep,
maar dan beperkter en afhankelijk van streek.
• Hotels: een gevarieerd aanbod vanaf 75 euro tot meer dan 500 euro per kamer per nacht.
Veel hotels zijn charmehotels.
• Ideale reiziger: het uitgebreide en diverse aanbod aan streken en mogelijkheden, maakt deze
bestemming aantrekkelijk voor iedereen: voor individuele reizigers, families, avonturiers en vips.
• Hotels, foto’s, het weer of de plaatselijke tijd bekijken?
Of krijg je graag een idee van de programma’s en prijzen? Ga naar www.cosmic.travel
Op de volgende pagina’s vind je alvast voorbeeldreizen ter inspiratie.

Klimaat
Op een kleine uitzondering na, biedt
het land heel het jaar een uitstekend
klimaat om te reizen. De temperaturen
hangen af van jouw positie ten opzichte
van de zeespiegel: op een hoogte van
1.000 meter gaat er ongeveer 6 °C
af. Tot 1.000 m hoogte heerst er een
tropisch klimaat (gemiddeld 25 °C), ook
wel ‘Tierra Caliente’ genoemd. Tussen
1.000 en 2.000 m is er een mild klimaat.
Colombië kent geen echte seizoenen:
enkel een verschil tussen regenperiode
(winter) en droogte (zomer). De zomer
loopt gewoonlijk van december tot en
met maart en van juli tot en met augustus.
Regen valt meestal in april-mei en
in oktober-november, al is dat niet
constant. Meteorologische fenomenen
als ‘El Nino’ en ‘La Nina’ maken het soms
moeilijk om het weer te voorspellen.

Streken
Vanwege de brede waaier aan mogelijkheden moet je keuzes maken, zelfs op een
klassieke reis van 15 dagen.
De Andes, met zijn (meest) uitgebreide aanbod aan verschillende types steden:
groot, klein, salsa, koloniaal (Bogota, Villa de Leyva, Popayan, Cali, Medellin…).
Maar ook met Tierradentro en San Agustin Archeological Park (tussen Neiva en
Popayan). En met zijn verscheiden natuur, zoals de Tatacoa-woestijn, Cocora-vallei
en de vele nationale parken: Alto de Piedras, Puracé, Los Nevados...
Of de koffiehaciendas (Armenia en Pereira) of het aanbod van soft-adventure?
Colombië is gezegend met zowel een Caraïbische als een pacifieke kust. Aan de iets
minder bekende pacifieke kust spot je van juli tot oktober walvissen. De natuur is
er prachtig! De Caribische kant is vooral gekend door Cartagena: het zo charmante
en ommuurde koloniale oude gedeelte. Maar denk ook aan Tayrona National Park
met de mooiste stranden. Voor trekkingliefhebbers bestaat er niets mysterieuzers
dan de 5-daagse trekking naar de ‘verloren stad’ Ciudad Perdida. Deze tocht,
vooral zwaar door de hitte en vochtigheid, leidt naar waar ooit de Tayrona-indianen
woonden, een ± 350 jaar lang onder lianen, bomen en mos verborgen stad.
En dacht je nu: dit is Colombië…? Nee hoor! Er wacht je ook nog een groot deel van
de Amazone, en Llanos met bijvoorbeeld de Cano Cristales.

 40 USD internat. vlucht

 10 of 20 kg

 2-5 USD in groep
5-10 USD in privaat
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San Augustin.

Colombia Authentic
14 nachten
Dag 1 (vrijdag) > Onthaal aan de luchthaven van Bogota en transfer naar
het hotel. Overnachting.
Dag 2 (zaterdag) > Volle dag bezoek aan Bogota. De tour start per
kabelbaan naar de bergtop van Monserrate aan de oostgrens van de stad.
Vervolgens wandeling door La Candelaria (oud-koloniale deel).
Bezoek aan de Plaza de Bolivar met zijn imposante gebouwen en het
Goudmuseum. Einde van de tour is een bezoek aan de lokale markt van
Paloquemao met typisch fruit en groenten uit de streek. Overnachting.
Dag 3 (zondag) > Vandaag neem je deel aan de Ciclovia: elke zondag
worden bepaalde straten van Bogota afgesloten voor het verkeer en kan
je enkel per fiets door de stad. Je fietst naar het noorden (moderne deel
van de stad) en naar Usaquen (koloniaal deel van de stad). Transfer naar
de luchthaven van Bogota voor de vlucht naar Neiva. Onthaal en vertrek
naar de Tatacoa-woestijn. Geniet van de prachtige zonsondergang!
Vervolgens transfer naar het hotel in Neiva. Overnachting.
Dag 4 (maandag) > Transfer naar San Agustin, bekend voor zijn vele
archeologische vondsten. In de namiddag bezoek aan het San Agustin
Archaeological Park, Mesitas A-B-C-D met zijn 35 standbeelden, waarvan
sommige wel 5 meter hoog, Fuente Ceremonial de Lavapatas en het
San Agustin Archeological Museum. Overnachting.
Dag 5 (dinsdag) > Bezoek aan het dorp Isnos, en aan de smalle zeestraat
Estrecho del Magdalena, waardoor de Magdalena-rivier stroomt. Bezoek
aan de sites van Alto de los Idolos en Alto de la Piedras National Park.
Overnachting.
Dag 6 (woensdag) > Transfer naar Popayan, langs het Puracé National
Park. Na aankomst in Popayan (beter bekend als de Witte stad),
wandeltocht in de koloniale buurt van de stad, met bezoek aan gebouwen,
kerken en de Humillardero-brug. Overnachting.
Dag 7 (donderdag) > ’s Morgens vertrek naar de koffiestreek, met
onderweg korte stop in Buga met de bekende Basilica del Senor de
los Milagros. Vervolgens transfer naar Armenia. Overnachting in een
koffiehacienda.

Dag 8 (vrijdag) > In de voormiddag: bezoek aan een koffieplantage, met
praktische introductie van de koffiecultuur vanaf het proces van zaaien
tot en met het genot van koffiedrinken. In de namiddag bezoek aan de
botanische tuin met zijn vlinders. Overnachting.
Dag 9 (zaterdag) > Uitstap naar de Cocora-vallei met zijn adembenemende
landschappen. Ter plaatse vervolg je de tour te voet of te paard! In deze
regio groeit de Palma de Cera, de nationale boom van Colombië. Op de
terugweg bezoek aan Salento, een pittoresk dorpje dat vooral leeft van de
koffiecultuur. Overnachting.
Dag 10 (zondag) > In de namiddag transfer naar Medellin. Overnachting.
Dag 11 (maandag) > Bezoek aan de stad Medellin. De tour begint in
het hart van de stad met onder andere San Antonio Park en de Plaza
de San Ignacio, vol beeldhouwwerken van de internationaal beroemde
Colombiaanse kunstenaar Fernando Botero. Vervolgens rit per metro en
kabelbaan naar de Biblioteca de España. Overnachting.
Dag 12 (dinsdag) > Transfer naar de luchthaven van Medellin voor de
vlucht naar Cartagena. Onthaal aan de luchthaven van Cartagena en
transfer naar het hotel. Overnachting.
Dag 13 (woensdag) > Halve dag bezoek aan Cartagena. Ontdek de
belangrijkste monumenten, start bij het klooster La Popa (hoogste
punt van de stad), en het immense fort Castillo de San Felipe met zijn
mysterieuze tunnels. Vervolgens langs de Zapatos Viejos, een enorme
beschermingsmuur rondom de stad met een prachtig uitzicht over zowel
zee als land.
Ook niet te missen zijn de vele kerkjes, musea en plaza’s. De stad kreeg
welverdiend de titel van UNESCO-werelderfgoed. Vrije namiddag.
Overnachting.
Dag 14 (donderdag) > Vrije dag. Overnachting.
Optioneel: halve dag bezoek aan La Boquilla, een vissersdorpje gelegen op
30 minuten van Cartagena. In een houten kano doorheen de mangroves
nabij het dorp, of per boot naar de Rosario-eilanden.
Dag 15 (vrijdag) > Transfer naar de luchthaven van Cartagena.

Colombia!
7 nachten
Dag 1 > Bogota
Dag 2 > Bogota - Zipaquira - Villa de Leyva
Dag 3 > Villa de Leyva
Dag 4 > Villa de Leyva - Bogota/Neiva - San Agustin
Dag 5 > San Agustin Archaeological Park
Dag 6 > San Agustin - Neiva/Cartagena
Dag 7-8 > Cartagena
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Ciudades Colombianas
11 nachten
Dag 1-2 > Bogota
Dag 3 > Bogota - Villa de Leyva
Dag 4 > Villa de Leyva - Chiquinquira - Bogota
Dag 5 > Bogota/Cali
Dag 6 > Cali
Dag 7 > Cali/Medellin
Dag 8 > Medellin
Dag 9 > Medellin/Cartagena
Dag 10 > Cartagena: Rosario-eilanden
Dag 11-12 > Cartagena

Colombia Mixto
12 nachten
Dag 1-2 > Bogota
Dag 3 > Bogota: Zipaquira & Guatavita
Dag 4 > Bogota/Armenia of Pereira: koffiehacienda
Dag 5 > koffiehacienda: Cocora-vallei & Salento
Dag 6 > koffiehacienda - Medellin
Dag 7 > Medelin: Santafe de Antioquia & Puente de Occidente
Dag 8 > Medellin/Cartagena
Dag 9 > Cartagena: Rosario-eilanden
Dag 10 > Cartagena
Dag 11 > Cartagena - Tayrona
Dag 12 > Tayrona
Dag 13 > Tayrona - Santa Marta

Colombia Cultural
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14 nachten

Beach at Tayrona National Park,
Santa Marta.

Scan mij voor meer info: Colombië

Dag 1-2 > Bogota
Dag 3 > Bogota/Neiva - San Andres de Pisimbala (Tierradentro
Archeological Park)
Dag 4 > Tierradentro: Aguacate Mountain Peak - San Agustin
Dag 5 > San Agustin Archaeological Park & El Tablon + La Chaquira
Dag 6 > San Agustin: Isnos, Estrecho del Magdalena, Alto de los
Idolos, Alto de la Piedras NP
Dag 7 > San Agustin - Popayan
Dag 8 > Popayan: Puracé NP
Dag 9 > Popayan (op zondag: indiaanse markt van Silvia)
Dag 10 > Popayan/Cartagena
Dag 11-12 > Cartagena
Dag 13 > Cartagena - Tayrona
Dag 14 > Tayrona
Dag 15 > Tayrona - Santa Marta

