El Salvador
Getekend door vulkanen...

Dit tropische land met paradijselijke stranden, groene bergen en een eeuwige glimlach is meer dan ooit de ideale bestemming
voor wie dicht bij de natuur wil staan. Toen Spaanse veroveraars in 1524 het land binnenvielen, stond El Salvador bekend als
‘Cuacatlan’ (het land van waardevolle zaken), een treffende bijnaam. Gelegen aan de zuidwestkust van Midden-Amerika, tussen
Guatemala in het westen en Honduras in het noorden, biedt El Salvador fascinerende contrasten: van Precolumbiaanse ruïnes
tot een gesofistikeerde hoofdstad, van kilometerslange maagdelijke stranden tot slapende vulkanen, en van een weelderig
landschap tot intens blauwe vulkaanmeren ... De gastvrije bevolking in combinatie met het milde tropische klimaat maken van
El Salvador een paradijs voor de Europese bezoeker.

© ImageSelect

Tips & trics

Klimaat
Heel het jaar door vrij constante temperaturen van gemiddeld
zo’n 16 °C minimum tot 25 °C maximum. Geringe temperatuurverschillen tussen dag en nacht. Regenseizoen loopt van mei tot en
met oktober, droogseizoen van november tot en met april.

• Ideaal reisseizoen: het hele jaar door
(weliswaar regenseizoen: mei - oktober).
• Diensten: reizen met een privégids.
• Hotels: buiten de hoofdstad is er weinig keuze aan hotels. Maar dit maakt
de bestemming net zo bijzonder.
• El Salvador is een leuke twist met meerwaarde. Het geeft CentraalAmerika tijdens je reis een andere blik. Deze bestemming wordt vaak
gecombineerd met landen als Honduras en Guatemala. Copan (Honduras)
ligt op zo’n 6 uur van de hoofdstad San Salvador, Guatemala City zelfs iets
minder ver.
• Een reis enkel naar El Salvador behoort zeker tot mogelijkheden. Of bekijk
ook onze combi-landenprogramma’s, zoals Guatemala, Belize,
Honduras & El Salvador in een 18-daags programma.
• Foto’s, het weer of de plaatselijke tijd bekijken? Ga naar www.cosmic.travel

A scenic view of the town, valley and volcanos of the
mountain town of Juayua on the rutas de la flores.
 ± 21.000km2 (2/3 x België)
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 3-5 USD chauffeur / 5-10 USD gids
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