Guatemala
De mythe gaat verder...

Binnen zijn relatief kleine landsgrenzen weet Guatemala
zowel de natuurliefhebber als ontdekkingsreiziger te bekoren.
Te midden van een weelderig landschap, omgeven door slapende
vulkanen en diepblauwe meren, doemen geheimzinnige steden,
paleizen, tempels en piramiden op. Zij zijn de stille getuigen van
het roemrijke Maya-verleden dat Guatemala tot op vandaag
kenmerkt. Bezoek de unieke sites van Tikal en Aguateca, en
ontrafel beetje bij beetje de geheimen van deze intrigerende
cultuur. Al kan je de hedendaagse Mayacultuur het best beleven
op plekken als Chichicastenango, San Pedro La Laguna en
Santiago Atitlan. Van de prachtige kleuren van de typische klederdracht over de betoverende lach van de inwoners tot de geuren en
smaken van de opgesmukte marktkraampjes... Guatemala draagt de
culturele tradities van zijn voorvaderen in zijn hart!

Klimaat

Tips & trics
• Ideaal reisseizoen: heel het jaar (weliswaar regenseizoen: juni - november).
• Diensten: om kwaliteit en veiligheid te garanderen, kan je enkel reizen met privéchauffeur of gids.
• Hotels: alle hotels zijn charmehotels, met uitzondering van die in de hoofdstad. Vanaf 100 euro per
nacht per kamer. De betere hotels zijn over het algemeen niet duur, op een enkele uitzondering na.
• Ideale reiziger: voor wie interesse heeft voor cultuur, bevolking en landschappen. Deze bestemming
leent zich daarom vooral voor individuele reizigers.
• 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.

Het klimaat varieert per regio en
seizoen. Het droogseizoen, van
november tot en met mei, biedt warme
zonnige dagen met zelden regen. Het
regenseizoen loopt van juni tot en
met oktober. ‘s Avonds veroorzaakt
de aanzienlijke temperatuurdaling
kille nachten (tot zelfs beneden het
vriespunt op een hoogte van meer
dan 2.000 m).

Streken
De klassieke hoogtepunten:
- Antigua, een charmante koloniale stad gebouwd in 1543.
- de markt van Chichicastenango, één van de grootste van
Latijns-Amerika (donderdag en zondag).
- het Atitlan-meer, omringd door reusachtige uitgedoofde vulkanen en
pittoreske dorpjes met elk hun curiositeiten en eigen klederdracht.
- de welbekende archeologische site Tikal.
Rondom Tikal zijn er nog meer sites, zoals Yaxha en Ceibal. In Ceibal zijn
enkele goedbewaarde gedenkzuilen en verbazingwekkende bas-reliëfs
terug te vinden. In 900 v.C. leefden er ongeveer 10.000 inwoners, mogelijk
grotendeels Mexicaanse immigranten uit de Chiapas. Vanuit Tikal reis je
ook gemakkelijk naar Belize, San Ignacio (Cayo District).

 ± 109.000 km2
(= 3,5 x België)

 ± 16.000.000

 Quetzal
(1 EUR = 8,56 Quetzal)

Andere streken zijn:
- Coban, als uitvalbasis om het reservaat Biotopo del Quetzal
en Semuc Champey te bezoeken.
- de typische Quiche-steden rondom Quetzaltenango: Almolonga en
Zunil. Die laatste is bekend om zijn typische ‘jaspe’ gewaden van de
vrouwelijke bevolking. Iets verder weg bevindt zich Totonicapan.
- Livingston, een verrassend stukje Caraïben in Guatemala, wordt vaak
aangeboden in combinatie met een bezoek aan Copan (Honduras).
Zie ons programma ‘Guatemala Completo’.
- Monterrico met zijn zwarte straat (vulkanisch) of zijn gelijknamige
natuurreservaat. Onderweg naar Monterrico is een bezoek aan de
actieve vulkaan Pacaya een aanrader.

 Spaans

110 V

 Internationaal paspoort

 Geen

Guatemala
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Guatemala Completo
14 nachten
Dag 1 > Guatemala City
Dag 2 > Guatemala City - Quetzaltenango: Almolonga & Zunil
Dag 3 > Quetzaltenango: Salcaja, Totonicapan &
San Andres Xejul - Atitlan
Dag 4 > Atitlan: Santiago Atitlan
Dag 5 > Atitlan - Chichicastenango - Antigua
Dag 6 > Antigua
Dag 7 > Antigua - Guatemala City - Copan (Honduras)
Dag 8 > Copan
Dag 9 > Copan - Quirigua - Livingston
Dag 10 > Livingston - Flores
Dag 11 > Flores: Yaxha
Dag 12 > Flores: Tikal/Guatemala City
Dag 13 > Guatemala City - Pacaya - Monterrico Beach &
Natural Reserve
Dag 14 > Monterrico Beach & Natural Reserve
Dag 15 > Monterrico - Guatemala City

© ImageSelect

Guatemala Diferente

A mayan woman sells flowers in
front of the church at the Sunday
market in Chichicastenango.

 35 USD internat. vlucht
3 USD binnenl. vlucht

 9 kg

 2 USD in groep
5 USD in privaat

14 nachten
In plaats van Quetzaltenango en Monterrico, bezoek je
Coban (Biotopo del Quetzal en Semuc Champey), alsook
de archeologische site Ceibal. De rest van het programma
is gelijk aan bovenstaande tour.

Scan mij voor meer info: Guatemala

