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 · Groen: hoewel we het niet van de daken schreeuwen, is  
bewust en ecologisch ondernemen de leidraad van ons  
bedrijf. Zo is bijvoorbeeld ons magazine van gerecycleerd 
papier en wordt pas bijgedrukt als alle voorraad op is.  
Om papieruitgave en transport te minimaliseren kiezen we 
voor een zeer uitgebreide website...

 
· Groen: de natuur is er vól van, en wij van Cosmic Travel ook.  

Latijns-Amerika heeft gelukkig veel groen, het Amazone-gebied 
is de welbekende long van de wereld. Met hart en ziel voelen 
we ons daarmee verbonden en hebben de volgende actie  
opgezet: vanaf 2018 geven wij de mogelijkheid om ons  
kosteloos het restant van jouw vakantie-valuta op te sturen. 
Wij doneren dat geld aan práchtige groene projecten in  
Latijns-Amerika.

 

· Groen: voor de spirituelen onder ons; de kleur van het hart, 
brengt balans in onze energie en zorgt voor vrede en harmonie 
in ons leven. Dat is ook het doel van onze reisadviezen!

 
· Last but not least, gelukkig zijn we niet meer groen achter  

de oren! Anno 2017 bestaan we 25 jaar, en groeien en bloeien 
volop. Maar we gaan verder dan groen: het is ons streven om 
hét aanspreekpunt te zijn voor de bewuste Latino-reiziger en 
samen een win-win situatie te creëren.  
Want de mooiste reis is die waar iederéén beter van wordt!

Uw reisagentschap:

Verantwoordelijke uitgever: Cosmic Travel Agency - Merijn Swyngedouw, Meerslos 36, 9500 Geraardsbergen - Lic. 5159 - RPR Oudenaarde, 0446.932.151 - OCA-CDV 28 439

Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze of in enige vorm worden overgenomen of gebruikt, behoudens hetgeen door de wet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de uitgever.

Verzekering financieel onvermogen
Conform art. 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling 
van 16 februari 1994 en het  uitvoeringsbesluit van 25 april 1997 is Cosmic Travel Agency NV; 
Meerslos 36, 9500 Geraardsbergen door Amlin Insurance SE; Bijhuis België, Koning Albert II laan 
37, 1030 Brussel, www.amlin.com (NBB nr. 0745, RPR 0416.056.358) verzekerd om in geval van 
financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen. Deze garantie-
stelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van 
Vlaamse Reisbureaus.

Cosmic Travel goes Green (in woord en daad!)

Front: Steps leading up to the Lost City (Ciudad Perdida), Colombia.
Back: Native Brazilian girl smiling at an indigenous tribe in the Amazon, Brazil.
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Beste lezers en reisliefhebbers,

In deze nieuwe editie van ons magazine 

lichten we een tipje van onze sluier. 

We vertellen je wie we zijn en wat we doen. 

Maar we laten je vooral dromen. En genieten. 

Want reizen verlegt je grenzen en opent je kijk 

op de wereld. Of, zoals Paulo Coelho schreef: 

“Be brave. Take risks. 

Nothing can substitute experience.”

We wensen je alvast een fantastische 

ontdekkingstocht!

Chris & MerijnRondreis mogelijk in vrijheid, waar slechts transfers 
en overnachtingen worden voorzien

Rondreis ook aan te raden met huurwagen

Rondreis mogelijk met groepsdiensten

Rondreis mogelijk met private diensten

Latijns-Amerika

  Toegelaten bagage 
 op binnenlandse vluchten

  Inentingen  Luchthaventaks 
 ter plaatse geïnd

  Fooi (per persoon per dag)

Woman taking selfie, Quebrada las 
Conchas, Salta province, Argentina.
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Wie zijn we?
Wij, dat zijn mama Chris (1950) en zoon Merijn (1974). Het is  
intussen meer dan 25 jaar geleden dat we onze eerste stappen zetten 
op Latijns-Amerikaanse bodem. Sindsdien is onze passie voor het 
groene continent alleen maar toegenomen.

Geen van ons tweetjes heeft een klassieke opleiding toerisme gevolgd. 
Het fundament van Cosmic Travel zijn onze vele reiservaringen. En 
daar ligt net onze kracht. Want ‘Nothing can substitute experience’, 
niet? We werkten in de horeca en reisden vaak naar minder drukke 
bestemmingen. Regelmatig verlieten we de klassieke reispaden.  
Onze wensen waren concreet, maar de uitvoering daarvan bleek in 
de praktijk minder. Daaruit rees het idee om zelf reizen aan te bieden 
vanuit het oogpunt van de reiziger. 

De troef van Cosmic Travel ligt in onze persoonlijke aanpak. Ons team 
bestaat uit twee personen. Als je belt, krijg je altijd óf Chris óf Merijn 
aan de lijn. Wij werken aan jouw droomreis! Als reiziger sta jíj  
bovenaan en gaan we 200% voor jouw wensen. 

Geen vraag is ons te veel, integendeel. Hoe meer jij vraagt, hoe  
beter we kunnen inschatten wat je verlangt, hoe beter we jouw  
plaatje kunnen inkleuren. Ons palet gaat van klassieke reizen tot  
speciallekes, van een grote groep jongeren die we over de baan van 
Sao Paolo (Brazilië) naar Santiago de Chile (Chili) brachten tot een 
groep mensen met MS laten wandelen naar Machu Picchu (Peru),  
van spirituele reizen met sjamaan tot luxueuze verjaardagsfeestjes  
op een privé-jacht met een gerenommeerde chef...

Vraag ons om jouw droomreis samen te stellen. Wellicht bots je op wat 
ideeën via de voorstellen in dit magazine. Onze website heeft grenzen, 
maar Cosmic Travel verlegt graag grenzen. Op de eerste plaats  
luisteren we naar jouw verhaal, jouw wensen en jouw dromen. Aan de 
hand daarvan stellen we jouw droomreis samen. Ga je mee?

Wat doen we?
We gebruiken onze kennis, ervaring en contacten van meer dan  
25 jaar reizen in Latijns-Amerika. Inmiddels kennen we dit continent 
beter dan onze eigen achtertuin, zijn onze contacten ter plaatse heel  
uitgebreid en hebben we er een grote vriendenkring.

We gaan te werk als een architect: door uitgebreid te luisteren naar 
jouw verhaal maken we een eerste offerte om af te toetsen of we in 
de goede richting zitten. Zo nodig passen we aan en maken we een 
maatwerk volgens jouw wensen. Dit herhalen we tot we samen het 
perfecte plan hebben! 

Eerlijkheid is de leidraad in ons werk. Jíj komt als reiziger op de eerste 
plaats. Zo is het bijvoorbeeld misschien makkelijker extra maaltijden 
voordien te regelen, maar deze zijn door commissies vaak duurder en 
minder flexibel. Dit soort overwegingen zullen we altijd melden, maar 
jij maakt zelf de keuze.

Wat is mogelijk? 
Alleen op reis, met de familie (met kleine of grote kinderen), in een 
kleine of grotere vriendengroep, als zakenpartners...  
Heb je een beperking (wie niet trouwens?) of gelden er andere criteria …  
Iedereen is welkom!

Onze reizen zijn vooral klassieke rondreizen, maar dan op jouw maat 
gemaakt. Steeds vaker stellen we bijvoorbeeld reizen samen voor 
specifieke doelgroepen, zoals mensen met een passie voor reptielen of 
papegaaien.

Spirituele reizen
Bijzondere aandacht vragen we voor onze spirituele reizen. Er is 
zoveel meer dan onze materiële wereld. Tijdens het reizen kunnen 
nieuwe ervaringen onze ogen openen en ons een andere kijk op het 
leven geven. Vanuit onze persoonlijke interesse en ervaringen in  
het alternatieve, bieden wij de mogelijkheid om te reizen naar  
krachtplaatsen, eventueel onder begeleiding van een sjamaan. 
Of verleg je liever je grenzen door in een klassieke rondreis een  
aantal dagen in te lassen met verblijf bij lokale bewoners en zo te 
ontdekken hoe zij dagelijks leven? Nieuwe horizonten verkennen was 
nooit eerder zo bereikbaar en zo persoonlijk. 

Toegankelijk reizen
We vinden dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om te reizen. 
Daarom doen we er alles aan om onze reizen toegankelijk te maken. 
Heb je een mobiele, visuele, auditieve of andere beperking, dan bieden 
wij vaak meerdere reismogelijkheden aan. Op individuele basis zorgen 
wij voor gepaste opvang, transport, verblijf en excursies. In 1999 
ontvingen wij hiervoor een award. 

Groepen en incentives
Heb je een groep of wil je een gezelschap samenstellen om mee te 
reizen? Is het je bedoeling om je klanten te bedanken, de teamspirit te 
bevorderen of een andere incentive aan te bieden? Wil je een congres 
organiseren voor jouw zaak? Met plezier zetten wij onze kennis,  
contacten en ervaring in om jou hierin te begeleiden.

Of denk je soms dat ‘á la carte’ reizen duurder uitkomt? Niets is minder 
waar. Jouw samengestelde reis wordt op dezelfde manier berekend 
als de pakketreizen. Het grote voordeel is dat jij bepaalt hoe jouw reis 
er uitziet. Je betaalt dan ook alleen voor datgene waar je echt voor 
gekozen hebt. 
Is dat de goedkoopste reisformule? Ja en nee. Nee, als dit ten koste 
gaat van de dienstverlening of een optimale veiligheid. Vaak ook nee, 
als je vergelijkt met internet- of hotel-only boekingen. Maar een heel 
grote ja, als je het totaalaanbod in z’n geheel bekijkt en vergelijkt. En 
zo wordt jouw reis een onvergetelijke ervaring. 
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A young woman meditates 
at Sunset Dune. Jericoacoara, Brazil.

In Guatemala wou ik eens een jongetje helpen die een bergwegje 
beklom met een zware last hout op zijn rug. Hij antwoordde dat hij al 
zeven jaar was, dat hij het best zelf aankon en vooral, dat hij dit morgen 
opnieuw zou moeten doen en ik er dan niet zou zijn om hem te helpen. 
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Reizen in groep
Onze groepsreizen behouden een individueel karakter. Het minimale 
aantal deelnemers: veelal 2 personen. Vertrek is dus altijd gegarandeerd! 
Er is geen begeleider die vanuit Brussel meereist, maar bij aankomst 
in iedere luchthaven, bus- of treinstation staat er iemand op je te 
wachten (tenzij anders vermeld), zelfs in de formule vrijheid. En ook 
bij vertrek word je begeleid naar de luchthaven of het station (tenzij 
anders vermeld).
Zowel de transfers als de excursies worden mogelijks met andere  
passagiers gedeeld, die zich voor diezelfde dienst inschreven.  
Hierdoor ben je van bij de reservatie zeker van de dienst en is die niet 
afhankelijk van een minimaal aantal deelnemers. Uw reisgezellen  
kunnen dus dagelijks veranderen.
Op deze manier ben je tijdens de bezoeken in groep, maar eens terug 
in het hotel, kan je naar eigen believen de dag of avond verder invullen. 
Zo behouden onze reizen hun individuele karakter.

Reizen met een private gids
Er is ook de mogelijkheid om een privéwagen met een privégids voor 
jou alleen te voorzien. Dit heeft als groot voordeel dat je jouw bezoek 
kunt schikken al naargelang je eigen wensen en interesses.

Reizen in vrijheid
In deze formule organiseren wij steeds het transport naar de  
verschillende plaatsen (hotels), en uiteraard ook de hotels.  
Maar voor het overige ben je vrij om het programma in te vullen.

Selfdrive (reizen met een huurwagen)
In een aantal van onze bestemmingen kan je zelf rondrijden. Dit wordt 
voornamelijk gedaan in Mexico (Yucatan) en Costa Rica. De huurwa-
gen is steeds inclusief CDW-verzekering, lokale taksen en plaatselijke 
briefing. Afhankelijk van de bestemming, de reisroute en de beschik-
baarheid krijg je bij de briefing documentatiemateriaal. Gedetailleerde 
wegenkaarten, franchise en brandstof zijn niet inbegrepen.

Hotels
Omdat sterren in Latijns-Amerika weinig zeggen, hebben wij onze 
eigen categorieën gemaakt.

• Zilver, standaardhotels: de meerderheid van deze 2 à 3* standaard-
hotels beschikt over kamers met een eigen badkamer. Dit zijn 
eenvoudige, nette hotels, waar mogelijk charmehotels.

 Deze categorie is voor ons ideaal in dit soort situatie: je bent op 
rondreis, komt in de namiddag of avond toe in het hotel, je verwacht 
een propere kamer met een comfortabel bed en mogelijkheid om 
je op te frissen en te douchen. Door de kostprijs en de eenvoud van 
deze hotels, is het ontbijt soms beperkt tot koffie en brood.

• Goud, superieure hotels: deze 3 à 4* superieure hotels bieden een 
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

 Deze categorie is voor ons ideaal in dit soort situatie: je bent op 
rondreis en je houdt wel van jouw comfort maar je bent onderweg 
en spendeert niet erg veel tijd in het hotel. Deze hotels bieden dus 
meer comfort en/of meer faciliteiten aan dan de zilveren categorie, 
en werden geselecteerd op een goede prijs-kwaliteitverhouding.

• Diamant, luxehotels: deze 5* luxehotels zijn de betere categorie ter 
plaatse.

 Deze categorie is ideaal wanneer je graag in een hotel uit een 
hogere klasse slaapt. Dit is in onze ogen vaak het beste, hoewel er 
soms betere bestaan, maar wij wensen niet te overdrijven. De keuze 
van dit hotel werd zorgvuldig door ons afgewogen. 

Vluchten
Je kan bij ons ook de vluchten aankopen samen met het programma, 
maar dit is niet verplicht. Ook dan bepaal jij de keuze van luchtvaart-
maatschappij. De luchthaventaksen die je ter plaatse moet betalen, 
vind je bij de praktische informatie van de bestemming. 

Picture taken by 
Cosmic clients in 
Bolivia.
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Reizen betekent op ontdekking gaan, tijd nemen om te genieten, te 
wandelen en sferen op te snuiven. Op ontdekking gaan is meestal erg 
leuk, en het levert mooie verhalen op … maar er zijn ook praktische 
punten waarmee je rekening moet houden. 

Summier overzicht (de uitgebreide versie staat op onze website):

Documenten
Steeds in de veronderstelling dat we spreken over reizen met  
toeristische doeleinden met een maximaal verblijf van 30 dagen en dit 
voor reizigers met de Belgische nationaliteit/paspoort.
• Volwassenen en kinderen (ongeacht hun leeftijd) moeten in het 

bezit zijn van een internationaal paspoort (identiteitskaart is  
onvoldoende), minimaal 6 maanden geldig op datum van terugkeer

 (voor sommige bestemmingen is dit minder, maar wij raden  
6 maanden aan om zo, bij verandering of vertraging van vluchten, 
alle flexibiliteit te hebben).

• Voor Suriname is een toeristenkaart nodig.  
Die kan je verkrijgen op de luchthaven.

• Voor kinderen:
- geboorteakte
- officiële toelating voor kinderen die niet met hun ouders reizen

• Voor vliegreizen via de Verenigde Staten hebben alle Belgische 
reizigers verplicht een elektronische reistoestemming (ESTA =  
Electronic System for Travel Authorization) nodig voordat ze  
vertrekken (minstens 72 uur vóór het vertrek).

• Om een auto te mogen besturen is een geldig Europees rijbewijs 
vereist, tenzij anders vermeld op de reisdocumenten.

• Een kredietkaart heb je nodig voor het huren van een wagen, motor, 
boot... en bij het inschrijven in de meeste hotels. 

Tip: neem vooraf een aantal kopieën van je belangrijke documenten. 
Bewaar ter plaatse de originelen op een veilige plaats en hou een kopie 
op zak. 

Inentingen en gezondheid
Voor de meeste van onze bestemmingen zijn er geen verplichte  
inentingen. Uitzonderingen zijn vermeld bij het land (en dit op datum 
van de uitgifte van dit magazine). Dit wil niet zeggen dat er geen 
inentingen aangeraden zijn. Als reiziger sta je zelf in voor eventuele 
inentingen. En aangezien wij (de reisorganisator) geen medische 
bevoegdheid hebben, dient de reiziger de verstrekte informatie te 
evalueren met een bevoegde arts. 

Speciale gezondheidsrisico’s (zoals suikerziekte, hartaandoeningen, 
astma, epilepsie, slechtziendheid, rugklachten, zwaarlijvigheid...) 
moeten bij aanvraag gesignaleerd worden.

Bagage
• Veelal op de internationale vluchten:

-  bagage: 1 stuk per persoon van maximaal 23 kg met beperkte 
afmetingen. 

-  handbagage: 1 stuk per persoon van maximaal 5 kg waarvan 
lengte + hoogte + breedte de 115 cm niet overschrijden.

• Veelal op binnenlandse vluchten:
- bagage: 1 stuk per persoon van maximaal 15 kg + handbagage

• Rondreis:
-  maximaal 1 stuk bagage per persoon

Tip: reis licht! Dat zal je tijdens de reis als heel comfortabel ervaren.
Hou er rekening mee dat heel wat artikelen niet zijn toegelaten in de 
bagage. Bewaar bv. geen vloeistoffen (of crèmes) in de handbagage.

Taksen en andere uitgaven ter plaatse
• Hoeveel (luchthaven)taksen ter plaatse moeten betaald worden, is 

moeilijk te zeggen. Ondanks alle moderne technologie, is er niets of 
niemand die hier sluitend kan op antwoorden. Wij vermelden ze ter 
goeder trouw bij de landen.

• Fooien: zijn meestal niet verplicht, maar in heel wat van deze landen 
maken ze deel uit van het inkomen. Ideeën van bedragen staan ook 
vermeld bij het land.

 Voor restaurants en bars is dat ± 10 % op de totaalrekening, tenzij 
natuurlijk vooraf meegerekend (kijk dit na op je rekening).

• Eten & drank: om een idee te hebben over de prijzen, neem je het 
budget dat nodig is in een West-Europese vakantiebestemming en 
je zal ruimschoots toekomen. Aan de Belgische kust kan je  
immers ook een belegd broodje eten met een frisdrankje en 5 euro 
uitgeven, of 10 keer zoveel betalen voor een slaatje met tomaat en 
handgepelde garnalen en een karafje witte wijn. 

Communicatie
• Gsm: tegenwoordig beschikken de meeste gsm-operatoren over 

contracten met Latijns-Amerikaanse landen.  
Controleer dit voordien wel, net als de prijs.

• Internet: hoewel veel hotels over (draadloos) internet beschikken, 
soms tot in de kamers, is de kwaliteit ervan vaak niet zoals wij die 
in Europa kennen. In Latijns-Amerika valt het internet weleens uit. 
Het is dus goed mogelijk dat, al heeft een hotel internet, dit tijdelijk 
slecht of niet werkt tijdens je verblijf.

Munt
• In de meeste Latijns-Amerikaanse landen kunnen er al courant 

euro’s worden gewisseld in banken, wisselkantoren, internationale 
hotels en toeristische centra. Wij raden dan ook aan om euro’s mee 
te nemen, omdat die het voordeligst zijn (slechts 1 wisselkoers). 
Toch is het een goed idee om ook een klein bedrag US Dollars mee 
te nemen. 

• De meeste kredietkaarten worden aanvaard in de steden en  
toeristische trekpleisters. 

• Tijdens een reis is het aangeraden om wat lokale munt cash op zak 
te houden. Zo kan je weleens ongemakken vermijden.

Persoonlijke informatie
Om je reis optimaal te laten verlopen, informeer je ons het best vooraf 
over je specifieke wensen en je huidige gezondheidstoestand. Enkele 
voorbeelden: je bent vegetariër, allergisch aan bepaalde voedings-
stoffen, dieren of andere stoffen. Je bent zwanger, diabetes- of 
hartpatiënt, hardhorend, herstellend van een operatie, je hebt last van 
epilepsie, astma of andere longproblemen, nier- of maagklachten, te 
hoge of te lage bloeddruk, je neemt noodzakelijke medicatie... Welke 
eerste hulp moet worden toegepast ingeval van nood? Te veel informatie 
schaadt niemand, te weinig kan ernstige gevolgen hebben. 

Klachten
Eventuele klachten of ontevredenheid meld je onmiddellijk en in de 
eerste plaats aan het hoofdbureau ter plaatse, waarvan je de gegevens 
terugvindt bij de reisdocumenten. Omdat klachten moeilijk achteraf 
zijn goed te maken, worden ze het best opgelost terwijl je ter plaatse 
bent. Als je niets meldt, kunnen wij achteraf moeilijk een oplossing 
aanbieden.
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A woman and her dog walk through the palm trees on 
Playa Chiquita on Costa Rica’s Caribbean Coast.
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Mexico & Guatemala
15 nachten

Dag 1 > Guatemala City
Dag 2 > Guatemala City/Flores: Tikal/Guatemala City - Antigua
Dag 3 > Antigua
Dag 4 > Antigua - Chichicastenango - Atitlan
Dag 5 > Atitlan: Santiago Atitlan
Dag 6 > Atitlan - Quetzaltenango: Almolonga & Zunil 
Dag 7 > Quetzaltenango - La Mesilla - San Cristobal de las Casas
Dag 8 > San Cristobal de las Casas - Agua Azul - Palenque
Dag 9 > Palenque
Dag 10 > Palenque - Campeche
Dag 11 > Campeche - Uxmal & Kabah - Merida
Dag 12 > Merida
Dag 13 > Merida - Chichen Itza - Riviera Maya
Dag 14-15 > Riviera Maya
Dag 16 > Riviera Maya - Cancun

Guatemala, Belize, 
Honduras & El Salvador
17 nachten

Dag 1 > Guatemala City - Antigua
Dag 2 > Antigua - Atitlan
Dag 3 > Atitlan: Santiago Atitlan
Dag 4 > Atitlan - Chichicastenango - Antigua
Dag 5 > Antigua - Guatemala City/Flores: Tikal
Dag 6 > Flores/Belize City
Dag 7 > Belize City: Lamanai & New River
Dag 8 > Belize City: Xunantunich & Belize Zoo
Dag 9 > Belize City/San Salvador
Dag 10 > San Salvador - Joya de Ceren - Suchitoto
Dag 11 > Suchitoto
Dag 12 > Suchitoto - La Palma - Copan
Dag 13 > Copan
Dag 14 > Copan - San Pedro de Sula
Dag 15 > San Pedro de Sula/Roatan
Dag 16-17-18 > Roatan

Peru & Galapagos
15 nachten

Dag 1 > Lima
Dag 2 > Lima/Cusco
Dag 3 > Cusco
Dag 4 > Cusco: Maraz & Moray 
Dag 5 > Cusco - Heilige Vallei
Dag 6 > Heilige Vallei - Machu Picchu - Heilige Vallei
Dag 7 > Heilige Vallei - Puno 
Dag 8 > Titicacameer: Uros & Taquille
Dag 9 > Puno - Juliaca/Lima/Quito
Dag10-11 > Quito (Otavalo, Ecoroute van de kolibrie…)
Dag 12 > Quito/Galapagos: 4 nachten programma
Dag 16 > Galapagos/Guayaquil

Entre Peru y Chile
17 nachten

Dag 1 > Lima
Dag 2 > Lima/Cusco
Dag 3 > Cusco
Dag 4 > Cusco: Maraz & Moray 
Dag 5 > Cusco - Heilige Vallei
Dag 6 > Heilige Vallei - Machu Picchu - Heilige Vallei
Dag 7 > Heilige Vallei - Puno 
Dag 8 > Titicacameer: Uros & Taquille
Dag 9 > Puno - Copacabana - Zonne-eiland
Dag 10 > Zonne-eiland - Chincana - Copacabana - La Paz
Dag 11 > La Paz
Dag 12 > La Paz/Uyuni: Uyuni Salt Flats - Colchani
Dag 13 > Colchani - vallei van Alota - Villamar
Dag 14 > Eduardo Avaroa Reserve (REA) - San Pedro de Atacama
Dag 15-16 > San Pedro de Atacama
Dag 17 > San Pedro de Atacama - Calama/Santiago de Chile
Dag 18 > Santiago de Chile 

Buenos Aires, Iguazu & 
Rio de Janeiro
11 nachten

Dag 1 > Buenos Aires (4)
Dag 5 > Buenos Aires - Iguazu (3)
Dag 8 > Iguazu - Rio de Janeiro (4)

Je kan in pakweg 15 dagen tijd een prachtig Latijns-Amerikaans land bezoeken. Maar ook verschillende reizen en 
landen combineren is mogelijk. Zo kan je bijvoorbeeld in enkele maanden een deel van het continent ontdekken. 
Maar zomaar combinaties maken, dat raden wij af. Elk land is namelijk een apart bezoek waard van vaak meer 
dan een paar dagen... Als Cosmic Travel kennen we als geen ander de troeven, de hotspots en de tips & trics. Wij 
spreken en boeken vanuit ervaring en adviseren je graag, zodat je reis ook echt een PERSOONLIJKE reis wordt. 
Samen met jou stellen we combinaties samen die je passen als een handschoen. Ga je wensen beléven!

Enkele van onze toppers

Deze reis kan met 5 nachten worden verlengd met 
El Salvador & Honduras: San Salvador (1), Suchitoto (2), Copan (2).

The ruins of Mitla, Oaxaca,  
a pre-Columbian religious  
center in Zapotec culture  
that dates at least to 100 CE.
Mexico.
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  ± 1.964.000 km2 
 (65 x België)

 ± 119.500.000    Peso 
 (1 EUR = 21 Pesos)

 Spaans  110V   Internationaal paspoort   Geen

Elk tafereel is een plaatje . . . 
Mexico is de bakermat van de indiaanse culturen en schotelt je 
tegelijk een uniek samenspel voor van fantastische landschappen: 
tropische gebieden, moerassen, hagelwitte stranden, jungle en 
rijzige bergketens. De indrukwekkende piramiden en paleizen 
uit de pre-hispanische tijd zijn stille getuigen van eeuwenoude 
culturen. De indianen, die nog steeds in Mexico leven, zijn de 
rechtstreekse afstammelingen van de Maya’s, Azteken, Zapoteken, 
Tolteken en Mixteken. In Mexico leven vandaag nog ongeveer 
59 indianenstammen. Door hun geïsoleerde ligging hebben ze hun 
tradities, taal en kleurrijke kleding weten te behouden. 
Fascinerend zijn ook hun traditionele markten waar deze etnische 
groepen hun koopwaar aanbieden. De ene laat zich vertederen 
door de opwindende klanken van de mariachis, de andere door de 
geur van de lokale keuken. Want Mexico, dat moet je zien, horen, 
voelen, proeven én ruiken …

Mexico
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Ancient Maya Ruins, Nunnery Quadrangle, 
Uxmal Archaeological Site, Yucatan.



Tips & trics
•	 Ideaal reisseizoen: bijna het hele jaar. Mexico kent weliswaar 

een regenseizoen en een orkaanseizoen. Deze vallen nagenoeg 
samen (van ongeveer mei tot en met november). Toch is zelfs 
ook in deze periode het weer normaliter mooi genoeg voor een 
heerlijke reis!

•		 Diensten: je kan zowel reizen in groep, als met een private gids, 
of in alle vrijheid zonder geleide bezoeken. Een huurwagen is 
ook mogelijk. De selfdrives in Mexico zijn wel beperkt tot de 
delen Yucatan, Chiapas, Quintana Roo, Campeche en Tabasco.

•		 Hotels: uitgebreid aanbod vanaf 70 euro per kamer per nacht 
tot meer dan 1.000 euro per kamer per nacht. Dus voor ieder 
wat wils. Hoewel wij voorstander zijn van kleine charmehotels, 
stellen wij deze soms niet als eerste voor. De uitbaters durven 
weleens te overdrijven qua prijs voor ‘charme’.

•		 Ideale reiziger: Mexico is ideaal als je geïnteresseerd bent in 
cultuur, natuur en strand. Daarom is deze bestemming een 
aanrader voor zowel individuele reizigers en families (volgens 
ons ook met vrij jonge kinderen) als vips. Mexico is een vrij 
goedkope bestemming met selfdrive en groepsdiensten, maar 
nogal duur in private diensten en exclusieve hotels.

•		 Combinatie mogelijkheden: je kan bijvoorbeeld Centraal-
Mexico georganiseerd bezoeken, daarna vliegen op Cancun (of 
Tuxtla Gutierrez) en van daar verder reizen met een huurwagen. 
Of met private diensten, en alleen de duurdere dagen in groep 
bezoeken.

•		 Hotels,	foto’s	het	weer	of	de	plaatselijke	tijd	bekijken?	Of	krijg	
je	graag	een	idee	van	de	programma’s,	minitrips	en	prijzen?	

 Ga naar op www.cosmic.travel
 Op de volgende pagina’s vind je alvast voorbeeldreizen ter 

inspiratie.

 23kg  Geen  30 USD internat. vlucht
 12 USD binnenl. vlucht
 (beide normaal in het ticket inbegrepen)

  2-3 USD in groep
 4-8 USD in privaat 

Klimaat

Streken

Warm en vochtig in het zuiden, droger naar het noorden toe. In tegenstelling tot de Atlantische kust, waar het klimaat 
vochtig	en	drukkend	is,	zijn	de	kusten	aan	de	Pacific	veel	droger.	Naarmate	je	verder	landinwaarts	trekt,	dalen	de	
hoeveelheid neerslag en de temperatuur in verhouding tot de hoogte. Het orkaanseizoen voor de Yucatan start in 
april/mei	en	eindigt	officieel	in	november.

Het meest bekende is Yucatan, met: 
-  de Riviera Maya (Quintana Roo): het kustgebied tussen Cancun en 

Tulum.
-  Chichen Itza: waarschijnlijk de grootste Maya-stad en ook de oude 

hoofdstad van de Tolteken. Ze ligt onderweg tussen Cancun en Merida, 
maar er is meer te beleven: Valladolid of één van de vele cenotes, onder-
grondse waterpoelen waar je in sommige kan zwemmen.

-  Merida: oude grote koloniale stad en de hoofdstad van Yucatan. 
-  Rond Merida zijn er diverse bezienswaardigheden: het natuurreservaat 

van Celestun, de gele stad Izamal, of de archeologische sites van Uxmal 
en Kabah.

-  Zuidwaarts in de staat Campeche bevindt zich Campeche en de ideale 
weg richting Chiapas.

-  Er zijn uiteraard ook minder bekende plaatsen, maar die zijn daarom 
niet minder de moeite! Zoals het eiland Holbox, ruïnes zoals Chicanna, 
Becan, Xpuhil en Calakmul of het natuurreservaat van Sian Ka’an.

Nog	meer	zuidwaarts,	in	Chiapas,	vind	je	in	onze	ogen	de	mooiste	mix	van	
Mexico. Deze bergachtige streek gaat van de Sumidero Canyon, naar de 
typische dorpjes rondom San Cristobal de las Casas, zoals Zinacatan en San 

Juan Chamula. Via het nationaal park kom je bij de maar liefst 68 diepblauwe 
meren van Montebello en de Agua Azul-watervallen. Die danken hun naam 
aan de rivier die als een turkoois lint door de jungle slingert. Daar bots je op 
het bekendere Palenque, Bonampak en Yaxchilan, en waan je je eerder een 
ontdekkingsreiziger die de jungle en rivier trotseert …

Centraal-Mexico presenteert eerst en vooral de hoofdstad Mexico City: 
een wereldstad met een mooi gerestaureerd historisch centrum en een 
smeltkroes van volkeren met hun fascinerende tegenstellingen.  
Net	buiten	de	stad	bevindt	zich	de	archeologische	site	van	Teotihuacan	
en een belangrijk heilig oord in Mexico, de basiliek van Guadalupe. Verder 
weg en onderweg naar Acapulco, heb je het zilverstadje Taxco, en in de 
richting van Oaxaca is er Puebla. Vanuit Oaxaca heb je een waaier van 
mogelijkheden: de stad zelf natuurlijk, maar ook Monte Alban en Mitla.

Maar Mexico heeft nog meer uiteenlopende troeven achter de hand:  
de woestijn, de zee van Cortes en Baja California met de Los Cabos- 
stranden, een treinrit door de Copper Canyon, de rijke koloniale steden 
zoals San Miguel de Allende, of stranden zoals Puerto Vallarta of Huatulco. 
Sommige van deze streken zijn toegankelijker en makkelijker in een  
programma op te nemen, voor andere is dat wat moeilijker.



Aventura Arqueologica 
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9 nachten

Dag 1 > Onthaal aan de luchthaven van Mexico City en transfer naar het 
hotel. Overnachting.

Dag 2 > Halve dag (5 uur) bezoek aan Mexico City en het Antropologisch 
Museum. Tour langs de grootste trekpleisters van deze metropool: 
de Zocalo met de muurschilderingen van Diego Rivera, de Metropolitan 
kathedraal, en het plein van de drie culturen. Bezoek ook de ambachts-
markt, het elegante Paseo de la Reforma met het monument van de 
onafhankelijkheid en het Chapultepec-park met het kasteel van Keizer 
Maximiliano. Overnachting.

Dag 3 > Bezoek aan de site van Teotihuacan en het Heiligdom van 
Guadalupe. De tour (6 uur) voert je langs één van Mexico’s heiligste 
plekken: de basiliek van de Lady of Guadelupe met zijn religieuze museum. 
Daarna gaat het verder naar de Teothihuacan-piramides, de Zon- en 
Maan-piramides en de citadel met de Quetzalcoatl en de jaguartempel. 
Overnachting.

Dag 4 > Transfer naar de luchthaven van Mexico City. Onthaal aan de 
luchthaven van Tuxtla Gutierrez. Vervolgens trek je verder naar de 
Sumidero Canyon voor een spectaculaire boottocht. Bezoek aan Chiapa 
de Corzo en het plein met zijn Mujedar-fontein. Transfer naar San 
Cristobal de las Casas, een oude hoofdstad met een rijk cultureel erfgoed. 
Overnachting. 

Dag 5 > Bezoek aan San Cristobal de las Casas: de indiaanse markten, de 
kathedraal, het Santo Domingo-klooster met het regionale museum, de 
kerkjes en San Juan Chamula en Zinacatan, twee mayadorpjes. Maak 
kennis met de plaatselijke rijkdom aan culturen en doe je te goed aan 
plaatselijke lekkernijen, ambachtswerkjes en textiel op de markt. 
Terugkeer naar San Cristobal. Overnachting.

Dag 6 > Bezoek aan de indrukwekkende Agua Azul-watervallen, 
midden in de jungle. Het water klettert neer langs de bergen en schittert 
in verschillende tonen turkoois. Daarna trek je verder naar Palenque. 
Overnachting. (lunchbox)

Dag 7 > ’s Morgens: tour door Palenque, één van de rijkste archeologische 
steden die in de periode tussen 500 en 800 v.C. werden opgericht. 
Transfer naar de luchthaven van Villahermosa. Onthaal aan de luchthaven 
van Merida en transfer naar het hotel. Overnachting.

Dag 8 > Bezoek aan Uxmal en Kabah. Uxmal werd rond 600 v.C. opgericht 
in platformen met prachtig gebeeldhouwde muren en pilaren. Kabah is 
zeker de beste plek om de mooie Puuc-architectuur van de Maya’s te 
bewonderen. Transfer naar Merida. Overnachting. (lunch)

Dag 9 > Vrije dag om de stad, of optioneel het natuurreservaat van 
Celestun te bezoeken.

Dag 10 > Bezoek aan Chichen Itza. Deze bijzondere archeologische site 
ligt midden in de Yucatan-jungle. De eerste bouwwerken dateren van 
600 v.C., het mooiste is de Kukulcan-piramide. De Tempel van de Krijgers 
bestaat uit een complexe constructie met terrassen, kolommen, 
gebeeldhouwde pilaren en binnenplaatsen. Transfer naar Cancun en 
aansluiting op de strandverlenging van jouw keuze. (lunch)

Senior tourists visit Palenque 
archaeological site.

Een langere versie van deze reis is de El Completo Aventura Arqueologica 
(12 nachten) waarbij je vertrekt uit Mexico City naar Puebla (1 nacht) 
en vandaar naar Oaxaca (2 nachten). Ze eindigt aan de luchthaven van 
Oaxaca. De reis wordt verdergezet vanaf dag 4, vanaf de luchthaven van 
Tuxtla Gutierrez. 

Een andere mogelijkheid is om Chiapas uitgebreider te bezichtigen 
(2 extra nachten) met vanuit San Cristobal een bezoek aan Chincultic en 
enkele van de 56 lagunes van Montebello, en vanuit Palenque een bezoek 
aan Bonampak en Yaxchilan.



Mundo Maya
11 nachten 

Dag 1 > Onthaal aan de luchthaven van Cancun en transfer naar het 
hotel. Overnachting.
 
Dag 2 > Transfer en assistentie door een gids bij het afhalen van de 
huurwagen.	Briefing.	Met	de	huurwagen	vertrek	je	naar	Merida.	
Onderweg kan je een bezoek brengen aan het bekende Chichen Itza, 
de Cenote Xtoloc of Valladolid. 2 overnachtingen in Merida.

Dag 4 > Vertrek naar Uxmal en Kabah, waar je enkele archeologische 
sites kan ontdekken. Overnachting in Campeche.

Dag 5 > Vandaag staat een lang traject op het programma (6 uur) 
naar Palenque. Overnachting.

Dag 6 > Vertrek naar San Cristobal de las Casas. Onderweg kan je 
zowel Agua Azul als Misol-Ha bewonderen. De Sumidero Canyon, 
San Juan Chamula en Zinacatan verdienen eveneens een bezoekje.  
3 overnachtingen.

Dag 9 > Terugkeer naar Palenque. Op deze dag raden wij een bezoek 
aan Palenque aan. Overnachting.

Dag 10 > De terugkeer naar Quitana Roo is begonnen, vandaag 
rij je richting Chicana. In deze omgeving zijn verschillende minder 
bekende archeologische sites te ontdekken. Overnachting.

Dag 11 > Het laatste lange traject brengt je tot Tulum (6 uur).  
Overnachting.

Dag 12 > De huurwagen moet tijdig worden afgeleverd aan de lucht-
haven van Cancun. Aansluiting op de strandverlenging van je keuze.
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aanpassen. Zo kan een verkorte versie: Yucatan Clasico in 8 nachten 
(zonder de 3 nachten San Cristobal de las Casas). Andere selfdrives: 
Ruta Maya (6 nachten) en Yucatan Typico (7 nachten).

Chiapas, near Palenque, Agua Azul National Park. Waterfall.
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Mexico Colonial 
10 nachten

Dag 1 > Onthaal aan de luchthaven van Mexico City en transfer naar het 
hotel. Overnachting.

Dag 2 > Halve dag bezoek aan Mexico City en het Antropologisch  
Museum. Overnachting.

Dag 3 > Bezoek aan de site van Teotihuacan en het Heiligdom van 
Guadalupe. Overnachting.

Dag 4 > Transfer van je hotel in Mexico City naar Queretaro, 
bakermat van de Mexicaanse onafhankelijkheid. Bezoek aan de stad 
met het historische centrum en het aquaduct, één van de belangrijkste 
technische bouwwerken uit de 18de eeuw. Je reist verder naar 
San Miguel de Allende en brengt een bezoek aan de kathedraal, 
een prachtig 17de eeuws gebouw met een mix aan neostijlen en het 
Instituto Allende. Overnachting.
 

Dag 5 > In de voormiddag bezoek aan de Hildago-markt, de prachtige 
pleinen	en	de	fameuze	geplaveide	steegjes.	’s	Namiddags:	transfer	naar	
Guanajuato met bezoek aan de stad, met het Pipila-monument, de kerk 
van La Valenciana, het Juarez-theater en het Alhondiga de Granaditas. 
Overnachting.

Dag 6 > Vertrek naar Guadalajara met bezoek aan de wijk 
Tlaquepaque, beroemd om de winkeltjes en ateliers met handwerk, 
keramiek en glas. Hier bevindt zich de beroemde galerij van Sergio 
Bustamante. Stadsbezoek aan Guadalajara met de kathedraal, het paleis 
van de regering, de culturele instelling van Cabanas, het Degollado-
theater en het Tapatia-plein. Overnachting.

Dag 7 > Bezoek aan het stadje Tequila, met uiteraard één van de 
tequiladestilleerderijen. Overnachting.
 
Dag 8 > Transfer naar de luchthaven of het busstation van Guadalajara. 
Onthaal in Puerto Vallarta en transfer naar het hotel. 3 overnachtingen.

Dag 11 > Transfer naar de luchthaven van Puerto Vallarta.
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Pedestrians walk toward the dome of Las Monjas Church 
and spire of the San Francisco Church in the historic center 
of San Miguel de Allende.



Op onze website vind je nog meer extra programma’s, net als een 
waaier aan minitrips die je aan deze programma’s kan toevoegen. 
Of om zelf met deze minitrips een eigen rondreis te maken.

•	 Mexico City

•		 Colonial Express 
 (Guanajuato, San Miguel de Allende & Queretaro)

•		 Guadalajara

•		 Ciudades Virreinales (Queretaro, San Miguel de Allende,  
Guanajuato, Zacatecas, Guadalajara)

•		 Puerto Vallarta

•		 Oaxaca

•		 Chiapas

•		 Merida met opties te eindigen in de Riviera Maya of heen-en-terug 
naar de Riviera Maya

•		 En	uiteraard	diverse	strandverlengingen.

Scan mij voor meer info: Mexico
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El Castillo (The Castle) and rocky beach with sunbathers 
at the Mayan ruins of Tulum in Quintana Roo.



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

©
 Im

ag
eS

el
ec

t

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)



  ± 109.000 km2 
 (= 3,5 x België)

 ± 16.000.000   Quetzal 
 (1 EUR = 8,56 Quetzal)

 Spaans  110 V   Internationaal paspoort   Geen

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,	mini-

trips	en	prijzen?	Ga	naar	www.cosmic.travel
	 Op	de	volgende	pagina	vind	je	alvast	een	voorbeeldreis	ter	inspiratie.

Klimaat
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).

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 kleder-
dracht 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! 

Guatemala

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).

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.



 9 kg  Geen  35 USD internat. vlucht
 3 USD binnenl. vlucht

  2 USD in groep 
 5 USD in privaat

Klimaat

Guatemala Completo

Guatemala Diferente

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

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

market in Chichicastenango.

©
 Im

ag
eS

el
ec

t



Tips & trics
•	 Ideaal reisseizoen:	heel	het	jaar	door	(weliswaar	regenseizoen:	juni	-	oktober).
•	 Diensten:	reizen	met	een	privégids.
•	 Hotels: er	is	keuze	van	hotelcategorie,	zeker	op	de	Baai-eilanden.
•	 Op	toeristisch	vlak	is	Honduras	niet	echt	bekend.	Ze	wordt	over	het	algemeen	

aangeboden	in	combinatie	met	andere	Zuid-Amerikaanse	landen,	bijvoorbeeld	
als	onderdeel	van	een	‘Rondreis	Guatemala	en	Honduras’.	Let	wel:	daarbij	bezoek	
je	vaak	enkel	(de	archeologische	site	van)	Copan.	Maar	Honduras	heeft	meer	te	
bieden,	blijf	gerust	een	paar	dagen	langer.	Reis	bijvoorbeeld	vanuit	Copan	naar	Tela	
en/of	La	Ceiba	met	respectievelijk	Punta	Sal	en	Pico	Bonito	National	Park.		
Per	vlucht,	maar	ook	per	ferry	vanuit	La	Ceiba,	bereik	je	de	Baaieilanden	waarvan	
Roatan	het	grootste	en	meest	bekende	is.	Absolute	troef	zijn	de	uitgebreide		
levendige	koraalriffen,	uitlopers	van	het	tweede	grootste	rif	ter	wereld	en	een	
paradijs	voor	duikers	en	snorkelaars.	Zwem	en	duik	in	turkooizen	wateren	omringd	
door	talloze	kleurrijke	tropische	vissen…

•	 Wil	je	alleen	Honduras	aandoen?	Dat	kan,	we	adviseren	je	graag.	Bekijk	ook	de	
programma’s	van	Guatemala	waarin	Copan	is	opgenomen.	Daarnaast	hebben	we	
combi-landen	programma’s	waaronder	Guatemala,	Belize,	Honduras	&	El	Salvador	
in	een	18-daags	programma.

•	 Foto’s,	het	weer	of	de	plaatselijke	tijd	bekijken?	Ga	naar	www.cosmic.travel

  ±	112.500km2	(4	x	België)

 18kg

 ±	8.800.000		   Lempira	(1	EUR	=	27,50	HLN)  Spaans  110V   Internationaal	paspoort

  Geen  40	USD	internat.	vlucht	/	2,5	USD	binnenl.	vlucht   5	USD	in	groep	/	10	USD	in	privaat

Klimaat
Genesteld	tussen	twee	oceanen,	
heerst	in	Honduras	een	gevarieerd	
klimaat.	In	het	noorden	is	het	warm	en	
vochtig,	het	centrum	voelt	frisser	aan.	
In	het	zuiden	is	het	gewoonlijk	warm	
en	droog.		
Het	droogseizoen	loopt	van	november	
tot	en	met	mei,	het	regenseizoen	van	
juni	tot	en	met	oktober.

Onontgonnen ri jkdommen… 
Honduras heeft buiten zijn prachtige en spectaculaire sites (zoals Copan), 
nog veel meer te bieden. Dankzij zijn strategische ligging in het hartje van 
Centraal-Amerika, omgeven door hoge tropisch begroeide bergen, geniet 
je in Honduras van een gevarieerd klimaat. In het noorden vind je prachtige 
Caribische stranden en ’s werelds tweede grootste koraalrif. Het zuiden 
wordt begrensd door de Stille Zuidzee en El Salvador. Hoewel het land  
veel onontgonnen rijkdommen in zich draagt, zoals aardolie en edele  
metalen, beperkt de economische activiteit zich vandaag tot landbouw. 
Het belangrijkste exportproduct is bananen, waarvan de exploitatie geheel 
in Amerikaanse handen ligt. De gewone bevolking leeft grotendeels van de 
teelt van maïs en bonen voor eigen gebruik. Autochtone Maya-indianen 
leven nog in Oost- en West-Honduras. Laat je verleiden door de unieke 
combinatie van een Spaanse erfenis met Caribische flair. Honduras schenkt 
je, in vergelijking tot zijn buurlanden, een bijzondere eigenheid.

Honduras
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 King 18th, Mayan ruins 
in Copan, UNESCO World Heritage site.

Scan	mij 
voor meer info: 
Honduras



Tips & trics
•	 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	Centraal-	

Amerika	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

  ±	21.000km2	(2/3	x	België)

 /

 ±	6.100.000		   USD  Spaans  110V   Internationaal	paspoort

  Geen  32	USD	internat.	vlucht	/	10	USD	toeristenkaart   3-5	USD	chauffeur	/	5-10	USD	gids

Klimaat

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

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.

El Salvador
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A scenic view of the town, valley and volcanos of the 
mountain town of Juayua on the rutas de la flores.

Scan	mij 
voor meer info:  
El Salvador



Tips & trics
•	 Ideaal reisseizoen:	heel	het	jaar	(weliswaar	regenseizoen:	mei	-	november).
•		 Diensten:	je	kan	zowel	reizen	met	een	privégids,	of	in	alle	vrijheid	zonder	

geleide	bezoeken,	al	dan	niet	met	een	huurwagen.
•		 Hotels: vanaf	90	euro	tot	meer	dan	400	euro	per	kamer	per	nacht.		

Omdat	Nicaragua	nog	niet	zo	toeristisch	is,	is	de	keuze	van	hotels	
beperkter.	Allen	zijn	veelal	charmant,	met	ook	in	het	luxesegment	enkele	
pareltjes.	Bovendien	zijn	er	diverse	hotels	met	yoga-mogelijkheden.

•		 Ideale reiziger: als	je	interesse	hebt	voor	cultuur,	natuur,	yoga...		
Ontdek	je	graag	buiten	de	klassieke	paden?	Nicaragua	is	zowel	ideaal	voor	
avonturiers	en	liefhebbers	van	luxe	lodges	als	voor	individuele	reizigers	en	
families.

•		 Vaak	wordt	gevraagd	naar	een	reiscombinatie	Nicaragua-Costa	Rica.	Dat	is	
een	mogelijkheid	die	wij	niet	aanraden.	Nicaragua	heeft	zó	veel	te	bieden,	
dat	je	je	tijd	maar	beter	goed	besteedt.	Als	je	vanuit	Costa	Rica	voor		
3	nachten	naar	Granada	gaat,	moet	je	de	grens	over	en	spendeer	je		
2	dagen	aan	reizen,	voor	2	(over-)volle	dagen	ter	plaatse.

•		 Hotels,	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.

  ±	130.000	km2	
	 (=	4	x	België)

 ±	6.070.000   Cordoba	
	 (1	EUR	=	35,40	Cordoba)

 Spaans  110-120	V	   Internationaal	paspoort   Geen

Klimaat
De	verschillende	regio’s	hebben	elk	hun	
specifieke	klimaat,	afhankelijk	van	de	hoogte.	
De	zone	aan	de	Stille	Oceaan	en	Managua	is	
aangenaam	warm.	Tijdens	het	regenseizoen,	
van	mei	tot	en	met	november,	is	het	op	het	
platteland	vochtig	en	frisser.	Het	droogseizoen,	
van	december	tot	en	met	april,	is	warm.		
Met	als	warmste	maanden	maart	en	april.

Koloniaal verleden 
en een machtig 
vulkaanlandschap 

Ontdek deze heimat van eeuwenoude culturen, 
een land met sprookjesachtige eilanden, kusten en 
stranden, brede rivieren en dreigende vulkanen. De 
Mosquito-kust of Mosquita strekt zich uit over ruim 
de helft van het volledige landoppervlak. Of trekt 
jou juist de Caraïbische kustlijn aan, opgebouwd uit 
een aaneenschakeling van riviermondingen, lagunes 
en delta’s? Strand-, natuur- of cultuurliefhebber, je 
haalt je hart op in Nicaragua! De heel gastvrije  
bevolking zal je met een brede glimlach inwijden 
in de geheimen van hun oude ambachten, kunst-
uitingen en teelten en houdt op tal van plaatsen de 
herinnering aan haar koloniale verleden levendig. 
De grote rijkdom aan cultuur en natuur maakt het 
mogelijk zowel een bijzonder gevarieerd als heel 
specifiek programma samen te stellen.

Nicaragua

Streken
Vooral	het	westen	van	Nicaragua	is		
toegankelijk,	maar	alleen	al	dit	deel	herbergt	
een	schat	aan	koloniale	steden	en	prachtige	
natuur.	Bezoek	de	hooglanden	van	Matagalpa,	
van	origine	de	thuisbasis	van	de	indianen,	
omgeven	door	vulkanen.	Of	doe	je	tegoed	aan	
de	pre-Colombiaanse	cultuur	op	de	verdoken	
archipel	van	Solentiname,	gelegen	in	het		
immense	Nicaragua-meer.



Fascinate and Sustainable   
14 nachten

Dag 1 >	Managua:	transfer	en	overnachting
Dag 2 >	Managua	-	Leon
Dag 3 >	Leon:	Cerro	Negro	vulkaan
Dag 4 >	Leon	-	Esteli
Dag 5 >	Esteli	-	Matagalpa
Dag 6 >	Matagalpa	
Dag 7 >	Matagalpa	-	Masaya	NP	-	Granada
Dag 8 >	Granada
Dag 9 >	Granada:	Mombacho
Dag 10 >	Granada	-	Ometepe-eiland	(Nicaragua-meer)
Dag 11 >	Ometepe-eiland	(Nicaragua-meer)
Dag 12 >	Ometepe	-	Stille	Oceaan	voor	een	strandverblijf.	3	nachten
Dag 15 >	Managua

Fishermen on Lake Nicaragua off Ometepe 
Island, Concepcion Volcano.
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 13,5	kg  Geen  40	USD	internat.	vlucht
	 12	USD	toeristenkaart

  5-7	USD	in	groep
	 7-10	USD	in	privaat
	

Scan	mij voor meer info: 
Nicaragua
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  ± 51.000 km2 
 (1,7 x België)

 ± 4.857.000   Colones 
 (1 EUR = 675 CRC)

 Spaans  110V   Internationaal paspoort   Geen

Pura Vida 
Pura Vida betekent letterlijk ‘puur leven’. Met deze populaire 
uitdrukking leggen de Costa Ricanen nog meer nadruk op  
wat ze zo goed kunnen: genieten! Toen Colombus het land  
‘ontdekte’, trof hij er indianen aan, getooid met prachtige juwelen 
en edelsmeedwerk. Daardoor vermoedde hij dat het land een 
onvoorstelbare rijkdom in zich droeg. En ja, Costa Rica (of ‘Rijke 
Kust’) is nog altijd een gepaste naam voor dit prachtige land.  
Al is het op een andere manier dan Colombus bedoelde. De ware 
schat van Costa Rica is haar natuurlijke rijkdom. Dit tropische 
land gelegen in een vredige oase vol natuurpracht is langs twee 
flanken afgebakend door mooie stranden. Het sluit in volstrekt 
groene harmonie aan bij haar buurlanden. Al wie houdt van 
avontuur, natuurexploratie en vogelobservatie krijgt een waar 
paradijs voor de voeten, gezegend met een grote variatie aan 
fauna en flora. Het aanschouwen van de zonsondergang en de 
gloed van een vulkaan bij nacht laat vele harten sneller slaan.  
En de Costa Ricanen? Die passen als gegoten in dit paradijs.  
Hun vriendelijke, altijd lachende gezicht straalt onmiskenbaar 
hun vrijheid uit. Vredig bevolken ze dit mooie land en vormen ze 
een prachtig samenspel met de natuur.

Costa Rica

Woman with a towel on her head 
after the shower standing and 
watching sunset.
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Tips & trics
•	 Ideaal reisseizoen: bijna het hele jaar. Costa Rica is een groen land. Er is dus altijd kans op regen.
•		 Diensten: je kan zowel individueel, in groep als in private diensten reizen. Volgens ons is een 

huurwagen de beste manier om rond te reizen. Costa Rica is net de bestemming waar je niet op 
voorhand plant, maar lekker doet waar je die dag zin in hebt. Pura vida!

•		 Hotels: vanaf 80 à 100 euro per kamer per nacht tot meer dan 500 euro per kamer per nacht.  
Er is een ruim aanbod met vooral charmehotels. Er zijn grotere ketens aanwezig, maar met 
uitzondering in de hoofdstad San José, kiezen wij voor de Costa Ricaanse charme.

•		 Ideale reiziger: Voor wie houdt van natuur, soft-adventure en strand. Dit is ook de ideale 
bestemming voor wie graag in vrijheid reist: van de individuele reiziger over families (ook met 
jonge kinderen) tot vips.

•		 Hotels,	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’s	vind	je	alvast	voorbeeldreizen	ter	inspiratie.

 18kg  Geen  29 USD internat. vlucht   3-7 USD in groep
 5-10 USD in privaat 

Klimaat

Streken

In het tropische Costa Rica worden de seizoenen niet gekenmerkt door temperatuurverschillen 
maar door regenval. Costa Rica is een vochtig land. De winter is regenachtig, de zomer erg zonnig 
en	droger.	Het	regenseizoen	loopt	van	mei	tot	en	met	november,	met	de	meeste	nattigheid	in	
september en oktober, vooral aan de westkust tot in het zuiden. Sommige lodges daar zijn dan 
gesloten.	Het	droge	seizoen	loopt	van	december	tot	en	met	april.	Maar	ook	in	het	droge	seizoen	
kan	er	regen	vallen.	En	het	regenseizoen	telt	ook	droge	dagen.	Hoe	dan	ook,	het	regent	normaal	
niet langdurig en zeker geen volledige dag! Vooral de Caribische kust is vochtig. Daar is het naast 
de droge periode ook in september en oktober erg zonnig en droger, vooral in Cahuita en Puerto 
Viejo.	Langs	het	noordelijke	deel	van	de	Stille	Oceaan	is	het	droger,	terwijl	streken	als	Arenal,	
Corcovado en Quepos vochtiger zijn.

Het	klopt	niet	helemaal,	maar	als	je	op	je	kaart	een	horizontale	
lijn zou trekken door San José, is alles wat ten noorden ligt het 
meer toeristische deel van Costa Rica. Wat eronder ligt is  
minder toeristisch. Dat betekent dat je in het noordelijke deel 
een ruimer hotelaanbod vindt, meer excursies en betere  
infrastructuur.	Het	zuidelijke	deel	is	dan	weer	een	stuk	 
ongerepter. 

San José is ideaal als verblijfsplaats voor als je graag op 1 
locatie blijft. Van hier kan je makkelijk heel wat bestemmingen 
aandoen:	Poas-vulkaan,	Irazu,	Turrialba,	Aerial	Tram	…	En	ook	
aansluiten op een meerdaagse tour naar Tortuguero (van juli 
tot oktober bekend als nestplaats van de groene zeeschildpad) 
of rafting lodge aan de Pacuare-rivier is van hier goed te doen. 
Iets verder weg, maar evenzeer een aanrader is een verblijf in 
de regio van San Ramon of Bajos del Toro.

De noordelijke route omvat:
-  Sarapiqui met het biologische station La Selva, waar  

wetenschappers van over de hele wereld de rijke plaatselijke 
natuur bestuderen.

-		 La	Fortuna,	het	stadje	aan	de	Arenal-vulkaan.	Die	is	nu	
slapende, maar domineert nog altijd heel de omgeving.

-		 Rincon	de	la	Vieja	(niet	standaard	in	onze	programma’s	want	
nogal toeristisch, maar plaatsen we wel vaak bij familie-
reizen). 

-		 De	streek	van	Tenorio,	Rio	Celeste	en	de	Miravalles	 
Volcanoes.

-		 De	nevelwouden	in	de	noordelijke	route	in	Monteverde	
(zuidelijk: Savegre).

-		 Het	Carara	National	Park,	precies	op	de	scheidingslijn	tussen	
de	Amazonische	en	de	Midden-Amerikaanse	ecosystemen.	
En dus een plek waar beide in elkaar overvloeien. 

De zuidelijke route omvat:
-		 Turrialba	Valley:	het	centrum	van	een	rijke	agrarische	regio	

en dé locatie voor als je geïnteresseerd bent in natuur en 
rafting, zelfs een beetje archeologie.

-		 Savegre	Valley:	hoe	meer	je	naar	het	zuiden	rijdt,	hoe	mooier	
(in onze ogen).

-		 Ook	Uvita	en	Dominical	zijn	met	de	huurwagen	bereikbaar.	
Het	zijn	ideale	uitvalsbasissen	voor	het	Ballena	Marina	 
National	Park	(broedplaats	van	bultrugwalvissen:	 
juli	-	oktober),	maar	ook	voor	het	Corvocado	National	Park	
en het eiland Cano. Uiteraard is een verblijf nabij Corcovado 
(Drake	Bay)	nog	indrukwekkender,	maar	helaas	ook	duurder.

-		 Aan	de	andere	kant	van	de	peninsula	heb	je	Puerto	Jimenez	
en lodges rondom, of aan de andere kant van de baai het 
Piedras	Blancas	National	Park.	In	deze	streek	kan	je	gerust	
een 10-tal dagen vullen!

De kust is nooit ver weg in Costa Rica. En er is keuze in  
overvloed. Die keuze wordt vaak gemaakt bij de zoektocht  
naar het ideale hotel in combinatie met eventuele activiteiten. 
Een buitenbeentje is de Zuid-Caribische kust, ideaal om een 
ander Costa Rica te zien en te voelen, met excursies en strand 
dichtbij	(droger	in	september	-	oktober).	En	hoewel	Manuel	
Antonio	geen	echte	strandhotels	(resorts)	heeft,	vind	je	hier	de	
mooiste stranden. In het noorden rondom onder meer  
Tamarindo en Conchal, vind je het grootste aanbod en zijn er 
grotere hotels. Verder weg in het zuiden van het schiereiland 
Nicoya	wisselen	mooie	wildere	kustlijnen	en	charmante	 
vissersdorpen	elkaar	af	(Santa	Teresa,	Mal	Pais,	Montezuma	 
en Tambor).



Costa Rica Verde 

Entre Pueblos y Volcanos  

Sur de Costa Rica 
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7 nachten

Dag 1 >	Onthaal	aan	de	luchthaven	van	San	José	en	transfer	naar	het	
hotel.	Overnachting.

Dag 2 >	Aflevering	van	de	huurwagen	aan	het	hotel	en	vertrek	in	de	 
richting	van	de	Arenal-vulkaan.	Onderweg	mogelijks	bezoek	aan	de	 
Poas-vulkaan.	Het	regenwoud	dat	deze	vulkaan	omringt,	heeft	een	 
heel	eigen	vegetatie	die	resistent	is	aan	de	extreem	hoge	pH-waarden	 
van de vulkaan. Wij raden je aan een bezoek te brengen aan de  
warmwaterbronnen	of	aan	het	Arenal	Volcano	National	Park.	Naast	de	
indrukwekkende	Arenal,	ontdek	je	in	het	park	ook	een	grote	variëteit	aan	
orchideeën,	bromelia’s	en	varens.	Andere	opties	in	de	regio:	bootexcursie	
naar	het	Cano	Negro	Wildlife	Refuge,	het	Arenal	Rainforest	Reserve,	de	
Sky	Tram,	de	Arenal	hanging	bridges,	het	Ecocentro	Danaus	…	 
2 overnachtingen.

Dag 4 >	Rit	naar	Monteverde.	Wij	raden	je	aan	een	begeleide	wandeling	te	
maken	in	het	Monteverde	Cloud	Forest	reservaat.	Hier	vind	je	maar	liefst	
6	diverse	ecosystemen	terug.	Andere	opties	in	de	regio:	het	herpetarium,	
de	kikkervijver,	de	hangende	bruggen,	de	vlinder-	en	kolibrietuinen	…	
2 overnachtingen.

Dag 6 > Vertrek naar de regio Jaco of de stranden van Esterillos. 
Wij	raden	aan	het	Carara	National	Park	te	bezoeken	dat	het	grensgebied	
vormt tussen het droge tropische woud in het noorden en het vochtige 
tropische	woud	in	het	zuiden.	Andere	opties	in	de	regio:	het	Manuel	
Antonio	National	Park,	de	Aerial	Tram,	de	Sky	Way-tocht,	tochten	te	
paard,	de	jungle	river	&	de	krokodillensafari	…	2	overnachtingen.

Dag 8 > Terugreis naar San José waar je de wagen aan de luchthaven 
inlevert.

7 nachten

Dag 1 > San José
Dag 2-3 >	Huurwagen.	La	Selva/Sarapiqui
Dag 4-5 >	Huurwagen.	Turrialba
Dag 6-7 >	Huurwagen.	Cerro	de	la	Muerte/Savegre
Dag 8 > San José

8 nachten

Dag 1 > San José
Dag 2-3 >	Huurwagen.	Cerro	de	la	Muerte/Savegre	
Dag 4-5-6 >	Huurwagen.	Uvita/Dominical
Dag 7-8 >	Huurwagen.	Manuel	Antonio
Dag 9 > San José

 Inner Tubing on Rio Blanco, Hacienda Guachipelin, 
Rincon de la Vieja National Park.

Deze tour kan uiteraard verlengd worden, bv. na dag 1 met een minitrip 
van 2 nachten naar Tortuguero, of uiteraard met een strandverlening.

Of een combinatie van deze in 12, 13 of 16 nachten.
Op onze website vind je nog meer selfdrives.

Selfdrives



Multicolor Vive el Caribe 
15 nachten

Dag 1 > San José
Dag 2 >	San	José	-	Cahuita/Puerto	Viejo
Dag 3-4 >	Cahuita/Puerto	Viejo
Dag 5 >	Cahuita/Puerto	Viejo	-	La	Fortuna/Arenal
Dag 6-7 >	La	Fortuna/Arenal
Dag 8 >	La	Fortuna/Arenal	-	Tamarindo
Dag 9 > Tamarindo
Dag 10 >	Tamarindo	-	Monteverde
Dag 11 >	Monteverde
Dag 12 > Monteverde	-	Manuel	Antonio
Dag 13-14 >	Manuel	Antonio
Dag 15 >	Manuel	Antonio	-	San	José
Dag 16 > San José

12 nachten

Dag 1-2 > San José
Dag 3 > San	José	-	La	Fortuna/Arenal	
Dag 4-5 >	La	Fortuna/Arenal
Dag 6 >	La	Fortuna/Arenal	-	Tortuguero
Dag 7 > Tortuguero
Dag 8 > Tortuguero - Pacuare Rafting
Dag 9 > Rafting Lodge
Dag 10 >	Pacuare	Rafting	-	Cahuita/Puerto	Viejo
Dag 11-12 >	Cahuita/Puerto	Viejo	
Dag 13 > Cahuita/Puerto	Viejo	-	San	José

Arenal Volcano National Park.
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Programma’s mogelijk in groep (uiteraard ook in selfdrive)
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Costa Rica Diferente Expedicion Costarricense  
16 nachten

Dag 1 > San José
Dag 2 > San José - Tortuguero
Dag 3 > Tortuguero
Dag 4 >	Tortuguero	-	La	Fortuna/Arenal	
Dag 5-6 >	La	Fortuna/Arenal
Dag 7 > San José
Dag 8 > San José - Pacuare Rafting
Dag 9 > Rafting Lodge
Dag 10 >	Pacuare	Rafting	-	Cerro	de	la	Muerte/Savegre	
Dag 11 > Cerro	de	la	Muerte/Savegre
Dag 12 >	Cerro	de	la	Muerte/Savegre	-	Golfito/Piedras	Blancas	NP
Dag 13 >	Golfito/Piedras	Blancas	NP
Dag 14 >	Golfito/Piedras	Blancas	NP	-	Manuel	Antonio
Dag 15-16 >	Manuel	Antonio
Dag 17 >	Manuel	Antonio	-	San	José

16 nachten

Dag 1 > San José
Dag 2 >	San	José	-	Cahuita/Puerto	Viejo	
Dag 3 >	Cahuita/Puerto	Viejo:	Gandoca-Manzanillo	reservaat
Dag 4 >	Cahuita/Puerto	Viejo	-	La	Selva/Sarapiqui:	Tirimbina	reservaat
Dag 5 >	La	Selva/Sarapiqui	-	La	Fortuna/Arenal:	hangende	bruggen
Dag 6 >	La	Fortuna/Arenal:	Arenal	Volcano	NP
Dag 7 >	La	Fortuna/Arenal	-	Tenorio/Rio	Celeste
Dag 8 >	Tenorio/Rio	Celeste:	Tenorio	Volcano	&	Rio	Celeste	NP	
Dag 9 >	Tenorio/Rio	Celeste	-	La	Ensenada	National	Wildlife	Refuge
Dag 10 >	La	Ensenada	National	Wildlife	Refuge	
Dag 11 >	La	Ensenada	National	Wildlife	Refuge	-	Uvita/Dominical
Dag 12 >	Uvita/Dominical:	Corcovado	NP
Dag 13 >	Uvita/Dominical
Dag 14 >	Uvita/Dominical	-	Golfito	(Piedras	Blancas	NP)
Dag 15 >	Golfito	(Piedras	Blancas	NP)
Dag 16 >	Golfito	-	San	José
Dag 17 > San José

Unidentified tourists admire tapir 
entering the forest in Corcovado.
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Aerial of Cano Island National Park, 
an Island in Pacific Ocean.

Op onze website staan extra programma’s en streken die je aan je trip kan toevoegen. 
Aparte minitrips zijn hierdoor minder toepasselijk op deze bestemming, maar toch.

In	de	meeste	programma’s	vind	je	Tortuguero	niet	terug.	Het	is	vast	een	bezoekje	waard,	
maar dat geldt voor meer plaatsen in Costa Rica. Kies er voor in het nestseizoen van de 
schildpadden (juli tot september), we passen het makkelijk in. De locatie is per wagen niet 
bereikbaar, dus wordt de trip vooral in groep georganiseerd (privaat is mogelijk maar duur). 
Je	mag	naar	Tortuguero	maar	een	beperkt	aantal	kilo’s	bagage	meenemen.	Maar	niet	 
getreurd!	Als	je	met	een	huurwagen	reist,	zorgen	wij	ervoor,	dat	die	bij	je	terugkomst	 
klaarstaat met de rest van je bagage!

Een rafting lodge is zeker een aanrader. Door de afgelegen ligging midden in de tropische jungle, 
loont niet enkel het raften maar ook het verblijf de moeite. Deze trip is georganiseerd in groep 
(niet bereikbaar met de huurwagen). 

Meer	lodges	vind	je	in	het	zuiden,	nog	verder	weg	van	het	toerisme,	en	daarom	met	een	hoger	
prijskaartje.	Al	ietwat	meer	bekend	zijn	de	lodges	nabij	Drake	Bay:	de	ideale	uitvalsbasis	voor	
verkenningen	in	het	Corcovado	National	Park	en	het	eiland	Cano.	Ook	deze	lodges	zijn	niet	
bereikbaar met de wagen. Zoals reeds bij de streken aangehaald: aan de andere kant van de 
peninsula	heb	je	Puerto	Jimenez	en	lodges	rondom.	Of	aan	de	andere	kant	van	de	baai	kan	je	
terecht	in	het	Piedras	Blancas	National	Park.	Hoewel	de	meeste	van	deze	lodges	wel	bereik-
baar zijn per wagen, kan je in deze streek minder zelf doen met een huurwagen.

En ten slotte een evidente : ook een strandverlenging is mogelijk in Costa Rica . Vaak  
zijn	die	niet	in	onze	programma’s	opgenomen	omdat	de	keuze	hierin	heel	uitgebreid	is	en	 
samenvalt met de zoektocht naar het ideale hotel gecombineerd met eventuele activiteiten.

Scan mij voor meer info: Costa Rica



Tips & trics
•	 Ideaal reisseizoen:	heel	het	jaar		

(weliswaar	regenseizoen:	mei	-	december).
•		 Diensten:	je	kan	reizen	met	een	privégids,	of	

in	alle	vrijheid	zonder	geleide	bezoeken,	al	
dan	niet	met	huurwagen.

•		 Hotels:	van	80	à	100	euro	tot	meer	dan	
500	euro	per	kamer	per	nacht.	In	de	meeste	
streken	is	de	keuze	beperkt,	wel	zijn	allen	
charmehotels.	De	grotere	hotels	vind	je	
rondom	en	in	Panama	City.

•		 Ideale reiziger:	er	is	zoveel	meer	dan	het		
Panamakanaal.	Panama	heeft	veel	te	bieden	
en	is	ideaal	voor	individuele	reizigers,		
families,	natuurliefhebbers	…

•		 Hotels,	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.

  ±	75.500	km²	
	 (=	2,5	x	België)

 ±	3.700.000		   Balboa	
	 (1	USD	=	1,20	Balboa)

 Spaans  110V   Internationaal	paspoort   Geen	
	 (gele	koorts)

Klimaat

Streken

Warm	en	tropisch	met	een	gemiddelde	temperatuur	van	27	°C.	Het	kwik	daalt	nauwelijks	tijdens	
de	nacht,	behalve	op	de	hoogvlakten.	Het	regenseizoen,	ook	groenseizoen	genoemd,	loopt	van	
mei	tot	en	met	december.	Het	droogseizoen	(of	de	zomer)	loopt	van	januari	tot	en	met	april.

Het	meest	bezocht	is	de	streek	ten	westen	van	Panama	City,	met	als	hotspots	de	stad	zelf	en	het	
kanaal.	Andere	bezienswaardigheden	zijn	de	pittoreske	vallei	Anton	Valley	(El	Valle),	Boquete	&		
Baru	Volcano	National	Park	(beter	bekend	als	de	‘Vallei	van	de	eeuwige	regenboog’)	en	Bocas	
del	Toro,	de	eilandenarchipel	aan	de	Caribische	Zee.
Maar	Panama	heeft	ook	zijn	indiaanse	culturen	met	als	drie	grootste	stammen:	de	Kuna	van	de	
San	Blas-eilanden	(noordoosten	van	Panama	City	in	de	Caraïben),	de	Choco	van	de	regio	Darién	
en	de	Guaymi	in	het	westen	van	het	land.	Hoewel	al	beïnvloed	door	het	toerisme,	is	een	bezoek	
absoluut	een	aanrader.
En	wat	denk	je	van	Peninsula	de	Azuero	en	Boca	Chica?	Afhankelijk	van	je	interesse	zijn	ook	die	
zeker	een	bezoek	waard.

Brug tussen Noord en Zuid 
Liefhebbers van een authentieke indiaanse cultuur én een rijke, tropische 
natuur, kiezen voor Panama. Deze natuurlijke brug tussen Noord- en Zuid-
Amerika ontstond ruim 3 miljoen jaar geleden, toen ze als landengte oprees 
uit de oceaan. Niet minder dan 1.500 boomsoorten en 10.000 planten 
schoten er wortel en zijn onderdeel van een steeds wisselende biotoop, 
waarin de Kuna-indianen en de Choco/Embera fascinerende onbekenden 
zijn. Panama vergt van de toerist enig savoir-vivre en respect voor de 
eeuwenoude cultuur en ongerepte natuur. De Panamese overheid is zich 
goed bewust van ‘s lands rijkdommen en draagt daarvoor nauwgezet zorg. 
Zo heeft Panama City een beschermd tropisch regenwoud binnen haar 
stadsmuren. Op 45 minuten afstand van de stad ligt het Soberania National 
Park, waar The Panama Audubon Society ruim 400 vogelsoorten beschermt. 
Ten westen slaapt de Baru-vulkaan in het machtige nevelwoud, woonplaats 
van de legendarische quetzal, symbool van vrijheid voor de oude Maya’s. 
Kom en beleef de magie... 

Panama



 10kg  Geen	
	 (gele	koorts)

 40	USD	internat.	vlucht   2-5	USD	in	groep
	 5-10	USD	in	privaat
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Kuna women sell their molas 
to the tourists.

El Istmo Centroamericano 

Fly & Drive Panama  

14 nachten

Dag 1 >	Panama	City
Dag 2 >	Panama	City:	partiële	transit	van	het	bekende	Panamakanaal
Dag 3 >	Panama	City:	Chagres	NP	en	het	indianendorp	Embera
Dag 4 >	Panama	City:	treinrit	naar	Colon
Dag 5-7 >	San	Blas-eilanden	en	Kuna-gemeenschap	
Dag 7-9 >	El	Valle	de	Anton
Dag 9-12 >	Boquete
Dag 12-15 >	Bocas	del	Toro
Dag 15 >	Bocas	del	Toro/Panama	City

12 nachten

Dag 1 >	Panama	City
Dag 2-3 >	Huurwagen.	Panama	City
Dag 4-5 >	Huurwagen.	El	Valle	de	Anton
Dag 6-7 >	Huurwagen.	Las	Lajas	of	Boca	Chica
Dag 8-9 >	Huurwagen.	Boquete
Dag 10-11 >	Huurwagen.	Pedasi
Dag 12 >	Huurwagen.	Panama	City
Dag 13 >	Panama	City

Scan	mij voor meer info: Panama
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Andere programma’s en minitrips:
•	 Bienvenidos	a	Panama
•	 Panama	Naturaleza
•	 Panama	City



  ± 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)

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 natuur-
parken. 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.

Colombië

Carriage Ride, 
Old Cartagena.
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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.

 10 of 20 kg   Geen
 (Gele koorts)

 40 USD internat. vlucht   2-5 USD in groep
 5-10 USD in privaat 

Klimaat

Streken

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.

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.
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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.

San Augustin.
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Scan mij voor meer info: Colombië

Colombia!

Ciudades Colombianas

Colombia Mixto

Colombia Cultural

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

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

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

14 nachten

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

Beach at Tayrona National Park, 
Santa Marta.

©
 Im

ag
eS

el
ec

t



Tips & trics
•	 Wellicht	is	het	raar	om	in	september	2017	te	spreken	over	Venezuela	
	 als	toeristische	bestemming,	echter	mits	de	veiligheid	het	toelaat,
	 is	dit	een	land	met	veel	mogelijkheden.
•		 Ideaal reisseizoen:	heel	het	jaar	(weliswaar	regenseizoen:	mei	-	oktober).
•		 Diensten:	je	kan	zowel	in	groep	als	met	een	privégids	reizen.
•		 Hotels:	op	de	meeste	plaatsen	is	de	keuze	beperkt,	maar	alle	hotels	zijn	

charmant	en	proper.
•		 Ideale reiziger:	heb	je	interesse	voor	natuur	en	landschappen?	Dan	vind	

je	in	Venezuela	wat	je	zoekt.	Deze	bestemming	leent	zich	daarom	vooral	
voor	individuele	reizigers.

•		 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	vind	je	alvast	een	voorbeeldreis	ter	inspiratie.

  ±	912.000	km2	
	 (=	30	x	België)

 ±	30.900.000   Bolivar	
	 (1	EUR	=	11,60	VEF)

 Spaans  110V   Internationaal	paspoort   Geen
	 (Gele	koorts)

Klimaat
Overwegend	tropische		
temperaturen	in	het	grootste	deel	
van	het	land.	In	de	hoger	gelegen	
gebieden	is	het	overdag	heel	
aangenaam.	De	nachten	leunen	
tegen	de	frisse	kant	aan.	Het	
regenseizoen	loopt	van	mei	tot	en	
met	oktober.

Verrukkel i jk paradi js . . . 
Zo omschreef Christopher Colombus dit onmetelijk grote land, 
gefascineerd door de overweldigende schoonheid van Venezuela’s 
natuur. Het landschap is werkelijk ádembenemend mooi.  
Gracieus slingert de Orinoco-rivier langs de bergketens in het 
westen en de hoogvlakte van de Gran Sabana in het oosten. 
Om uiteindelijk uit te monden in een gigantisch waterbekken, 
met het Venezolaanse Amazonewoud als majestueus decor voor 
deze immense delta. Naast de pracht van Moeder Natuur word 
je ook geconfronteerd met haar kracht. Geniet in nationaal park 
Canaima van ’s werelds meest indrukwekkende waterval: de 
Salto del Angel. Haar watermassa stort zich van op 1.005 meter 
hoogte neer in het hart van de ‘Duivelsberg’ Auyantepuy. Of 
bewonder de duizendjarige rotsformatie Tepuyes, die torenhoog 
uitrijst boven de jungle. Terwijl je je aan de Caraïbische kust weer 
laat verrassen door prachtige goudgele stranden, in schoonheid 
slechts geëvenaard door de paradijselijke Los Roques archipel. 
Venezuela, daar krijg je nooit genoeg van...

Venezuela

Streken
Venezuela	heeft	een	brede	waaier	aan	bestemmingen:	
-	Merida,	het	begin	van	de	Andes
-	Los	Llanos	(letterlijk	vertaald:	vlaktes)	waar	vogels	en	veel	dieren	thuis	zijn
-	de	Amazone,	toegankelijk	vanuit	Puerto	Ayacucho
-	de	Gran	Sabana	en	Canaima	met	zijn	tepuis	of	platte	tafelbergen
-	de	delta	van	de	Orinoco	en	zijn	typisch	indiaanse	stammen
-	de	mooie	kustlijn
-	de	archipel	Los	Roques,	het	allermooiste	waterparadijs



 20	kg	(10	kg	voor	
	 Canaima,	Los	Roques	…)	

  Geen
	 (Gele	koorts)

 45	USD	internat.	vlucht
	 10	USD	binnenl.	vlucht

  7	USD	

Best of Venezuela   
14 nachten

Dag 1 >	Caracas:	transfer	en	overnachting.

Dag 2-4 >	Los	Llanos:	foto-safari	met	observatie	van	fauna		
(waaronder	capibara’s,	aardvarkens,	aapjes,	herten,	iguanas,	alligators,	
kaaimannen,	schildpadden,	slangen	(wie	weet	zelfs	een	reuze		
anaconda)	en	meer	dan	300	soorten	vogels).	Safari	per	4x4	om	de	
streek	van	de	Hato	te	ontdekken.	In	het	regenseizoen	kunnen	tijdens	
een	boottocht	kaaimannen	worden	gespot,	net	als	rivierdolfijnen	en	
veel	soorten	vogels.	Probeer	zeker	ook	het	piranhavissen.	

Dag 4 >	Los	Llanos	-	San	Fernando	de	Apure

Dag 5-6 >	Orinoco	Lodge:	ontmoeting	met	de	lokale	bevolking	in	
hun	dagelijkse	routine.	Piedra	de	la	Tortuga,	met	bezoek	aan	de	
beschilderde	grot	die	ooit	de	begraafplaats	was	van	indianen.

Dag 7-8 >	Caura	Lodge:	voet-	en	boottocht	door	de	jungle.		
Observatie	van	plantensoorten	zoals	orchideeën,	bromelia’s		
en	vanilleplanten.	Bezoek	aan	een	van	de	indianendorpen,		
met	mogelijkheid	tot	het	bijwonen	van	de	bereiding	van	casaba,		
het	typische	maniokbrood.

Dag 9 >	Caura	-	Ciudad	Bolivar

Dag 10-11 >	Canaima:	Salto	Sapo,	of	optioneel	Salto	del	Angel

Dag 12-13 >	Orinoco	Delta	met	bezoek	aan	een	Warao-familie.	
Deze	indianenstam	leeft	nog	in	paalwoningen	langs	de	rivierdelta.	
U	maakt	kennis	met	een	familie	en	haar	leefwijze.

Dag 13 >	Orinoco	Delta	-	Caripe:	Guacharo	grot

Dag 14 >	Caripe	-	Puerto	La	Cruz

Dag 15 >	Puerto	la	Cruz	-	Cumana	(Barcelona)/Caracas

Scan	mij voor meer info: Venezuela
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Open day in the mountains, Gran Sabana.
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Andere programma’s:
•	 Venezuela	Fascinante
•	 El	Sur	de	Venezuela



Tips & trics
•	 Ideaal reisseizoen:	bijna	het	hele	jaar.
•		 Diensten: je	kan	zowel	in	groep	als	met	een	privégids	reizen.
•		 Hotels:	dit	zijn	eerder	lodges.	Ze	zijn	meestal	beperkt	tot	1	per	

streek	(behalve	in	de	hoofdstad).
•		 Ideale reiziger:	avonturiers	die	sterk	geïnteresseerd	zijn	in	de		

natuur.	Want	die	is	hier	adembenemend	mooi.	Er	hangt	wel	een		
stevig	prijskaartje	aan.	Niet	omdat	Guyana	duur	zou	zijn,	maar	
omdat	het	heel	weinig	toerisme	kent.

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

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

  ±	215.000	km2	
	 (=	7	x	België)

 ±	750.000   Guyana	Dollar	
	 (1	EUR	=	244,00	GYD)

 Engels  110V   Internationaal	paspoort   Gele	koorts

Klimaat

Streken

Gemiddelde	temperatuur	van	27	°C.	De	gemiddelde	minimumwaarde	
bedraagt	21	°C,	de	maximale	31	°C.	Praktisch	het	hele	jaar	door	
regenval	en	vochtig,	maar	de	intensiteit	verschilt	per	regio.	Kustregio:	
regenseizoen	van	november	tot	en	met	januari	en	van	mei	tot	en	met	
augustus.	In	het	binnenland:	regenseizoen	van	mei	tot	en	met	augustus	
en	in	december.

Wij	verkiezen	om	het	programma	uitgebreid	te	vermelden	om	zo	een	
beter	zicht	te	krijgen	op	deze	bestemming.	Meer	informatie	vind	je	op	
onze	website.

Land van de vele wateren… 
Daar waar de Caraïben Zuid-Amerika ontmoeten in de  
Atlantische Oceaan, ligt een nauwelijks bekend maar 
ongelooflijk mooi land. Haar onaangeroerde woud leidt naar 
het Amazonebekken. Grote delen van de jungle zijn amper 
verkend en veel rivieren niet eens in kaart gebracht. Die 
maagdelijke rivieren zijn een lust voor iedere sportvisser. 
Ranches en dorpen liggen er verspreid in een landschap 
van bergen en savanne. Beleef de pracht van Guyana als 
ontdekkingsreiziger, op zoek naar fabuleuze watervallen, 
mysterieuze folklore, levendige inheemse cultuur, een rijk 
cultureel erfgoed en een gastvrije (Engels sprekende)  
bevolking die graag zijn traditionele kennis van het regen-
woud met bezoekers deelt. Ook voor natuurliefhebbers is 
Guyana een waar paradijs. Zo zijn er meer dan 800  
vogelsoorten te spotten. Bergbeklimmers kunnen dan weer 
hun hart ophalen op de berg Roraima, die de natuurlijke 
grens vormt tussen Guyana, Venezuela en Brazilië.

Guyana

Kaieteur Falls, Kaieteur National Park, 
combines huge volume of water with 822 
foot drop.
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 9	kg  Gele	koorts  30	USD	internat.	vlucht   5-10	USD	

Guyana Nature Experience 
13 nachten

Dag 1 (za) >	Aankomst	in	Georgetown,	transfer	naar	het	hotel.	
2	overnachtingen.

Dag 2 (zo) >	Vlucht	over	de	rivieren	Demerara	en	Essequibo	en	kilometers	
ongerept	regenwoud,	naar	Kaieteur	Falls	(hoogste	waterval	ter	wereld	en	
vogelliefhebber-paradijs).	Optioneel:	vlucht	naar	de	Braziliaanse	grens	en	
de	Orinduik	Falls	(de	Ireng-rivier	stort	zich	op	het	Jasper-massief).	Op	de	
achtergrond	de	Pakaraima-bergen.	Beleef	één	van	de	mooiste	gebieden	
van	Guyana.

Dag 3 (ma) >	Transfer	en	vlucht	over	het	regenwoud	naar	Annai.	Transfer	
per	4x4	naar	Iwokrama	River	Lodge.	Vrije	namiddag,	of	verkenning	
rondom	de	lodge	met	een	lokale	Ranger.	‘s	Avonds	riviertocht.	Spot	je	
een	kaaiman,	coxboa,	boomkikker	of	poema?	De	nachtvogels	zingen	een	
slaaplied...	2	overnachtingen,	Iwokrama	River	Lodge.	(volpension)

Dag 4 (di) >	Ochtend:	inscheping	voor	vroege-vogel-spotten,	boottocht	
via	de	Essequibo	en	rond	Indian	House	Island.	Na	ontbijt:	tocht	naar		
Turtle	Mountain	voor	een	bergbeklimming	van	bijna	2	uur	met	prachtig	
zicht	over	het	woud.	Spot	bijzondere	vogels	zoals	groene	aracari’s	en		
arenden,	verschillende	aapjes	en	wellicht	een	jaguar!	Hier	groeien		
zeldzame	bomen,	geliefd	om	hun	hardhout.	In	de	koelere	middag:		
boottocht	naar	Kurupukari	Falls	met	Amerindiaanse	petrogliefen		
(afhankelijk	van	waterstand).	Verpozen	op	Michelle	Island	(zicht	over		
de	watervallen).	(volpension)

Dag 5 (wo) >	Na	ontbijt:	transfer	per	4x4	en	bezoek	aan	Iwokrama	Canopy	
Walkway.	Het	Iwokrama-woud	wint	aan	internationale	reputatie	door	
zijn	jaguars	en	vele	vogels.	Deze	route	verbindt	Guyana	met	Brazilië,	toch	
is	verkeer	er	zeldzaam.	Spot	poema’s,	tapirs,	allerlei	soorten	toekans	en	
papegaaien.	Met	onderweg	uitleg	over	de	bomen,	en	de	gebruiken	van	de	
Macushi-cultuur.	2	overnachtingen,	Atta	Rainforest	Lodge.	(volpension)

Dag 6 (do) >	Volle	dag	excursies	in	en	rond	Atta	Rainforest	Lodge,		
observeer	de	lokale	fauna	en	flora.	De	meest	spectaculaire	attractie	is	hier	
de	154	meter	lange	Canopy	Walkway	(loopbrug	op	750	m	van	de	lodge).	
Op	spectaculaire	hoogte	ontdek	je	vele	vogels	en	soms	zelfs	rode	brul-	of	
zwarte	spinapen.	Op	de	open	plaats	rond	de	lodge	kan	je	de	fruitkraai	
spotten.	(volpension)

Dag 7 (vr) >	Vroeg:	ochtend-woudwandeling	met	nachthaviken,	gier-
zwaluwen	en	jodelende	toekans.	De	meest	zeldzame	en	verlegen	dieren	
bespeur	je	bij	het	ochtendgloren!	Na	ontbijt:	reis	per	4x4	naar	Iwokrama-
woud	voor	kleurrijke-vogelobservatie.	Uitleg	over	de	planten	en	hun		
gebruik.	Bezoek	aan	Amerindiaanse	dorpje	Surama.	Warme	ontvangst	

door	lokale	bevolking	en	begeleiding	naar	accommodatie.	Begeleide	
wandeling	door	het	dorp.	Einde	middag:	korte	wandeling	om	woudleven	
en	vogels	te	observeren.	‘s	Avonds:	educatieve	wandeling	met		
wildlife	observatie.	2	overnachtingen,	Surama	Eco	Lodge.	(volpension)

Dag 8 (za) >	Ochtend:	vóór	zonsopgang	op	pad	door	de	savanne,	met	
heerlijke	klim	op	Surama	Mountain.	De	beste	tijd	om	wilde	dieren	te	
observeren.	Ontbijt	met	panoramisch	zicht	over	dorp	en	savanne	tot	aan	
Pakaraima	Mountains.	Terug	naar	het	dorp	voor	lunch	en	lange	wandeling	
door	savanne	en	regenwoud	tot	aan	de	rivier	Burro-Burro.	Boottocht	met	
gids	over	de	Burro-Burro,	observeer	reuzenotters,	tapirs,	tira’s,		
spinaapjes	en	nog	veel	meer	dieren.	(volpension)

Dag 9 (zo) >	Na	ontbijt:	vertrek	per	4x4	naar	Rock	View	Lodge	te	Annai.	
Ontvangst	in	Rupununi	en	Annai.	Met	zijn	tropische	tuinen	en	bloesem-
bomen	lijkt	Rock	View	Lodge	een	oase	in	de	savanne!	Er	leven	veel		
nectar-	en	fruitetende	vogelsoorten.	Overnachting	Rock	View	Lodge.	
(volpension)

Dag 10 (ma) >	Ochtend:	voettocht	naar	de	heuvels	van	Pakaraima	Mountains,		
spot	veel	wilde	dieren	en	vogels.	Adembenemend	panoramisch	zicht	op	
savanne	en	dorpen	bij	zonsopgang.	Transfer	per	4x4	door	de	savanne	en	
de	heuvels	van	Pakaraima	Mountains.	Vanaf	Ginep	Landing	een	tocht	over	
de	Rupununi-rivier	naar	Karanambu	Ranch.	Late	middag:	boottocht	over	
de	rivier	op	zoek	naar	reuzenrivierotters.	Spot	je	op	de	terugreis	de	zwarte	
kaaiman?	2	overnachtingen	in	de	Karanambu	Ranch.	(volpension)	

Dag 11 (di) >	Volle	dag	excursies	in	en	rond	Karanambu	Ranch	op	
ontdekking	naar	het	wildlife.	Bezoek	de	velden	of	paden	langs	de	rivier,	
spot	allerlei	bijzondere	vogelsoorten,	wie	weet	zelfs	de	Agamireiger.	
(volpension)

Dag 12 (wo) >	Ochtendwandeling	op	zoek	naar	de	reuzenmiereneter.		
Na	ontbijt:	ontdekking	van	de	Rupununi-rivier	met	zijn	reuzenotter,	zwarte	
kaaiman	en	vele	vogels.	Tocht	naar	het	Amerindiaans	dorp	Yupukari.		
‘s	Avonds:	tocht	op	de	Rupununi	vanaf	het	Caiman	House	Field	Station.		
Beleef	het	veldwerk	van	de	kaaimanonderzoekers	terwijl	experts	uitleg	
geven	over	de	nachtelijke	oerwoudgeluiden.	Ook	boa’s,	iguana’s,	kikkers		
en	piranha’s	komen	’s	nachts	tevoorschijn.	Overnachting,	Caiman	House.	
(volpension)

Dag 13 (do) >	Ochtend:	bezoek	aan	het	dorp,	maak	kennis	met	het	lokale	
leven,	of	vogelobservatie.	Transfer	voor	de	vlucht	naar	Georgetown.	
Stadstour	in	de	namiddag.	Overnachting.	(lunch)

Dag 14 (vr) >	Transfer	naar	de	luchthaven	van	Georgetown.

Scan	mij voor meer info: Guyana
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Tips & trics
•	 Ideaal reisseizoen:	bijna	het	hele	jaar.
•		 Diensten:  je	kan	in	groep	reizen.
•		 Hotels:	behalve	in	de	hoofdstad	Paramaribo,	is	er	niet	veel	keuze.	
	 In	de	hoofdstad:	vanaf	120	euro	per	kamer	per	nacht.	Het	binnen-

land,	wat	in	onze	ogen	het	mooiste	is,	is	steeds	op	basis	van	lodges	
waar	elektriciteit	schaars	en	er	geen	warm	water	is.	Alle	locaties	

	 zijn	evenwel	proper	en	charmant.
•		 Ideale reiziger:	interesse	voor	de	verschillende	culturen	van	
	 Suriname	en	een	mooie	tropische	omgeving.	Ook	ideaal	voor	
	 individuele	reizigers.	
•		 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	vind	je	alvast	een	voorbeeldreis	ter	inspiratie.

  ±	164.000	km2	
	 (=	5	x	België)

 ±	585.000   Surinaamse	dollars	
	 (1	EUR	=	8,75	SRD)

  Nederlands,	Engels,	
	 Pidgin,	Javaans,	
	 Sranantongo	en	Sarnami

 127	V    Internationaal	paspoort	
	 +	toeristenkaart

  Malaria
	 Gele	koorts

Klimaat

Streken

Suriname	is	een	land	van	zonneschijn,	de	zon	schijnt	er	zelfs	in	de	
regentijd.	Volgens	Europese	standaarden	is	Suriname	een	warm	
land,	maar	dankzij	de	koele	noordoosten-zeewind	kent	het	een	
gemiddelde	dagtemperatuur	van	28	°C.	Dit	geldt	ook	voor	het	
binnenland	waar	de	temperatuur	‘s	nachts	kan	dalen	tot	20	°C.	
De	tropische	regentijd	is	van	half	april	tot	en	met	juli	en	een	korte	
regentijd	van	december	tot	en	met	januari.	De	twee	droge	tijden	
zijn	van	augustus	tot	en	met	november	en	van	februari	tot	en		
met	half	april.

In	onze	ogen	zijn	er	twee	excursietoppers	die	Suriname	kenmerken,	
nl.	de	Amerindiaanse	stammen	en	de	Boslandcreolen	(Marrons).	
In	het	dorp	nabij	Palumeu	wonen	ongeveer	200	indianen.	Twee	
stammen,	de	Trio’s	en	Wajana’s,	leven	er	broederlijk	samen	
ondanks	het	taalverschil.	Anderzijds	maakt	Awarradam	deel	uit	
van	het	gebied	‘Langu’	dat	bestaat	uit	acht	dorpen	waarvan	de	
bewoners	afstammelingen	zijn	van	de	Marrons.	
Daarnaast	zijn	er	‘lichtere’	excursies	mogelijk	vanuit	Paramaribo.	
Zoals	Nieuw-Nickerie	en	het	moerasachtige	beheersgebied	Bigi	
Pan	en	Galibi,	maar	dan	voornamelijk	van	februari	tot	en	met	
augustus,	als	de	schildpadden	hun	eitjes	komen	leggen.

Waar de Amerindiaanse 
cultuur de Boslandcreool 
ontmoet 

Suriname is één van de weinige plaatsen ter wereld waar het 
tropische regenwoud nog ongerept is. In het binnenland met 
haar overweldigende natuur met hoogreikende bomen,  
breed stromende rivieren, woeste stroomversnellingen en 
indrukwekkende watervallen, kan je kennismaken met twee 
authentieke culturen: die van de oorspronkelijke inheemse 
bewoners en die van de Boslandcreolen, afstammelingen  
van Afrikaanse slaven. Verder staat het land bekend om zijn 
reuzenschildpadden die er jaarlijks terugkeren om hun eieren 
te leggen. Ook tref je er een unieke smeltkroes van volkeren 
en religies. De ongeveer 585.000 inwoners omvatten niet  
alleen de inheemse bevolking en Marrons, maar ook  
Hindoestanen, Chinezen, Javanen, Creolen en Europeanen. 
Uiteraard maken de gemengde types uit deze multi-etnische 
samenleving deel uit van de Surinaamse bevolking.  
Een moskee pal naast een synagoge toont aan hoe  
vredelievend de Surinamers met elkaar omgaan.  
Kortom: Suriname is een land vol gastvrijheid en warmte.

Suriname
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Palumeu: boatexcursion in dug-out 
canoe on the river.



 8	kg  Malaria
	 Gele	koorts

 31	EUR	internat.	vlucht   3-5	EUR	

A Suti  
14 nachten

Dag 1 >	Onthaal	aan	de	luchthaven	van	Paramaribo	
en	transfer	naar	het	hotel.	Overnachting.

Dag 2 >	Stadsbezoek	aan	Paramaribo.	Overnachting.

Dag 3 > Volle	dag	bezoek	aan	het	district	Commewijne	
langs	voormalige	koloniale	plantages.		
Overnachting.	(lunch)

Dag 4 (elke maandag) >	Transfer	voor	de	vlucht	naar	
de	airstrip	bij	indianendorp	Palumeu,	waar	de		
Trio-	en	de	Wajana-indianen	leven.	Namiddag:	
bezoek	met	gids	aan	het	dorp.	Kennismaking	met	de	
kunst	en	cultuur	van	deze	Amazonebewoners.	Na	het	
diner	vertelt	de	gids	over	flora,	fauna	en	de	oudste	
bewoners	van	het	Amazonewoud,	de	indianen.		
Verblijf	van	4	overnachtingen	op	basis	van		
volpension	en	excursies	in	de	Palumeu	Jungle	Lodge.	
(volpension)

Dag 5 > Wakker	worden	met	de	roep	van	brulapen.	
Vandaag	maak	je	kennis	met	het	tropisch	regenwoud:	
na	het	ontbijt	per	korjaal	naar	Potihill,	een	granieten	
heuvel.	Tijdens	de	tocht	over	de	Tapanahony-rivier	
en	daarna	de	wandeling,	geeft	de	gids	toelichting	
over	flora	en	fauna.	Hier	leven	veel	vogels:	ara’s	of	
papegaaien	en	toekans,	maar	ook	apen	en	otters.	
Potihill	biedt	een	adembenemend	uitzicht	over	het	
oerwoud.	‘s	Middags	les	in	pijl-en-boog-schieten	
door	een	professional.	Na	het	diner	geeft	de	gids	
toelichting	over	de	geschiedenis	en	leefgewoonten	
van	de	indianen	uit	dit	gebied.	(volpension)

Dag 6 >	In	de	ochtendschemering	drijf	je	per	boot	de	
rivier	af,	in	alle	stilte	beleef	je	het	ontwaken	van	het	
oerwoud.	Na	ontbijt:	per	korjaal	naar	de	Mabuka-
watervallen.	Vandaag	relaxen,	zwemmen	in	de	rivier	
(waterval-massage)	en	luieren	in	de	hangmatten.	
Voor	de	actievelingen	een	boswandeling	door	de	
jungle	met	uitleg	over	bomen,	planten	en	dieren.		
‘s	Avonds	boottocht	met	gids	over	de	rivier,	geniet	
van	de	nachtelijke	oerwoudgeluiden.	(volpension)

Dag 7 >	’s	Ochtends	jungletocht	met	uitleg	van	de	
gids	over	flora	en	fauna	van	het	tropisch	regenwoud.	
‘s	Middags	kan	je	peddelen	in	een	korjaal,	zwemmen,	
of	luieren	in	de	hangmat,	genietend	van	de	rust	en	de	
geluiden	van	het	tropische	regenwoud.	(volpension)

Dag 8 (elke vrijdag) >	´s	Morgens:	bezoek	aan	het	
dorp	met	de	gelegenheid	artisanale	souvenirs	te	
kopen.	Na	de	lunch	aan	boord	van	het	vliegtuigje	dat	
je	naar	de	airstrip	van	Kajana	brengt.	Dan	per	korjaal	
over	de	Gran	Rio	naar	het	eiland	Awarradam	aan	de	
Awarradam-stroomversnelling.		

’s	Middags:	bezoek	aan	stroomversnelling	Peti.	
’s	Avonds:	lezing	over	dit	unieke	gebied	waar	de	
Marrons	oude	West-Afrikaanse	tradities	hebben	
behouden.	Verblijf	van	3	overnachtingen	op	basis		
van	volpension	en	excursies	in	de	Awarradam		
Jungle	Lodge.	(volpension)

Dag 9 >	’s	Morgens:	jungle	walk.	De	gids	geeft	uitleg	
over	bomen	en	planten	en	vertelt	hoe	dieren	aan	
hun	geluiden	en	sporen	herkend	kunnen	worden.	
Na	de	lunch:	bezoek	aan	stroomversnelling	Peti	om	
er	te	zwemmen,	te	peddelen	in	een	korjaal	of	vanuit	
een	hangmat	te	genieten	van	het	uitzicht.	Na	diner	
informatie	over	de	boeiende	aspecten	van	de	lokale	
cultuur.	(volpension)

Dag 10 >	’s	Morgens:	stroomopwaarts	met	de	
korjaal,	een	stille	tocht	om	optimaal	te	genieten	van	
de	jungle	geluiden	en	de	fauna.	Via	het	regenwoud	
terug	naar	het	oord,	beleef	het	echte	junglegevoel!	
’s	Middags:	bezoek	aan	de	lokale	gemeenschap	
met	een	flinke	wandeling	langs	diverse	dorpen	
voor	een	goede	impressie	van	het	dagelijkse	leven	
in	een	Marron-dorp.	Aan	het	einde	is	het	dans-	en	
zangoptreden	een	ware	traktatie.	Terugkeer	naar	de	
lodge.	Na	het	diner	meer	uitleg	van	de	gids	over	de	
culturele	aspecten.	(volpension)

Dag 11 >	’s	Morgensvroeg	kan	je	peddelen	in	
een	korjaal,	zwemmen	of	rustig	genieten	van	de	
jungle.	Of	neem	deel	aan	een	vroege	vaartocht	
zonder	geluid	van	de	motor,	om	extra	te	genieten	
van	het	oerwoud-ontwaken.	Na	de	lunch	nemen	
de	medewerkers	op	traditionele	manier	afscheid.	
Terugkeer	per	korjaal	naar	Kajana	voor	de	vlucht	
naar	Paramaribo.	Onthaal	en	transfer	naar	het	hotel.	
Overnachting.

Dag 12 >	Tour	per	bus	van	Paramaribo	tot	Nickerie.	
Onderweg	veel	bezienswaardigheden,	zoals	de	brug	
over	de	Coppename-rivier	en	het	bedrijf	Staatsolie.	
Korte	stadstour	door	Nieuw	Nickerie.	Overnachting.

Dag 13 >	Boottocht	naar	natuurreservaat	Bigi	Pan.		
’s	Avonds:	terugkeer	naar	Paramaribo.	Overnachting.

Dag 14 >	Vrije	dag.	Overnachting.

Dag 15 >	Transfer	naar	de	luchthaven	van		
Paramaribo.

Scan	mij voor meer info: Suriname
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Op onze website staan 2 verkorte programma’s  
van deze reis in 10 en 7 nachten.



Tips & trics
•	 Ideaal reisseizoen:	bijna	het	hele	jaar.
•		 Diensten:	je	kan	met	een	huurwagen	reizen.	Private	diensten	en	groepsdiensten	zijn	wel	mogelijk.
•		 Hotels: bijna	alle	hotels	zijn	van	een	standaardkwaliteit.
•		 Ideale reiziger:	Frans	Guyana	is	ideaal	voor	individuele	reizigers	die	een	fysiek	lichtere,	maar	mooi	

gevarieerde	reis	willen,	met	de	vrijheid	van	een	huurwagen.	
•		 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	vind	je	alvast	een	voorbeeldreis	ter	inspiratie.

  ±	86.000	km2	
	 (=	3	x	België)

 ±	250.000   Euro  Frans,	Engels  220V   Internationaal	paspoort   Gele	koorts

Klimaat
Een	typisch	tropisch	klimaat	met		
gemiddelde	temperaturen	van	27	°C	die,	
afhankelijk	van	de	seizoenen,	kunnen	
oplopen	tot	een	heel	stuk	in	de	30	°C.	
Het	regenseizoen	duurt	van	januari	tot	
half	juli,	met	een	drogere	onderbreking	
van	februari	tot	half	april.	Het	droog-
seizoen	loopt	van	half	juli	tot	december.

Smeltkroes van culturen op een groen tapi jt 
De hoofdplaats Cayenne trekt de aandacht van elke bezoeker met haar creoolse architectuur, versmolten met Frans koloniale 
kenmerken. Kourou is dan weer bekend om haar Centre Spatial Guyanais en verleidt je met oude wijken vol mooie koloniale 
gebouwen en moderne structuren. Het strand van deze stad kijkt uit over de Atlantische Oceaan. Van daaruit zie je bij helder 
weer les Îles du Salut (Saint Joseph, Royale en du Diable), drie eilanden die heel belangrijk zijn geweest voor de Fransen. Op één 
van deze eilanden werden tijdens de 19de eeuw politieke gevangenen opgesloten. Een verhaal dat wereldberoemd werd dankzij 
het boek Papillon en de gelijknamige film. Maar Guyana, dat is ook 80.000 km² oerwoud, stranden, en de beschermde natuur van 
het enorme nationale park. En ook de bevolking van Guyana is erg divers: Amerikaanse Indianen, Creolen, Hmongs, Chinezen 
… Kortom: Guyana is een mix van volkeren met een rijkdom aan ambachten, kunsten en gastronomie. Ontdek ook de koloniale 
geschiedenis van dit bijzondere land met zijn avontuurlijke karakter.

Frans Guyana



 10	kg  Gele	koorts  31	USD	internat.	vlucht   /	

Klimaat

La Guyane française  
10 nachten

Dag 1 (vr) > Onthaal	aan	de	luchthaven	van	Cayenne	en	assistentie	bij	het	afhalen	van	de	
huurwagen.	Hier	word	je	het	programma	overhandigd,	samen	met	je	reisboekje.	
Rit	naar	het	hotel.	Overnachting	in	Cayenne.

Dag 2 (za) >	Vrije	ochtend	om	Cayenne	en	de	markt	te	bezoeken.	Vertrek	met	de	huurwagen	en	
inscheping	voor	een	boottocht	door	het	Kaw-moeras	om	er	de	fauna	te	ontdekken	(15u30-9u.).	
Langzame	vaartocht	over	de	moerassen,	met	een	halte	in	het	dorpje	Kaw.	
Bij	het	vallen	van	de	avond:	zoektocht	naar	kaaimannen	in	de	moerassen.	
Overnachting	aan	boord	in	hangmatten.	(diner)

Dag 3 (zo) >	Ontscheping	en	met	de	huurwagen	vertrek	naar	het	dorp	H’Mong	de	Cacao.	In	de	
voormiddag:	vrij	bezoek	aan	het	dorp	en	de	markt	(vrije	bezoeken,	niet	inbegrepen).	Laat	je	
meevoeren	door	dit	wonderlijke	landschap	en	ontdek	de	zongebruinde	Aziatische	gezichten,	velden,	
paradijsvogels	en	bloemen	…	en	de	gebruiken	en	lokale	ambachten,	zoals	de	kleurige	borduurwerken.	
In	de	namiddag:	vrij	bezoek	aan	het	dierenpark	van	Montsinery	(toegangsgeld	inbegrepen).	
Dat	telt	450	dieren	en	is	goed	voor	een	pedagogische	wandeling	door	de	tropische	serre	en	een	
miniboerderij.	Einde	van	de	namiddag:	rit	naar	Kourou.	Overnachting	in	Kourou.

Dag 4 (ma) >	Bezoek	aan	het	Centre	Spatial	Guyanais	(begeleid)	en	vrij	bezoek	aan	het	
Ruimtevaartmuseum	(toegangsgeld	inbegrepen).	Treed	binnen	in	de	wereld	van	de	technologie:	
onder	begeleiding	van	ervaren	gidsen	neem	je	plaats	in	het	controlecentrum	voor	een	presentatie	
en	een	bezoek	aan	de	verschillende	ruimtevaartinstallaties.	Vertrek	met	de	huurwagen	naar	het	
Amerindiaanse	dorpje	Awala	Yalimapo,	met	mogelijkheid	om	onderweg	tal	van	kustplaatsjes	te	
bezoeken.	Overnachting	in	Mana.	
Tijdens	het	seizoen	(van	maart	tot	en	met	juli)	is	het	mogelijk	om	het	broeden	van	de	
Luth-schildpadden	mee	te	maken	op	het	strand	van	Awala	Yalimapo.

Dag 5 (di) >	Mogelijkheid	om	St.	Laurent	du	Maroni	te	bezoeken.	Terugkeer	met	de	huurwagen	
naar	Kourou.	Overnachting	in	Kourou.

Dag 6 (wo) >	Bootexcursie	(per	catamaran)	naar	de	eilandengroep	les	Îles	du	Salut.	Ga	op	
ontdekking	naar	wat	ooit	een	beroemde	strafkolonie	was.	Bezoek	met	gids	aan	Île	Royale.	Na	de	
lunch:	boottocht	naar	Île	St.	Joseph,	met	vrije	tijd	om	de	strafcellen	te	bezichtigen.	Neem	gerust	een	
duik	op	het	schelpenstrand.	Einde	namiddag:	terugkeer	naar	Kourou.	Rit	met	de	huurwagen	naar	
Cayenne.	Overnachting	in	Cayenne.	(lunch)

Dag 7 (do) >	Tocht	naar	Marina	de	Degrad	des	Cannes	voor	een	boottochtje	naar	Îlet	La	Mère,	
het	apeneiland.	Dat	maakt	deel	uit	van	een	groep	van	6	eilandjes,	die	een	uitzonderlijk	geologisch	
en	bijzonder	beschermd	erfgoed	langs	de	Amazonische	kust	vormen.	Van	deze	eilandengroep	was	
alleen	het	eilandje	La	Mère	ooit	bewoond.	Nu	leven	hier	apen:	de	saimiris,	die	u	bij	aankomst	zullen	
verwelkomen.	Terugkeer	per	boot	en	auto	naar	Cayenne.	Overnachting	in	Cayenne.

Dag 8 (vr) >	Afspraak	in	Roura	voor	een	trage	kanotocht	over	de	kreek	Gabriel,	met	observatie	van	
fauna	en	flora.	Overnachting	in	Cayenne.	(lunch)

Dag 9 (za) >	Rit	naar	Kourou	en	afspraak	in	het	kamp	van	Maripas	op	de	weg	naar	Degrad	Saramaca.	
Kanotocht	van	een	uur,	en	installatie	in	het	kamp.	Gedurende	de	2	volgende	dagen	worden	vele	
activiteiten	aangeboden:	kajakken,	vissen,	woudtochten,	planten	plukken,	manden	vlechten	…	
Overnachting	in	hangmatten.	(diner)

Dag 10 (zo) >	Voortzetting	van	de	activiteiten.	Namiddag:	terugkeer	naar	Degrad	Saramaca	en	rit	
naar	Cayenne.	Overnachting	in	Cayenne.	(lunch)	

Dag 11 (ma) >	Vrije	dag.	In	de	late	namiddag:	aflevering	van	de	huurwagen	aan	de	luchthaven	
van	Cayenne.

Scan	mij voor meer info: Frans Guyana
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View from Ile Royale.
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  ± 8.515.000 km2 
 (= 278 x België)

 ± 206.000.000   Real 
 (1 EUR = 3,67 R$)

 Portugees   Internationaal paspoort

Tudo Bem  
Brazilië strekt zich uit over bijna de helft van het Zuid-Amerikaanse continent en is in oppervlakte groter dan bijvoorbeeld Australië.  
Het blinkt uit met een aanzienlijk arsenaal natuurlijke rijkdommen. Water en woud lopen in elkaar over en vormen adembene-
mende, ongerepte landschappen. Een 7.400 km lange kustlijn afgebakend met prachtige stranden, maakt het geheel af. Maar de 
grootste charme ligt bij de inwoners met hun sterk geladen vreugde en verdriet. Leven in Brazilië is in de eerste plaats voelen 
en deze gevoelens ook uitdrukken, spontaan en zonder omwegen. Want ondanks moeilijkheden is het leven er altijd een feest, 
met een vaste stek voor muziek en ritme. Deze barokke levensstijl manifesteert zich in elk straatbeeld: huizen in felle kleuren, 
frivole artisanale kunst, versierde auto’s en trucks. Brazilië is het land waar alles beweegt en niets constant blijft. Het hart van dit 
levenslustige land is natuurlijk Rio de Janeiro. Gelegen te midden van indrukwekkende bergformaties is de aanblik op Rio ronduit 
duizelingwekkend. Maar niet ver van het turbulente Rio waant men zich in de vorige eeuw: kleine, kleurrijke dorpjes zijn er een 
haven van rust voor de vakantieganger die net uit de grootstad komt. Rio en zijn buitenwijken vormen slechts een klein deel van 
dit land met duizenden facetten. Leer ook het Braziliaanse ‘savoir-vivre’ kennen... Brazilië lokt!

Brazilië

Christ the Redeemer statue on top 
of Corcovado mountain surrounded by 
Tijuca Forest and Sugar Loaf Mountain 
in background.
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Tips & trics
• Ideaal reisseizoen: bijna het hele jaar. Zie ook kort onder het klimaat, of uitgebreider op de website.
•  Diensten: je kan in groep als met een private gids reizen, of in alle vrijheid zonder bezoeken. 
 Rondreizen met een huurwagen raden wij niet aan: de taal is hier een struikelblok, net als de veiligheid 

en slechtwerkende GPS-systemen.
•  Hotels: vanaf 100 euro per kamer per nacht tot meer dan 1.000 euro per kamer per nacht. 
 Goedkopere hotels bestaan wel, maar die kunnen wij niet professioneel en aan een voordelige prijs 

aanbieden. Ons aanbod bevat een ruime keuze, van grote hotels tot charmehotels. 
 De vermelde prijzen geven een indicatie. Door de grote schommelingen van de Real worden de juiste 

prijzen bij aanvraag opgevraagd. 
•  Ideale reiziger: bijna iedereen vindt in Brazilië zijn gading. Het land leent zich perfect voor individuele 

reizen, maar ook in familie (met jongere kinderen), als avonturier en uiteraard voor vips…  
Onder meer door de binnenlandse vluchten is Brazilië evenwel geen goedkope bestemming.

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

 Op de volgende pagina’s vind je alvast voorbeeldreizen ter inspiratie.

 23kg  Geen 
 (gele koorts)

 40 USD internat. vlucht  / 13,50 USD binnenl. vlucht 
 (beide normaal in het ticket inbegrepen)

  3-6 USD in groep
 5-10 USD in privaat

Streken

Klimaat
Al naargelang de regio, kan je Brazilië 
het hele jaar door bezoeken. In het 
noordwesten (van Sao Luis tot Bahia) 
loopt het regenseizoen van april tot en 
met augustus. De Amazone is af te raden 
van november tot en met mei. Voor de 
Pantanal zijn deze maanden ook de  
regenmaanden, maar voor de observatie 
van vogels is dit een troef omdat er dan 
meer vogels te zien zijn. Rio heeft  
normaal gezien een gemiddelde  
temperatuur van 25 °C, behalve als een 
koud front voorbijkomt in de winterperiode. 
In dat geval kan het een paar dagen  
veel kouder zijn (14 °C).

Het is moeilijk om een land dat 278 keer groter is dan België, en dus bijna 
even groot is als Europa, beknopt samen te vatten. Door zijn grote variatie, 
kan je alleen al in de deelstaat van Mato Grosso 2 à 3 weken rondreizen.

Brazilië telt veel steden aan zee. Het meest bekende is Rio de Janeiro, maar 
er zijn ook Salvador da Bahia, Recife en Maceio. Deze steden zijn ook ideaal 
als uitvalsbasis naar de vele strandbestemmingen rondom: Buzios, Paraty en 
Angra dos Reis bij Rio, Praia do Forte en Morro de Sao Paulo van Salvador 
en Porto de Galinhas van Recife. Uiteraard heeft Brazilië nog veel andere 
stranden te bieden: Trancoso, Peninsula Marau, Flexeiras, Jericoacoara 
… Een buitenbeentje, zelfs verkozen als UNESCO-werelderfgoed, is de 
ongelooflijk mooie archipel Fernando de Noronha. Die ligt op zo’n 545 km 
van de kust van Brazilië en bestaat uit 6 eilanden en 14 bijna onbereikbare 
rotsformaties.

Maar ook het binnenland heeft zijn steden. Grote met een divers aanbod, 
zoals Sao Paulo of Brasilia, de meest futuristische stad van Brazilië. Maar 
ook kleinere koloniale stadjes, zoals in de mijn-regio van Minas Gerais met 

Ouro Preto, Congonhas do Campo, Mariana en Tiradentes. Kunstliefhebbers 
vinden op een boogscheut van Belo Horizonte het Instituto Cultural Inhotim 
met een expositie van moderne kunst vanaf 1970 en hedendaagse kunst van 
Braziliaanse en internationale kunstenaars, met de nadruk op installatie- en 
conceptuele kunst.

En ook als je van natuur houdt, kan het in de verschillende natuurgebieden 
alle kanten op. Voor ons staat Pantanal op nummer 1, gevolgd door Lençois 
Maranhenses. Maar ook de Amazone vergeten we natuurlijk niet. Hier gaat 
onze voorkeur naar Alta Floresta of Mamiraua, hoewel deze bestemmingen 
wat duurder zijn dan het meer toeristische vertrekpunt Manaus. 
En er is nog meer! Brazilië telt ook verschillende chapada’s. De meest 
courante zijn Chapada Diamantina (die je -zelfs per bus- bereikt vanuit 
Salvador da Bahia), Chapada dos Veadeiros (vanuit Brasilia) en Chapada dos 
Guimaraes (vanuit Cuiaba). En ten slotte mag Iguazu niet ontbreken, hoewel 
die bij ons apart vermeld staat, aangezien het op het drielandenpunt ligt met 
Argentinië en Paraguay.



Brasil Basico  
12 nachten

Dag 1 > Onthaal aan de luchthaven van Rio de Janeiro en transfer naar 
het hotel. 4 overnachtingen.

Dag 2 > Volle dag bezoek aan Corcovado en de Suikerbroodberg (8 uur), 
met het indrukwekkende standbeeld van Christus de Verlosser.  
’s Morgens: transfer naar het centrum van Rio voor een panoramische 
tour met onder meer de Sambodrome, de Metropolitan-kathedraal en 
Cinelandia Square met zijn historische gebouwen. Wandeling tot de buurt 
Urca, en per kabelbaan naar boven, met een stop op Morro da Urca. Ten 
slotte: voettocht naar de top van Suikerbroodberg. Na de lunch: rit naar 
de voet van de Corcovado-berg en verder door het Tijuca-regenwoud tot 
aan het standbeeld.

Dag 3 > Volle dag bezoek aan historisch Rio de Janeiro.

Dag 4 > Vrije dag.

Dag 5 > Transfer naar de luchthaven van Rio. Onthaal aan de luchthaven 
van Iguazu en transfer naar het hotel. 3 overnachtingen.

Dag 6 > Halve dag bezoek aan de Argentijnse kant van de watervallen  
van Iguazu. Transfer naar de Iguassu Falls, 30 km van het centrum van  
Foz do Iguassu en 24 km van Puerto Iguazu. Aankomst aan het  
bezoekerscentrum aan de ingang van het Iguazu National Park. Een 
treintje voert je tot aan het station Cataratas. Daar vertrekt het pad dat 
je via de catwalk meeneemt naar het bovencircuit van de watervallen. 
Wandeling van 50 minuten om de watervallen van boven te bewonderen. 
Vervolgens afdaling naar het lagere circuit (meerdere trappen) om via 
deze catwalks de watervallen van beneden te bewonderen. Deze  
wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. Bezoek ook de Devil’s Throat,  

eerst per trein en daarna 2 km catwalk (heen en terug) over verschillende 
eilandjes van de Upper Iguassu River. De tour naar Devil’s Throat duurt 
ongeveer 2 uur. Tijdens het bezoek aan de Argentijnse kant van de  
watervallen aanschouw je de watervallen van dichtbij, en kan je de fauna 
en flora van nabij observeren met de watervallen letterlijk binnen  
handbereik. 

Dag 7 > Halve dag bezoek aan de Braziliaanse kant van de watervallen van 
Iguazu. Vertrek naar Iguassu Falls. Aankomst aan het bezoekerscentrum aan 
de ingang van het Iguassu National Park, zo’n 10 km van de watervallen. Het 
bezoek gaat verder in het National Park, langs een route naar de prachtige 
Iguassu Falls, gevolgd door een voettocht over de 1 km lange catwalk. 
Geniet van de prachtige uitzichten over de watervallen, met aan het einde 
een verrassend spektakel: de fantastische Devils’ Throat. Vervolgens via 
een panoramische lift verder tot aan de Espaço Porto Canoas, met mooi 
uitzicht over het bovenste deel van de Iguassu Rivier.

Dag 8 > Transfer naar de luchthaven van Iguazu. Onthaal aan de luchthaven 
van Salvador da Bahia en transfer naar het hotel. 2 overnachtingen.

Dag 9 > Halve dag bezoek aan de stad Salvador da Bahia.

Dag 10 > Transfer naar Praia do Forte. 3 overnachtingen.

Dag 13 > Transfer naar de luchthaven van Salvador da Bahia.
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Deze reis kan gemakkelijk uitgebreid worden naar een 14-daags  
programma: in dit geval wordt Iguazu met 1 nacht ingekort,  
maar de bezoeken blijven behouden.
Classico: met 3 extra nachten Manaus of Pantanal. 
Tudo: met 3 extra nachten Belo Horizonte.

Tourists at Iguazu Falls, 
one of the world’s 

great natural wonders.
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Emoção a flor da pele 

Aquarela Brasileira 

17 nachten 

Dag 1-2 > Brasilia
Dag 3 > Brasilia/Cuiaba - Chapada dos Guimaraes
Dag 4-5 > Chapada dos Guimaraes
Dag 6 > Chapada dos Guimaraes - Amazone
Dag 7-8 > Amazone
Dag 10 > Amazone - Pantanal
Dag 11-12-13 > Pantanal
Dag 14 > Pantanal - Cuiaba/Rio de Janeiro
Dag 15 > Rio de Janeiro: Corcovado & Suikerbroodberg
Dag 16 > Rio de Janeiro: historisch Rio de Janeiro
Dag 17-18 > Rio de Janeiro

16 nachten

Dag 1 > Sao Paulo
Dag 2 > Sao Paulo/Cuiaba - Pantanal
Dag 3-4 > Pantanal
Dag 5 > Pantanal - Cuiaba/Iguazu
Dag 6 > Iguazu
Dag 7 > Iguazu/Rio de Janeiro
Dag 8 > Rio de Janeiro: Corcovado & Suikerbroodberg
Dag 9 > Rio de Janeiro: historisch Rio de Janeiro
Dag 10 > Rio de Janeiro
Dag 11 > Rio de Janeiro/Sao Luis
Dag 11 > Sao Luis - Lençois NP - Barreininhas
Dag 12 > Barreininhas: Preguiça rivier & Caburé
Dag 13 > Barreininhas - Sao Luis/Salvador da Bahia
Dag 14 > Salvador da Bahia - Praia do Forte
Dag 15-16 > Praia do Forte
Dag 17 > Praia do Forte - Salvador da Bahia ©
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Araras Lodge, Pantanal.
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da Bahia  Norte Maravilhoso   
9 nachten

Dag 1-3 > Salvador da Bahia
Dag 4 > Salvador da Bahia - Lençois
Dag 5-6 > Lençois: Chapada Diamantina
Dag 7 > Lençois - Salvador da Bahia - Praia do Forte
Dag 8-9 > Praia do Forte
Dag 10 > Praia do Forte - Salvador da Bahia

10 nachten

Dag 1 > Recife
Dag 2 > Recife: Recife & Olinda
Dag 3 > Recife: Itamaraca & Igarassu
Dag 4 > Recife/Sao Luis
Dag 5 > Sao Luis - Lençois NP - Barreininhas
Dag 6 > Barreininhas: Preguiça rivier & Caburé
Dag 7 > Barreininhas - Sao Luis/Fortaleza
Dag 8 > Fortaleza - Jericoacoara of Flexeiras
Dag 9-10 > Jericoacoara of Flexeiras 
Dag 11 > Jericoacoara of Flexeiras - Fortaleza

Person looking at the Vale do Capao from the 
Morro do Pai Inacio, Chapada Diamantina, Bahia.
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Op onze website vind je nog meer extra 
programma’s, net als een waaier aan minitrips 
die je aan deze programma’s kan toevoegen. 
Of om zelf met minitrips een eigen rondreis 
te maken.

• Sao Paulo

•  Brasilia

•  Chapada dos Veadeiros

•  Minas Gerais

•  Ouro Preto

•  Desde Rio de Janeiro: Cidades coloniais de 
Minas Gerais 

•  Rio de Janeiro 

•  Carnaval Rio de Janeiro

•  Buzios

•  Paraty

•  Multi-Sport Paraty

•  Amazonas (met uitvalsbasis Manaus,  
Alta Floresta, Tefe en Cuiaba)

 Ook zijn cruises mogelijk vanuit Manaus.

•  The Pantanal Flood Plain Ecosystem 
 vanuit Cuiaba of Campo Grande

•  Chapada dos Guimaraes

•  Porto Jofre (jaguar)

•  Sao Luis & Lençois 
 Maranhenses

•  Chapada Diamantina

•  En diverse kuststreken gaande van 
 Flexeiras, Jericoacoara, Natal, Pipa, 
 Fernando de Noronha, Recife, 
 Porto de Galinhas, Salvador da Bahia, 
 Morro de Sao Paulo, Praia do Forte, 
 Peninsula Marau en Trancoso …

Scan mij voor meer info:  
Brazilië
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Girl with a hat on the beach.
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Tips & trics
•	 Ideaal reisseizoen:	heel	het	jaar.
•	 Diensten:	je	kan	zowel	individueel,	in	groep,	

als	in	private	diensten	reizen.
•	 Hotels: vanaf	80	à	100	euro	per	kamer	per	

nacht	tot	meer	dan	500	euro	per	kamer		
per	nacht.	

•	 Ideale reiziger:	wie	geïnteresseerd	is	in	
natuurpracht.	Deze	bestemming	leent	zich	
uitstekend	voor	zowel	individuele	reizigers	
en	families,	maar	zeker	ook	voor	vips.

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

	 Op	de	volgende	pagina	vind	je	alvast		
voorbeeldreizen	als	inspiratie.

  ±	407.000	km²	
	 (=	13	x	België)

 ±	6.800.000		   Guarani	
	 (1	EUR	=	6.700	PYG)

  Spaans		 	
	 (Guarani)

 220V   Internationaal	paspoort   Geen

Klimaat

Streken

Paraguay: heel	het	jaar	door	een	bijzonder	zacht	klimaat,	met	oplopende	temperaturen	van		
december	tot	en	met	maart.	Regenbuien	worden	opgevolgd	door	de	altijd	aanwezige	zonnestralen.	
Uiterst	gunstige	klimatologische	omstandigheden	van	januari	tot	en	met	september.

Iguazu:	heel	het	jaar	door	aangenaam,	hoewel	erg	warm	december	tot	en	met	maart.	Ondanks	
regelmatige	regenbuien	is	er	meestal	ook	zon.	De	meest	aangename	periode	loopt	van	januari	
tot	en	met	september.

Door	zijn	ligging	vlak	bij	het	drielandenpunt,	is	Iguazu	een	bekende	en	praktische	uitvalbasis	om	
de	streek	te	verkennen.

Paraguay	was	onze	eerste	bestemming	25	jaar	geleden!	Intussen	is	er	in	het	land	heel	wat	
veranderd,	maar	het	is	zeker	en	vast	nog	altijd	een	bezoek	waard.	Denk	aan	het	Ypacarai-meer,	
Tobati	of	één	van	de	jezuïetenruïnes	waaronder	die	van	Trinidad	(opgenomen	op	de	UNESCO-
werelderfgoedlijst	in	1993).

Uiteraard	is Iguazu	het	hoogtepunt.	Via	een	binnenlandse	vlucht	is	het	gemakkelijk	te	bereiken,	
zowel	vanuit	Argentinië	als	vanuit	Brazilië.	Naast	de	klassieke	bezoeken	aan	de	watervallen	zijn	
er	tal	van	andere	opties:	Bananeira	Trail,	Mbya	Guarani-gemeenschap,	het	centrum	met	een	
geneeskrachtige	kruidentuin,	Mbareté-wandeling,	…

Maar	er	is	meer!	Niet	alleen	Iguazu,	maar	heel	de	streek	van	de	provincie	Misiones	(Argentinië)	
loont	een	bezoekje.	Denk	aan	de	mystieke	watervallen	van	Mocona	of	een	verblijf	in	de	Ibera	
Wetlands:	een	moerassig	gebied	tweemaal	zo	groot	als	de	Everglades	in	Florida.

Tierra de paz y de sol 

Paraguay is het land van de Guaranis, die door de eeuwen heen hun mythologische verhalen  
overdroegen van generatie op generatie, in hun oorspronkelijke taal. Deze taal weerspiegelt  
precies waar Paraguay voor staat: pure passie voor natuur, kunst en muziek, verbonden met  
respect voor tradities en een grenzeloze gastvrijheid. Paraguay is ook de naam van de rivier die 
het land en het klimaat in tweeën splitst. Langs de westkant de uitgestrekte warme hoogvlakte 
met palmbossen en savannes, aan de oostkant een tropisch en halftropisch regenwoud.  
Dit ongekende natuurparadijs met menselijke warmte en een heldhaftig verleden, ligt in het hart 
van Zuid-Amerika, met op een boogscheut grote metropolen als Rio de Janeiro, Buenos Aires, 
Montevideo en La Paz.

Iguazu ligt vlak bij het drielandenpunt waar Brazilië, Argentinië en Paraguay elkaar begrenzen. 
Het verleidt vooral met prachtige watervallen. Zowel vanaf de Braziliaanse als de Argentijnse 
kant blijft de aanblik adembenemend, ook al is die totaal verschillend. Dit is één van de meest 
fascinerende natuurspektakels ter wereld: maar liefst 275 watervallen storten zich 80 m diep 
naar beneden, langs een natuurlijk amfitheater met een diameter van 2.700 m. Dit schouwspel 
vindt bovendien plaats te midden van het tropische paradijs National Park Iguazu, één van de 
grootste woudreservaten in Latijns-Amerika.

Paraguay & Iguazu



 20	kg  Geen  42	USD	internat.	vlucht	   /

Raizes y Tradiciones

Iguazu

5 nachten

Dag 1 >	Onthaal	aan	de	luchthaven	of	het	busstation	van	Asuncion	en	transfer	naar	het	hotel.	2	overnachtingen.

Dag 2 >	Bezoek	aan	de	stad	Asuncion,	het	Ypacarai-meer	en	de	Tobati-gemeenschap.	

Dag 3 >	Verblijf	van	3	dagen,	2	nachten	in	de	Estancia	Santa	Clara	in	volpension	en	dagelijkse	activiteiten.	

Dag 5 >	Transfer	naar	Bella	Vista	en	bezoek	aan	de	jezuïetenruïnes	van	San	Ignacio	Guazu,	Santa	Rosa	en	San	
Cosme	y	Damian.	Overnachting.

Dag 6 >	Bezoek	aan	de	ruïnes	van	Trinidad	en	transfer	naar	Iguazu.

2 nachten 

Dag 1 >	Onthaal	aan	de	luchthaven	van	Iguazu	en	
transfer	naar	het	hotel.	2	overnachtingen.

Dag 2 >	Halve	dag	bezoek	aan	de	Argentijnse	kant	van	
de	watervallen	van	Iguazu.	Transfer	naar	de	Iguassu	
Falls,	30	km	van	het	centrum	van	Foz	do	Iguassu	en	24	
km	van	Puerto	Iguazu.	Aankomst	aan	het	bezoekers-
centrum	aan	de	ingang	van	Iguassu	National	Park.	Een	
treintje	voert	je	tot	aan	het	station	Cataratas.	Daar	
begint	een	pad	dat	overgaat	in	een	catwalk	naar	het	
bovencircuit	van	de	watervallen.	Wandeling	van	50	
minuten	om	de	watervallen	vanboven	te	bewonderen.	
Vervolgens	afdaling	naar	het	lagere	circuit	(meer-
dere	trappen)	om	via	deze	catwalks	de	watervallen	
van	beneden	te	bewonderen.	Deze	wandeling	duurt	
ongeveer	1,5	uur.	Bezoek	ook	de	Devil’s	Throat,	eerst	
per	trein	en	daarna	2	km	catwalk	(heen	en	terug),	over	
verschillende	eilandjes	van	de	Upper	Iguassu	River.	

De	tour	naar	Devil’s	Throat	duurt	ongeveer	2	uur.	
Tijdens	het	bezoek	aan	de	Argentijnse	kant	van	de	
watervallen	zal	je	de	watervallen	van	dichtbij	kunnen	
aanschouwen,	en	de	flora	en	de	fauna	van	nabij	kun-
nen	observeren	met	de	watervallen	letterlijk	binnen	
handbereik.	Transfer	naar	het	hotel.

Dag 3 >	Halve	dag	bezoek	aan	de	Braziliaanse	kant	van	
de	Iguazu-watervallen.	Vertrek	naar	de	Iguassu	Falls.	
Aankomst	aan	het	bezoekerscentrum	aan	de	ingang	
van	Iguassu	National	Park,	zo’n	10	km	van	de	water-
vallen.	Via	een	route	door	het	National	Park	bereik	je	
de	prachtige	Iguassu	Falls.	Dan	volgt	een	voettocht	
over	de	1	km	lange	catwalk.	Geniet	van	de	prachtige	
uitzichten	over	de	watervallen,	met	aan	het	einde	
een	waar	spektakel:	de	fantastische	Devils’	Throat.	
Vervolgens	via	een	panoramische	lift,	verder	tot	aan	
de	Espaço	Porto	Canoas,	met	mooi	uitzicht	over	het	
bovenste	deel	van	de	Iguassu	Rivier.	Terugkeer	naar	
het	hotel.	Transfer	naar	de	luchthaven	van	Iguazu.	
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Meer mogelijkheden in de directe omgeving: fiets langsheen de Braziliaanse kant van de watervallen en/of het 
Jaguarundi pad. Birdwatching, ook langsheen het Macuco pad of bv. het Guira Oga-vogelpark. Of de bootsafari 
La Gran Aventura, ontdek de Bananeira Trail, de Tekoa Yriapu (Guarani) indianengemeenschap, het centrum met 
een geneeskrachtige kruidentuin en nog zo veel meer.

Op onze website vind je een waaier aan minitrips die je aan deze programma’s kan toevoegen.
• Mocona Waterfalls
• Ibera Wetlands
• Verblijf in een Estancia
• Misiones Jesuitas

Scan	mij 
voor meer info: 
Iguazu

Scan	mij 
voor meer info: 
Paraguay

The Iguazu falls  
at the border  
of Argentina  

with Brazil.
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  ± 283.000 km2 
 (9 x België)

 ± 16.150.000    US Dollar  Spaans  110V   Internationaal paspoort   Geen 
 (Gele koorts)

Klimaat
Als gevolg van de extreem gevarieerde topografie heersen er oneindig verschillende micro- 
klimaten. Het is dus uiterst moeilijk een vast klimatologisch model op te stellen voor Ecuador.  
In het algemeen loopt het regenseizoen (zomer en warmer) van december tot en met april.  
Het droge seizoen (winter en kouder) loopt van mei tot en met november. In de kuststreek is de 
gemiddelde temperatuur 25°C. In de hogergelegen regio’s heerst een gematigd evenaarklimaat 
(22-26°C). Boven 2.800 m kan het kwik ‘s nachts dalen tot onder 7°C. Het regenwoud is de natste 
streek, met heel het jaar door kans op regenval, temperaturen rond 24°C en koele nachten. 

Op de Galapagos-eilanden wordt het tropische klimaat grotendeels bepaald door de oceaan- 
stromingen. Van december tot mei schommelen de temperaturen tussen 26 en 30°C. Het zeewater 
is er rond 26°C (ideaal voor snorkelaars). Van juni tot en met november krijgt dit tropische paradijs 
een ander karakter, met koeler zeewater en een iets drogere lucht. September: meer kans op een 
woelige zee. Een uitgebreide omschrijving per maand vind je op onze website.

Vulkanisch coloriet 
Gelegen langs de evenaar is dit uitgestrekte land een perfecte introductie op  
Zuid-Amerika, met haar ongerepte natuur, ongeschonden cultuur, historische  
rijkdommen en geografische verscheidenheid. In het landschap van Ecuador is het  
Andesgebergte dominant aanwezig. Hier vind je ook de hoogste vulkaan ter wereld. 
De dubbele Noord-Zuidketen van de Andes, beter gekend als de Siërra, is een  
toonbeeld van natuurlijke rust. De lucht is er bijna onnatuurlijk licht. Toch is de Siërra 
ook het centrum van Ecuador: in volstrekte harmonie met haar vredige natuur leeft 
hier bijna de helft van de bevolking, voornamelijk indianen.

De ark van Noach in archipel vorm 
De Galapagos-eilanden zien er ronduit vreemd en mysterieus uit. Als waren het 
vulkaantoppen die nieuwsgierig boven uit het wateroppervlak gluren. Of ze nu bruin, 
blauw, paars of groen uitstralen, hun kleurenpracht harmoniseert steeds weer  
smaakvol met het diepgroene zeewater. Het is als de ark van Noach, gegoten in de 
vorm van een archipel. Op de eilanden heerst een totaal andere sfeer, met in de 
hoofdrol machtige Moeder Natuur in al haar glorie en variëteiten.

Ecuador & Galapagos
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Young volcanologist 
at the foot of 
Cotopaxi Volcano.



Tips & trics
•	 Ideaal	reisseizoen: heel het jaar door.
• Diensten: om kwaliteit en veiligheid te garanderen, kan je reizen met een privéchauffeur of -gids, al dan niet zonder 

geleide bezoeken. Voor sommige producten zoals jungle-lodges, maar ook op de Galapagos zijn reizen voornamelijk  in 
groep (privédiensten zijn mogelijk, maar duur).

• Hotels: bijna allen in het charmesegment. Vanaf ± 80 euro per kamer per nacht tot meer dan 1.000 euro per kamer per 
nacht op de Galapagos. De Galapagos-cruises zijn welbekend en vaak denkt men dat een cruise de meest geschikte 
manier is om zoveel mogelijk te zien. Die visie delen wij niet: de Galapagos heeft een mooi aanbod aan hotels, en met 
een verblijf op één of meerdere van de eilanden (combinatie-trip), kom je veel meer in contact met de échte Galapagos. 
Door excursies met snelboten worden afstanden overbrugd.

• Ideale	reiziger: voor wie geïnteresseerd is in landschappen, bevolking en natuur. Daarom leent deze bestemming zich 
voor zowel individuele reizigers en families (ook met jongere kinderen), als voor vips … 

• Hotels, 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’s vind je alvast voorbeeldreizen ter inspiratie.

 20 kg  Geen 
 (Gele koorts)

 50 USD internat. vlucht (Guayaquil 30 USD)
 126 USD Galapagos - 20 USD Isabela

  5-7 USD chauffeur 
 5-10 USD gids 

Streken
De klassieke spots (opgenomen in de meeste programma’s), zijn Quito, Otavalo, Cuenca en 
Guayaquil. Met uitzondering van Guayaquil zijn ze alle gelegen op de Andes. Een mooie variatie 
hierop: architecturale meesterwerken uit de koloniale tijden (Quito/Cuenca), de ambachten 
van de indianen, één van de levendigste culturen van het land (Otavalo), de Ingapirca-ruïnes die 
oorspronkelijk dateren van de Canaris (vóór het Inca-tijdperk, maar ook de Inca’s lieten duidelijk 
hun sporen na). Dit alles langsheen prachtige landschappen en majestueuze vulkanen.  
Metropool Guayaquil is de grootste stad in Ecuador. Ideaal om van daaruit terug te vliegen naar 
huis, de Galapagos of Machalilla.

Onderweg zijn veel andere bezoeken mogelijk. Denk aan de vulkanen Cotopaxi of Chimborazo, 
een treinrit vanuit Alausi naar de Nariz del Diablo (streek van Riobamba), het groene Baños in 
een prachtig natuurlandschap met warmwaterbronnen en watervallen. Ideaal ook voor  
soft-adventure zijn wandel-, paardrij- en fietstochten, canopy, kabelbaanritten, rafting …

Ook de nevelwouden of het hoge Amazonewoud, met zijn typische kleine bergen en heuvels vol 
wildwaterbanen, zijn toppers in Ecuador. In het lager gelegen Amazonewoud tref je een vlakker 
landschap aan, doorspekt met lagunes en moerassen.

Trek weg van de klassieke toeristische paden en ontdek Guamote met het Inti Sisa-ontwikkelings-
project (gerund door Belgen en Nederlanders), met op donderdagen één van de meest authentieke 
markten van Ecuador. Of verblijf in Macas en bezoek de Shuar-gemeenschap (groep oorspronkelijke 
inwoners van het Amazonegebied). Op 45 min. van Quito, maar totaal anders is Nono. Deze 
ecologische site in het Andesgebergte is ideaal voor fotografen, natuurliefhebbers en rustzoekers. 
Op het vredige platteland van Ecuador ontmoet je de lokale bevolking, proef je het typische eten 
en bezoek je actieve haciënda’s. Hier leven veel van de 1.600 vogelsoorten die Ecuador rijk is. 
Daarnaast is Nono beroemd om de vele bromelia’s, orchideeën, vlinders, kikkers, kolibries …

Ken je de kleine Galapagos? Machalilla National Park! Dit park omvat 60.000 ha oceaan en  
eilanden (Isla Salango en de Los Frailes kustlijn), een belangrijke foerageerplaats voor fregatvogels, 
pelikanen, albatrossen en jan-van-genten. De rest van het gebied bestaat uit tropisch droogwoud, 
nevelwoud, kustgewas en stranden. Je vindt er cactussen, johannesbroodbomen, bromelia’s, 
maar ook palmen en bamboe. Het weelderige park omvat bijna een derde van de kustvisserij van 
het land en een uniek ecosysteem, met kenmerkende fauna en flora.

En uiteraard niet te vergeten, de Galapagos !

Young volcanologist 
at the foot of 
Cotopaxi Volcano.



Espiritu Andino

La travesia d’Ecuador Ecuatorianisimo

10 nachten

Dag 1 (vrijdag) > Quito: transfer en overnachting.

Dag 2 (zaterdag) > Bezoek aan Quito en transfer/bezoek 
San Miguel de Nono. Overnachting.

Dag 3 (zondag) > Bezoek aan het El Pahuma-reservaat en de 
archeologische Inca-site Tulipe. Overnachting. 

Dag 4 (maandag) > Tambo Tanda en Tandayapa-reservaten. 
Overnachting.

Dag 5 (dinsdag) > Nono - Quilotoa. De streek rond het meer van 
Quilotoa staat nog steeds bekend als de meest authentieke van 
Ecuador. In de regio van Quilotoa leven vrij teruggetrokken de 
indianen, zich afschermend van de invloeden van de moderne 
maatschappij. Overnachting.

Dag 6 (woensdag) > Quilotoa - Guamote: bezoek en overnachting 
in het gastenhuis van het Inti Sisa-project. 

Dag 7 (donderdag) > Bezoek één van de meest authentieke  
markten van Ecuador: Guamote. Transfer Macas. Overnachting. 

Dag 8 (vrijdag) > Bezoek met gids aan de Shuar-gemeenschap. 
Overnachting.

Dag 9 (zaterdag) > Macas - Cuenca. Overnachting.

Dag 10 (zondag) > Cuenca. Overnachting.

Dag 11 (maandag) > Cuenca - El Cajas NP - Guayaquil

9 nachten 

Dag 1 > Quito
Dag 2 > Quito: Otavalo
Dag 3 > Quito - La Mitad del Mundo - Nono
Dag 4 > Nono - Quito
Dag 5 > Quito - Avenue of the Volcanoes - Baños
Dag 6 > Baños: Avenue of the Waterfalls
Dag 7 > Baños - Riobamba
Dag 8 > Riobamba - Alausi: trein Nariz del Diablo - Cuenca
Dag 9 > Cuenca
Dag 10 > Cuenca/Guayaquil

9 nachten  

Dag 1-2 > Quito
Dag 3 > Quito: Otavalo
Dag 4 > Quito: Nono
Dag 5 > Quito/Cuenca
Dag 6 > Cuenca
Dag 7 > Cuenca: Ingapirca
Dag 8 > Cuenca: El Cajas NP
Dag 9 > Cuenca/Guayaquil
Dag 10 > Guayaquil 

View from Nono-Mindo Road 
through mountain landscapes 
and farms in Western Andes.
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Tip: verlenging extra nacht Quito (bezoek Otavalo) 
en extra nacht Cuenca (Incatrail/Ingapirca)

Tip: verlenging Baños (2 nachten)



• Quito

•  Otavalo

•  Nono

•  Baños

•  Cuenca

•  Machalilla National Park

•  Jungle lodges: Sani Lodge, Mashpi Lodge, 
 Hamadryade lodge…

•  Misschien wel de allerbelangrijkste extra mogelijkheid is de Galapagos.
 Zoals vermeld, heb je voornamelijk 2 producten: cruises en hotels.

 Ga op cruise in een kleine of grotere boot (in vergelijking met sommige internationale 
cruisers, zijn grotere boten soms nog relatief klein). Ook hierin onderscheiden wij 
ons in specialisatie. Zowel voor de kleine als grotere boten geldt de mogelijkheid van 
standaardcategorie tot en met het luxesegment. Cruises vanaf 3 nachten, hoewel wij 
4 nachten of langer aanraden. 

 Na een cruise even uitblazen? Er zijn meerdere opties mogelijk. Zoals gezegd:  
wij raden in plaats van een cruise, een verblijf in een hotel aan. Zo kom je meer in 
contact met het echte Galapagos. Ook hier vind je een ruim aanbod, met als kers op 
de taart het Galapagos Safari Camp, waar de reizigers op een fantastische manier in 
de watten worden gelegd.

 Let op: Galapagos heeft ook in de standaardcategorie een prijskaartje, én tijdig 
boeken is aan te raden!

Scan mij voor meer info: Ecuador
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Op onze website vind je meer extra programma’s, alsook een waaier aan minitrips die je aan deze programma’s kan toevoegen. 
Of stel met minitrips een eigen rondreis samen!

Galapagos Islands.
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  ± 1.285.000 km² 
 (= 42 x België)

 ± 30.700.000   Nuevo Sol 
 (1 EUR = 3,80 Soles)

 Spaans  220V   Internationaal paspoort   Geen 
 (Gele koorts)  

De Inca’s ,  volk van de Zon 
Peru spreekt tot de verbeelding van iedere cultuurliefhebber. Ze ademt legendarische beschavingen uit 
die tot 6.000 jaar terug gaan in de tijd. Wat dacht je bijvoorbeeld van de overblijfselen van de Chimu-
cultuur met haar adembenemend mooie zilver- en goudwerk? Of van het prachtige aardewerk van de 
Mochica, en de kleurrijke stoffen en vooruitstrevende geneeskunde van de Paracas? 
Maar dé bekroning van de beschavingen in de Andes is natuurlijk het rijk van de Inca’s. Het kende zijn 
hoogtepunt in de bouw van zijn hoofdstad Cusco en de indrukwekkende citadel van Machu Picchu. 
De inwoners van Peru zijn gezegend met mythologische wijsheid en doen er alles aan om de 
herinneringen aan de Inca’s levendig te houden. Er wacht je dus een heel gastvrij onthaal!
Tel daarbij de grote variatie aan ecosystemen en het plaatje van Peru is compleet. De kust aan de 
Grote Oceaan verleidt je met ongerepte, hagelwitte stranden. Daarachter doorkruist het majestueuze 
Andesgebergte het Siërra-bergland en kijkt het uit over het prachtige Amazonegebied en haar 
mysterieuze regenwouden. Je merkt het: Peru is betoverend mooi!
Haal dus diep adem, want dit is slechts een begin...

Peru



Tips & trics
•	 Ideaal reisseizoen: april - december.
•		 Diensten: je kan in groep als met een private gids reizen, of in alle vrijheid zonder  

bezoeken.
 In Peru raden we (nog) geen huurwagens aan, omwille van de hoge kosten, de beperkte 

dienstverlening bij autopanne en de niet-sluitende dekking van de verzekering. 
•		 Hotels: voor ieder wat wils. Een groot voordeel is dat nagenoeg alle hotels (behalve in 

Lima) charme hotels zijn. De prijzen lopen uiteen van ca. 40 euro per kamer per nacht 
tot meer dan 1.000 euro per kamer per nacht. Bijzonder: in het luxe segment kan je zelfs 
kiezen voor een cruise-boot met slechts vier cabines. Ontmoet jij al dobberend aan boord 
vanuit jouw privé-jacuzzi de jungle van Peru...?! 

•		 Ideale reiziger: heb je interesse voor cultuur, natuur, spiritualiteit en/of soft-adventure? 
Dan is Peru echt iets voor jou. Dit land is heel betaalbaar voor trekkings, tochten te paard 
of	per	fiets,	rafting,	paragliding...	En	zelfs	voor	overnachtingen	in	een	hangende	‘canopy’-
kamer of een reis onder begeleiding van een sjamaan! Deze bestemming is dan ook zowel 
ideaal voor studenten, individuele reizigers en families (met niet te jonge kinderen), als 
voor avonturiers of vips.

•		 Machu Picchu: eerst en vooral: wij stappen af van het idee dat de vroege ochtend het 
beste moment is voor een bezoek. Je hoeft dus niet per se dichtbij te overnachten (Aguas 
Calientes). Plan je bezoek net in de namiddag, wanneer de meeste bezoekers de ruïnes en 
de site achter zich laten om te gaan lunchen.

 Nieuw vanaf juli 2017 is een proefproject waarbij het toegangsticket vier uur geldig is 
(ochtend of namiddag) en de site alleen met gids kan bezocht worden. Hoe dit  
verloopt, evalueren wij van dichtbij. Actuele info spelen we meteen door. 

•		 Belangrijk: hou er rekening mee dat we bij reservatie altijd een kopie nodig hebben van je 
geldig internationaal paspoort, zelfs als de reservatie een jaar op voorhand gebeurt.

•		 Hotels,	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’s	vind	je	alvast	voorbeeldreizen	ter	inspiratie.

 23kg  Geen 
 (Gele koorts)  

 30 USD internat. vlucht
 6 USD binnenl. vlucht

  3-5 USD in groep
 5-10 USD in privaat

Klimaat

Streken

Gematigd klimaat, met uitzondering van het tropische Amazonegebied (gemiddelde temperatuur 
28°C). Aan de kust zijn van oktober tot april de meest gunstige maanden. Voor het Andes- en 
Amazonegebied is dit van april tot oktober. De kust is droog met zelden een regenbui 
(14 tot 22°C). De Siërra kent een lenteklimaat, met uitzondering van de hogere gebieden, waar 
de temperatuur opvallend kan dalen (8 tot 18°C).
Reizen in januari en februari, met als hoogtepunt Cusco en Machu Picchu raden wij niet echt aan.

Klassiek	(Zuid-)	Peru	bestaat	voornamelijk	uit	Lima,	Arequipa,	Colca	Canyon,	
Puno (Titicacameer), Cusco, de Heilige Vallei en Machu Picchu. Deze streken 
bieden een ruime variatie aan koloniale steden met musea, natuur, bevolking, 
ook met een culinair aanbod en, niet te vergeten, de Inca-cultuur!

Wie	nog	meer,	andere	of	oudere	culturen	zoekt,	vindt	die	in	Trujillo	en	Chiclayo	
(Mochi & Chimu). Minder bekend maar zeker de moeite waard zijn Huaraz met 
de	ruïnes	van	Chavin,	de	sarcofagen	van	Karajia	of	Chachapoyas	met	het	fort	
van	Kuelap,	de	verloren	stad	van	de	Sachapuyos-indianen.

De natuur in Peru is (bijna) overal mooi en gevarieerd. Zeker de Amazone loont 
de moeite voor een bezoek. Voornaamste aanrader is de regio van Puerto 
Maldonado. Het Nationaal Park van Manu is wellicht bekender, maar moeilijker 
bereikbaar. Bovendien zijn er geen dagelijkse vertrekken of gegarandeerde  
vertrekken vanaf 2 personen. Iets exclusiever (en dus ook duurder) zijn de 
cruises vanuit Iquitos.

Ondanks zijn mooie, lange kustlijn met prachtige stranden is Peru niet zo 
bekend als strandbestemming. Toch is een verlengd verblijf in bijvoorbeeld 
Paracas, dat je bereikt zonder al te grote omweg, na een rondreis door het land 
een aanrader. Niet zo zeer als strand- maar als rustvakantie in een hotel in 
resortstijl, omgeven door duinen en met zeezicht. 
Het kan er wat kouder zijn, maar de meeste hotels hebben verwarmde zwem-
baden. Bovendien zijn van hieruit kleinere en wondermooie excursies mogelijk: 
de Ballesta-eilanden, het Paracas Reservaat, een vlucht over de Nasca-lijnen …  
Typische	strandlocaties	vind	je	in	het	noorden	(Mancora,	Vichayito,	Tumbes,	
Piura …), waar dankzij het microklimaat de temperaturen veelal aangenamer zijn.

Dit is maar een beknopt overzicht van wat dit fantastische land te bieden heeft. 
Zo zijn er ook nog de Cordillera Blanca en Negra, waar je vanuit Huaraz  
prachtige	wandelingen	en	tochten	kan	maken.	Of	de	typische	dorpjes	Huancayo	
en	Ayacucho	…	Peru	blijft	eindeloos	verrassen!

Panorama of Machu Picchu and 
Urubamba river.
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Caminos Andinos
11 nachten

Dag 1 > Onthaal aan de luchthaven van Lima en transfer naar het hotel. 
Overnachting.

Dag 2 > Bezoek aan de stad Lima. Koloniaal Lima: het historische centrum 
met 50 monumenten en koloniale gebouwen, het Kunstmuseum,  
het Justitiepaleis, de pleinen, de paleizen van de regering en de aarts-
bisschop, de kathedraal met de graftombe van Francisco Pizarro, stichter 
van de stad Lima. Volgende stop is het San Franscisco-klooster met zijn 
catacomben. Wandeling door modern Lima: panoramisch zicht over mooie 
woonwijken	zoals	El	Olivar	in	San	Isidro,	Miraflores,	de	Pucllana	Pyramide	
& Love Park. Vrije namiddag. Overnachting.

Dag 3 > Transfer naar de luchthaven van Lima. Onthaal aan de luchthaven 
van Arequipa en transfer naar het hotel. Halve dag bezoek aan de stad 
Villa Hermosa de Arequipa en het Santa Catalina-klooster. Geniet aan 
Yanahuara en Carmen Alto van het prachtige uitzicht over de stad en 
de Misti-vulkaan. Bezoek aan het stadsplein, de kathedraal, het Saint 
Francis-complex en Casa del Moral met zijn barokke mestizo architectuur. 
Overnachting.

Dag 4 > Vertrek vanuit je hotel in Arequipa voor een tweedaags bezoek 
aan	de	Colca	Canyon:	het	Salinas	&	Aguada	Blanca	Nationaal	Reservaat	
en het Los Andes-uitkijkpunt, vanwaar je een prachtig uitzicht hebt over 
8	vulkanen	die	samen	de	‘Cirkel	van	het	Vuur’	vormen.	Overnachting.

Dag 5 >	Bezoek	aan	de	Colca	Canyon:	het	uitkijkpunt	La	Cruz	del	Condor,	
waar	je	in	het	prachtige	canyonlandschap	de	condors	kan	observeren.	 
De dorpjes Pinchollo & Maca, de steenformaties van Pillones en het meer 
van Lagunillas. Transfer naar Puno. Overnachting.

Dag 6 > Boottocht op het Titicacameer. Bezoek aan de betoverende  
eilanden Uros en Taquille. Overnachting. (lunch)

Dag 7 > Transfer naar Cusco (394 km), een traject bezaaid met dorpen en 
bergen. Bezoeken tijdens transfer naar Cusco: het Pukara Museum met 
sculpturen	uit	de	pre-Inca-cultuur.	De	Raya’s	Pass	met	zijn	vele	lama’s	
en	alpaca’s.	De	Raqchi	of	Wiracocha-tempel,	en	de	Andahualyllas	met	de	
Sixtijnse kapel van de Americas met zijn prachtige schilderijen, juwelen en 
koloniale kunst. Overnachting. (lunch)

Dag 8 > Halve dag bezoek aan Cusco en omgeving met de kathedraal,  
de	Qorikancha-tempel,	Saqsayhuaman,	Q’enqo	waar	vroeger	religieuze	
ceremonies plaatsvonden, het Inca-checkpoint Puca Pucara, en de 
religieuze	plek	Tambomachay	en	zijn	band	met	het	water	in	de	vorm	van	
fonteinen, aquaducten en kanalen. Overnachting. 

Dag 9 > Halve dag (5 uur) bezoek aan de zoutterrassen Maraz en de site 
Moray.	Overnachting.

Dag 10 > Transfer naar de Heilige Vallei met bezoek aan de weverij van 
Awana Kancha, de lokale markt van Pisac, Urubamba en de archeologische 
site	van	Ollantaytambo.	Overnachting	in	de	Heilige	Vallei.	(lunch)

Dag 11 > Trein naar Machu Picchu, het laatste toevluchtsoord van de 
Inca’s.	Aankomst	in	Aguas	Calientes	en	per	bus	naar	de	site.	Bezoek	aan	
de ruïnes (3 à 4 uur). Terugkeer naar Aguas Calientes voor de trein naar 
Ollanta. Overnachting in de Heilige Vallei.

Dag 12 > Transfer naar de luchthaven van Cusco.
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Een langere versie van deze reis is de Nazca & Caminos Andinos 
(14 nachten). Daarbij vertrek je vanuit Lima naar Paracas (1 nacht), en 
ga je van daar naar Nazca (1 nacht) en Arequipa (1 extra nacht). De reis 
wordt verdergezet vanaf dag 4. Deze rondreis staat volledig beschreven 
op www.cosmic.travel
Met minder afstanden, maar duurder, is om nadien te verlengen in 
Paracas.

Floating island: Uros. Lake Titicaca.



 Tourists in wooden boat on Lake Sandoval, 
Tambopata National Reserve. 
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Mystery Incaland

Golden Discovery

15 nachten 

Dag 1-2  > Lima
Dag 3 > Lima/Juliaca - Puno
Dag 4 > Titicacameer: Uros & Taquille
Dag 5 > Puno - Cusco
Dag 6 > Cusco
Dag 7 >	Cusco:	Maraz	&	Moray		
Dag 8 > Cusco - Heilige Vallei
Dag 9 > Heilige Vallei - Machu Picchu - Heilige Vallei
Dag 10 > Heilige Vallei - Cusco/Puerto Maldonado
Dag 10-13 > Jungle/Amazone
Dag 13 > Puerto Maldonado/Lima - Paracas
Dag 14 > Paracas: Ballesta-eilanden en Paracas Reservaat
Dag 15 > Paracas: vlucht over de Nasca-lijnen
Dag 16 > Paracas - Lima

14 nachten 

Dag 1-2 > Lima
Dag 3 > Lima - Huaraz: Huaraz & Wilkahuain ruïnes
Dag 4 > Huaraz: Chavin
Dag 5 > Huaraz: Llanganuco - Trujillo
Dag 6 > Trujillo: Trujillo & Casinelli
Dag 7 > Trujillo: Chan Chan, Dragon & Zon/Maan piramides
Dag 8 >	Trujillo	-	El	Brujo	-	Chiclayo
Dag 9 >	Chiclayo:	Sican	Museum,	Pomac,	Tucume	&	Brunning	Museum	
Dag 10 >	Chiclayo:	Lord	of	Sipan	&	Huaca	Rajada
Dag 11 >	Chiclayo	-	Chachapoyas	
Dag 12 >	Chachapoyas	-	Karajia	sarcofagen	&	
Museo	del	Centro	Mallqui	-	Leymebamba
Dag 13 >	Leymebamba	-	Kuelap	-	Chachapoyas
Dag 14 >	Chachapoyas	-	Chiclayo
Dag 15 >	Chiclayo

Een langere versie van deze reis is de Colca & Mystery Incaland (17 
nachten). Daarbij vlieg je na Lima eerst naar Arequipa (1 nacht) en reis je 
vervolgens via de Colca Canyon (1 nacht) naar Puno. 



Vinicunca, Cusco Region. 
Montana de Siete Colores, 
or Rainbow Mountain.
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Camino Completo
22 nachten

Dag 1 > Lima
Dag 2 > Lima/Trujillo
Dag 3 > Trujillo: Trujillo & Casinelli
Dag 4 > Trujillo: Chan Chan, Dragon & Zon/Maan piramides
Dag 5 >	Trujillo	-	El	Brujo	-	Chiclayo
Dag 6 > Chiclayo:	Sican	Museum,	Pomac,	Tucume	&	Brunning	Museum	
Dag 7 >	Chiclayo:	Lord	of	Sipan	&	Huaca	Rajada
Dag 8 >	Chiclayo/Arequipa
Dag 9 > Arequipa - Colca
Dag 10 > Colca - Puno 
Dag 11 > Titicacameer: Uros & Taquille
Dag 12 > Puno - Cusco
Dag 13 > Cusco
Dag 14 >	Cusco:	Maraz	&	Moray	
Dag 15 > Cusco - Heilige Vallei
Dag 16 > Heilige Vallei - Machu Picchu - Heilige Vallei
Dag 17 > Heilige Vallei - Cusco/Puerto Maldonado
Dag 17-20 > Jungle/Amazone
Dag 20 > Puerto Maldonado/Lima - Paracas
Dag 21 > Paracas: Ballesta-eilanden en Paracas Reservaat
Dag 22 > Paracas: vlucht over de Nasca-lijnen
Dag 23 > Paracas - Lima
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Op onze website vind je nog meer extra programma’s, net als een waaier aan minitrips die  
je aan deze programma’s kan toevoegen.  
Of om zelf met minitrips een eigen rondreis te maken.

•	 Lima

•	 Arequipa

•	 Titicaca

•	 Cusco (uiteraard met Machu Picchu)

•	 Mochica - Chimu	(Trujillo	-	Chiclayo)

•	 Cordillera Blanca & Negra (Huaraz)

•	 Chachapoyas

•	 Wari	(Huancayo	-	Ayacucho)

•	 Trektochten
 Hier zijn tal van mogelijkheden, met als bekendste de Inca Trail. Minder zware trektochten 

zijn	mogelijk	in	de	Colca	Canyon	en	in	de	Heilige	Vallei.	Zwaardere	trektochten	kan	je	 
maken vanuit de Heilige Vallei, maar ook in de regio van Huaraz. Trektochten zijn er in alle  
budgetten, tot en met een deluxe trektocht: Machu Picchu Lodge to Lodge trek, een unieke 
ervaring in exclusieve lodges en omgeving!

 Enkele klassiekers:
- Colca Trek (vanuit Arequipa en eindigend in Arequipa of Puno)
-	 Inca	Trail	of	de	baby	Inca	Trail	(beide	vanuit	Cusco)

 Enkele minder bekende, hoewel Peru steeds meer ontdekt is:
- Lares Trek
-	 Salkantay	Trek

 En als buitenbeentjes: 
- de exclusieve Mountain Lodge Lares Trek of Lodge to Lodge trek

•	 Amazone
 Zoals je bij de streekbeschrijving kon lezen, is Puerto Maldonado ideaal 
 als startpunt voor lodges, en Iquitos voor cruises. Rekening houden met de verplaatsing  

(binnenlandse vluchten) raden we verblijven vanaf 3 nachten aan.

•	 Bolivië
	 Zoals	je	op	de	pagina’s	over	dit	land	kan	lezen,	is	Bolivië	een	mooie	aanvulling	bij	Peru.	 

Het	budget	zal	wel	flink	verhogen.	Isla	del	Sol	is	zeker	een	aanrader	en	heel	wat	typischer	
dan het commerciëlere Uros, Taquille en Amantani. Deze aanvulling kan ook in combinatie 
met	La	Paz.	Of	denk	aan	een	combinatie	met	de	zoutvlaktes	van	Uyuni.	Of	zelfs	met	Potosi	
en Sucre.

 Deze aanvullingen zijn perfect mogelijk. Anderzijds is Bolivië zo mooi dat het zeker een 
aparte reis verdient!

•	 ‘Vivential’ toerisme
 In deze minitrips neem je deel aan het leven van de lokale inwoners:  

het gezin, hun huizen, hun gewoonten … Je verlaat de platgetreden toeristische paden en 
ontdekt zo Peru door de ogen van de gewone Peruviaan. 

Scan mij voor meer info: Peru

Indigenous ceremony to payment Pachamama. 
International festival of folk dances El Buen 
Pastor School, municipality of Los Olivo.
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  ± 1.098.000 km2 
 (36 x België)

 ± 11.000.000   Boliviano 
 (1 EUR = 8,10 BS)

 Spaans,   
 Quechua,  
 Aymara

 110/220 V   Internationaal paspoort   Geen  
(gele koorts)

Synthese van 
het universum  
Uitgestrekt over westelijke en oostelijke bergketens op 
4.000 meter boven de zeespiegel, daar ligt Bolivië. Het 
land dankt zijn bijnaam ‘dak van de wereld’ aan de sfeer 
van de weidse hoogvlakte waardoor je meteen geraakt 
wordt. Soms lijkt het alsof de tijd hier langzamer is 
gegaan. Of stond de klok écht 100 jaar stil...?
Bolivië is als een microkosmos van onze aarde: van de 
natuur over de kracht en macht van de dichte jungle 
in het Amazonegebied, tot aan de verstilde eeuwige 
sneeuw in het Andesgebergte. Dit ‘tover-land’ met zijn 
culturele rijkdom, laat onopgehelderde religieuze  
mysteries na, en een gevarieerd palet aan monumentale 
koloniale relikwieën. De sfeer van kleurrijke folklore 
en artisanale traditie heerst tot in de verste uithoeken 
en kent haar hoogtepunt in de diverse festivals en 
carnavals die dit land rijk is. Dit alles maakt Bolivië tot 
een ‘magische must’ voor elke reislustige.

Bolivië

Tourist looking 
at the stunning 
landscape of 
“Laguna Verde”, 
a frozen salt lake 
on the way to the  
Uyuni Salt Flats.
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Tips & trics
•	 Ideaal reisseizoen: april - december.
•		 Diensten: je kan zowel in groep als met privégids reizen, of in alle vrijheid zonder geleide bezoeken.
•		 Hotels: Bolivië is één grote parel, maar verwacht er geen luxe! Er is een kleine keuze en variatie aan 

charmehotels (uitgezonderd in de grootsteden). De prijzen liggen tussen zo’n 70 euro en 200 euro 
per kamer per nacht. Bijzonder: je kunt in Colchani en Pucara de Ayque zelfs overnachten in een 
hotel van zout.

•		 Ideale reiziger: heb je interesse in cultuur, natuur, spiritualiteit of soft-adventure? Of ben je toe aan 
een echte cultuurshock? Neem dan Bolivië in overweging: deze bestemming heeft een prijskaartje, 
maar draagt een belofte in zich mee, én maakt die waar! Ideaal voor individuele reizigers en families 
(met niet te jonge kinderen), en een aanrader voor avonturiers met budget.

•		 Hotels, 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’s vind je alvast voorbeeldreizen ter inspiratie.

 20 kg 
 (15 kg: Uyuni & Rurrenbaque)

  Geen  
(gele koorts)

 25 USD internat. vlucht 
 3 USD binnenl. vlucht

  3-5 USD in groep
 5-10 USD in privaat

Klimaat

Streken

Verschillend: koud in de hooglanden, 
matig in de valleien en warm in de laag-
vlakten. Over het algemeen zijn er drie 
tot vier regenmaanden: van december 
tot en met maart. De rest van het 
jaar is overwegend droog met zon en 
helderblauwe hemels. Gedurende deze 
periode aangenamere temperaturen in 
de hooglanden.

Een goed startpunt ligt in de oostelijke tropische regio, met name Santa Cruz, gelegen op een hoogte van 
slecht 437m. Behalve de stad kan je de streek, de prachtige jezuïetenmissies bezoeken, en/of de ruïnes 
van Samaipata ( overblijfselen van de Guarani cultuur, niet uit de Inca-tijd).

Hoger in de Andes, veelal ook op de toegangsweg naar de zoutvlaktes, ligt Sucre: museumstad en juridisch 
en administratief centrum van Bolivië. Via Potosi kan je naar de zoutvlaktes. In combinatie met een 
uitgebreid bezoek tot aan het Eduardo Avaroa Reserve (REA), ontdek je in onze ogen zo het mooiste van 
Bolivië. Vlaktes en woestijnen (bv. Siloli), soms onderbroken door vulkanen, geisers en lagunes, vormen 
ruwe	decors	in	een	verlaten	landschap.	Hoewel,	30.000	flamingo’s	nestelen	zich	in	de	Laguna	Colorada	op	
4.278 m hoogte. Iets meer toegankelijk en daardoor bekender is de ‘Salar’ van Uyuni. Met een oppervlakte 
van 12.106 km² het grootste zoutmeer van Bolivië.

De	hoofdstad	La	Paz	is	een	buitengewone	stad	waar	heden	en	verleden	samen	gaan.	Dat	contrast	wordt	
goed	weergegeven	door	haar	bijzondere	inwoners	en	indiaanse	marktjes.	De	terugreis	vanuit	La	Paz	biedt	
een	ruim	aanbod	van	bezienswaardigheden	en	activiteiten,	zoals	een	tocht	per	fiets	op	Death	Road	… 
Ja, in alle veiligheid over ‘s werelds gevaarlijkste route!

Tussen	La	Paz	(en	Puno,	Peru)	ligt	het	meest	typische	en	mooiste	deel	van	het	Titicacameer.	Een	echte	
aanrader is hier een verblijf op Isla del Sol (Zonne-eiland). Archeologen hebben er meer dan 80 ruïnes 
ontdekt, waarvan de meeste dateren uit de Inca-periode (15de eeuw). 

Met een bezoek aan deze streken vul je gemakkelijk een rondreis van een 14-tal dagen. Maar Bolivië blijft 
verrassen: bijvoorbeeld met Madidi National Park & Pampas. Van de hoge Andes tot het Amazonebassin 
omvat het 45.550 ha wildernis en een niet-geëvenaarde biologische diversiteit, waaronder maar liefst 
1.000 verschillende vogelsoorten en 44 % van alle zoogdieren die in Zuid-Amerika voorkomen. Of bezoek 
het Sajama National Park, een prachtig landschap gedomineerd door de imposante Sajama-berg en haar 
typische quenuawouden. Meer tips bekijk je op onze website!
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Bolivia 
12 nachten

Dag 1 (donderdag) > Onthaal aan de luchthaven van Santa Cruz en  
transfer naar het hotel. In de namiddag: een tour van 3 uur naar de meest 
aantrekkelijke sites van de stad met bezoek aan de zoo. Daar kan je  
regionale fauna en met uitsterven bedreigde diersoorten zien. Je brengt 
ook een bezoek aan musea en belangrijke monumenten, residentiële 
wijken	en	de	ambachtsmarkt	La	Recoba.	Overnachting.

Dag 2 (vrijdag) > Rit door de velden van de Amazone en de laatste 
stukken van het Andesgebergte. Bezoek aan de majestueuze pre-Inca 
Samaipata-ruïnes op de top van een heuvel, met een ceremonieel centrum 
van gegraveerde steen. In Samaipata volgt een stadswandeling en een 
museumbezoek. Terugkeer naar Santa Cruz. Overnachting. (lunch)

Dag 3 (zaterdag) > Transfer naar de luchthaven van Santa Cruz voor de 
vlucht naar Sucre. Onthaal aan de luchthaven en transfer naar het hotel. 
Namiddag:	stadstour	met	Casa	de	Libertad	(waar	het	Onafhankelijkheids-
verdrag van Bolivië werd ondertekend in 1825), Bolivar Park, de kerk 
en	het	museum	van	La	Recoleta,	en	het	museum	van	Indiaanse	textiel.	
Overnachting.

Dag 4 (zondag) > Volle dag bezoek aan Tarabuco, op 1 uur van Sucre. 
Dit kleurrijke dorp heeft zonder twijfel de beste indiaanse markt van 
Zuid-Amerika. De kledij van de Tarabuqueno-mannen en -vrouwen (die 
Quechua spreken) is dezelfde gebleven sinds de Incatijd. Ze is prachtig, 
want hun weverijen zijn de beste qua techniek, kwaliteit en kleuren. Deze 
markt is ook het centrum van de economische en sociale activiteiten van 
de bevolking. Overnachting. (lunch)

Dag 5 (maandag) > Transfer door valleien tot de hooglanden van de stad 
Potosi, die als UNESCO-natuurerfgoed werd uitgeroepen. Namiddag: 
bezoek aan de Cerro Rico-mijnen. Deze onvergetelijke excursie gaat tot 
enkele duizenden meters onder de grond, waar je de leef- en werkwijzen 
van de Boliviaanse mijnwerkers kan aanschouwen (beschermende kledij 
en helmen worden voorzien). Deze zilvermijn ligt in het beroemde Cerro 
Rico, en behoort tot de rijkste mijnen ter wereld. Overnachting.

Dag 6 (dinsdag) > ‘s Morgens: bezoek aan het Mint House, de traditionele 
koloniale	straten,	en	de	kerken	San	Fransisco	en	San	Lorenzo.	In	de	 
namiddag: transfer naar Uyuni, over stukken van de Andes, via oude  
mijncentra, dorpjes met mooie landschappen en indiaanse gemeenschappen. 
Transfer naar Colchani. Overnachting. (lunch, diner)

Dag 7 (woensdag) > Rit naar de Salt Flats, met onderweg bezoek aan het 
dorp Colchani, waar je een artisanale zoutmijn kan bezoeken en meer te 
weten komt over de methodes voor zoutextractie. De rit gaat verder naar 
het eiland Incahuasi, waar de bijzondere reuzencactus groeit. Na de lunch: 
bezoek aan de Coquesa-mummies en rit tot San Juan. 
Overnachting. (lunch, diner)

Dag 8 (donderdag) > Vroeg vertrek naar het REA-reservaat met bezoek 
aan	de	Arbol	de	Piedra	(in	de	Siloli-woestijn),	en	de	Laguna	Colorada	
(2 uur). Deze laatste is uitgeroepen tot ‘Ramsar’ site door de 30.000 
flamingo’s	die	er	nestelen	op	4.278	m	hoogte.	Dan	naar	de	geisers	Sol	de	
Manana, de Chalviri lagune en de warmwaterbronnen van Polques.  
Vervolgens: doorheen de Pampas de Dali met prachtig uitzicht over 
Laguna	Verde	(aan	de	voet	van	het	Licancabur	gebergte).	Vervolgens	
transfer tot Villamar. Overnachting. (lunch, diner)

Dag 9 (vrijdag) > Na het ontbijt bezoek aan de grotschilderingen en het 
fort	van	Tomas	Lakjas.	Voortzetting	tot	Uyuni,	met	bezoek	aan	Rocks	
Valley en verder tot de dorpjes Alota en San Cristobal. Transfer naar de 
luchthaven	van	Uyuni.	Onthaal	aan	de	luchthaven	van	La	Paz	en	transfer	
naar het hotel. Overnachting. (lunch)

Dag 10 (zaterdag) > Trip naar Tiahuanaco (72 km) door de hooglanden, 
en kennismaking met een van de oudste Amerikaanse culturen, die wordt 
beschouwd als de bakermat van het Amerikaanse volk. Bezoek aan de 
tempel van Kalasasaya, de Zonnepoort, de monolieten Ponce en Fraile, de 
piramide Akapana, de half ondergrondse tempel en de musea.  
Terugkeer	naar	La	Paz	voor	een	stadstour	met	bezoek	aan	markten	met	
rijke ambachtelijke kunst, weverij en magische artikelen. Bezoek aan de 
kerk San Fransisco, het Murillo-plein met het congrespaleis en de  
kathedraal. Overnachting. (lunch)

Dag 11 (zondag) > Transfer naar het noorden door de hooglanden, en 
langs de Andes Royal Range tot aan Copacabana (3,5 uur), een mooie stad 
aan het Titicacameer. Bezoek de beroemde Virgen Morena en de kerk, 
en wandel door de stad. Neem de boot tot het Zonne-eiland (1 uur), ga 
voor anker aan de haven Huacani, en geniet van een typische Aptapilunch. 
Voettocht van ongeveer 45 minuten tot de lodge.  
Overnachting. (lunch, diner)

Dag 12 (maandag) > Mis de prachtige zonsopgang niet! Boottocht naar 
Chincana voor een bezoek aan de grootse incaruïnes, en verder naar het 
Maaneiland voor een bezoek aan de Inak Uyu-ruïnes. Boottocht naar  
Copacabana	(1,5	uur).	Transfer	naar	La	Paz	(3,5	uur).	Overnachting.	(lunch)

Dag 13 (dinsdag) >	Transfer	naar	de	luchthaven	van	La	Paz.

Rooftop view of San Felipe Neri 
monastery from La Merced church in Sucre.
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Op onze website vind je nog meer extra programma’s, en een waaier aan 
minitrips die je aan deze programma’s kan toevoegen. Of stel zelf met 
minitrips een rondreis samen!

Enkele toppers

Scan mij voor meer info: Bolivië

Isla del Sol  

Uyuni Saltflats 

Entre Peru & Chili  

Desde Peru: 
Tresoros Bolivianos   

2 nachten (vanuit La Paz of Puno, Peru)

Dag 1 >	Puno	of	La	Paz	-	Copacabana	-	Zonne-eiland
Dag 2 > Zonne-eiland: Chincana & Challa
Dag 3 >	Zonne-eiland	-	Copacabana	-	La	Paz	of	Puno

3 nachten (heen en terug vanuit San Pedro de Atacama, Chili)

Dag 1 > Transfer vanuit San Pedro de Atacama naar de grens van Bolivië, Hito 
Cajon. Vertrek van de Boliviaanse grens naar het REA-reservaat. Bezoek aan 
de	lagune	aan	de	Licancaburberg,	de	woestijn	in	de	Pampas	de	Dali,	de	Chalviri-
lagune en de warmwaterbronnen van Polques en Sol de Manana. Vervolgens  
bezoek	aan	de	Laguna	Colorada	met	zijn	30.000	beschermde	Andische	 
flamingo’s	en	aan	Villamar.	Overnachting.

Dag 2 > Vertrek naar Uyuni, langsheen de dorpjes Culpina en de zilvermijn van 
San Cristobal, met bezoek aan het treinkerkhof. We vervolgen de weg naar 
Colchani, langsheen de zoutvlakten tot aan Tahua, gelegen aan de voet van de 
Tunupa-vulkaan. Overnachting.

Dag 3 > Vertrek naar San Pedro de Quemez, de Gran Salar de Uyuni doorkruisend 
met bezoek aan onder andere het eiland Incahuasi. Overnachting.

Dag 4 > Terugkeer naar de grens van Chili door de woestijn van Siloli en langs de 
lagunes Charcota, Hedionda en Onda. Transfer naar San Pedro de Atacama.

5 nachten

Dag 1 > Puno (Peru) - Copacabana - Zonne-eiland
Dag 2 >	Zonne-eiland	-	Chincana	-	Copacabana	-	La	Paz
Dag 3 >	La	Paz
Dag 4 >	La	Paz/Uyuni:	Uyuni	Salt	Flats	-	Colchani
Dag 5 > Colchani - vallei van Alota - Villamar
Dag 6 > Villamar - Eduardo Avaroa Reserve (REA) - San Pedro de Atacama (Chili)

9 nachten (heen en terug vanuit Puno, Peru)

Dag 1 >	Puno	-	Tiahuanaco	-	La	Paz
Dag 2 >	La	Paz	-	Oruro	-	Uyuni	(trein)
Dag 3 > Uyuni: Salar de Uyuni
Dag 4 > Uyuni - Potosi
Dag 5 > Potosi - Sucre
Dag 6 > Sucre
Dag 7 >	Sucre/La	Paz
Dag 8 >	La	Paz	-	Copacabana	-	Zonne-eiland
Dag 9 > Zonne-eiland: Chincana & Challa
Dag 10 > Zonne-eiland - Copacabana - Puno

Dali desert.
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  ± 757.000 km2 
 (25 x België)

 ± 18.000.000    Chileense Peso 
 (1 EUR = 754,00 Pesos)

 Spaans  220V   Internationaal paspoort   Geen

Land van uitersten… 
Alleen al qua natuur is Chili fascinerend. Deze strook van nauwelijks 180 km breed maar 4.300 km lang 
herbergt verscheidene geografische en klimatologische verrassingen, met in elke regio kenmerkende 
flora en fauna. Vanaf de kust zie je in de verte de top van de Andes, waar de eeuwige sneeuw schittert 
als een vuurtoren over een oneindig blauwe oceaan. Reis vanaf het meest noordelijke punt tot het 
Antarctische zuiden, en je doorkruist afwisselend woestijnachtige landschappen, weelderig groene 
weilanden en dicht begroeide bloemrijke bossen, om te eindigen in de schijnbare verlatenheid van 
een polair landschap, bedekt met eeuwige sneeuw. In tegenstelling tot veel andere Zuid-Amerikaanse 
landen, vind je in Chili nauwelijks relikwieën van oude precolumbiaanse beschavingen. De enige stille 
getuigen van een rijk indiaans verleden zijn de Machupes. Toch woelt en bruist het in Chili, want door 
de samensmelting van indiaanse, Creoolse en Europese levenswijzen ontstond er een heel rijke  
beschaving waarin levendige gastvrijheid hoogtij viert. Voel je meer dan welkom...!

Chili

Tourist in the 
Valley of the 
Moon,
Atacama Desert.
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Tips & trics
• Ideaal reisseizoen: bijna heel het jaar. Zie ook kort onder klimaat, of  
 uitgebreider op de website.
•	 Diensten: je kan zowel reizen in groep, als met een private gids, of in alle 

vrijheid zonder geleide bezoeken.
 Een huurwagen is mogelijk, maar duur. De kosten zijn afhankelijk van het 

parcours. Reken op hoge kosten als de wagen elders wordt afgezet. Onder 
andere hierdoor raden we dit alleen bewust aan in sommige streken. 

•	 Hotels: vanaf ca. 100 euro per kamer per nacht tot meer dan 1.000 euro per 
kamer per nacht. Chili kent veel hotels die met een soort all-inclusive werken, 
waarbij transfers, excursies, eten en drank inbegrepen zijn. De basisprijs ligt 
dan uiteraard hoger, maar er zijn nauwelijks nog uitgaven ter plaatse.

•	 Ideale reiziger: hoewel Chili geen goedkope bestemming is, kan in dit land 
zowat iedereen zijn hart ophalen. Het leent zich voor individuele reizigers en 
families (ook met jongere kinderen), maar ook avonturiers en vips. 

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

	 Op	de	volgende	pagina’s	vind	je	alvast	voorbeeldreizen	ter	inspiratie.

 23 kg  Geen  30 USD internat. vlucht
 6 USD binnenl. vlucht

  4-6 USD in groep
 10-15 USD in privaat

Klimaat

Streken

Het klimaat in Chili verandert sterk van noord tot zuid. 
•	 Het	noorden	is	van	april	tot	en	met	november	droog	en	warm,	met	in	het	achterland	flinke	temperatuurschommelingen	tussen	dag	en	nacht	

(afhankelijk van de hoogte). Zware regenval is mogelijk in januari - februari. 
•	 In	de	Centrale	Vallei	(Santiago	-	Valparaiso)	geldt	mediterraan	weer,	met	voldoende	neerslag	en	gemiddelde	temperaturen	van	28	°C	in	
	 januari	-	februari,	tot	10	°C	in	juli	-	augustus.	Regenval	is	er	vooral	in	juni	en	juli.	Je	kan	hier	het	hele	jaar	door	reizen.	Voor	skivakanties	is	de	
 periode juni - september het best.
•	 Naarmate	je	meer	zuidwaarts	gaat,	wordt	het	klimaat	regen-	en	onweerachtiger	(zelfs	tijdens	hun	zomer	=	onze	winter).	Ideaal	reisseizoen:
-	 Carretera	Austral:	oktober	-	mei.	
-	 Puerto	Varas:	heel	het	jaar,	vooral	aangenaam	van	oktober	tot	en	met	april.	
- Patagonië is koud en regenachtig. Het uiterste zuiden is alleen toegankelijk van oktober tot en met april. 

•	 Isla	de	Pascua:	heel	het	jaar.	De	wind	en	oceaanstromingen	beïnvloeden	het	subtropische	klimaat	van	de	Paaseilanden.	Af	en	toe	een	bui,	maar	
ook hevige regenval, is elk moment van het jaar mogelijk.

Centraal Chili (of Centrale Vallei) met hoofdstad Santiago biedt een grote 
variatie:	wijngaarden	zoals	Maipo,	Colchagua,	Cachapoal,	Curico	en	
Maule,	pittoreske	havenstadjes	(bv.	Valparaiso)	en	het	vakantieoord	Vina	
del	Mar,	ook	wel	genoemd	‘Ciudad	Jardin’.

In het noorden ligt het bekende San Pedro de Atacama, een schilderachtig  
stadje op 2.500 m boven de zeespiegel en de ideale uitvalbasis  
om het Altiplano te verkennen, klassiek of iets avontuurlijker. Woestijn-  
en maanlandschappen wisselen zich af met geisers, zoutvlaktes, de 
indiaanse Atacama-cultuur… Of trek juist helemaal naar de Boliviaanse 
grens	in	het	noorden,	naar	het	minder	bekende	Lauca	National	Park.	
Met	vertrekpunt	Arica	bereik	je	deze,	maar	ook	bv.	Chungara,	 
gedomineerd door de Parinacota-vulkaan (6.300 m), een uniek  
spektakel	van	rijke	fauna	met	lama’s,	vicuna’s,	condors	en	berghazen...

In	het	meer	bekende	zuiden	domineert	het	Torres	del	Paine	National	Park	
(bereikbaar	vanuit	Punta	Arenas	en	Puerto	Natales).	Dit	park	is	met	zijn	
diversiteit aan landschappen, steppen, wouden, watervallen, gletsjers en 
rijkdom	aan	fauna	en	flora	zonder	twijfel	één	van	de	mooiste	in	Chili.	Iets	
meer noordwaarts en aan de rand van het zalmmeer Llanquihue, ligt het 
stadje Puerto Varas. De vulkanen Osorno en Calbuco geven Chili weer een 
heel ander gezicht.

Als laatste is daar het bekende maar nog altijd mysterieuze Paaseiland, 
ofwel Isla de Pascua. Een oude onbekende beschaving liet hier gigantische 
beelden achter, waarvan de betekenis tot op de dag van vandaag een 
mysterie blijft. Deze eilanden liggen wel 3.700 km van de Chileense kust, 
wat verder is dan pakweg van Brussel naar Cairo in Egypte!

Naast	deze	klassiekers	heeft	Chili	nog	meer	te	bieden.	In	onze	ogen	hoort	
de Carretera Austral hier zeker bij...

Tourist in the 
Valley of the 
Moon,
Atacama Desert.
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11 nachten

Dag 1 > Onthaal aan de luchthaven van Santiago en transfer naar het 
hotel. Halve dag bezoek aan het historische en moderne Santiago.  
Bezoek	aan	o.a.	het	presidentieel	paleis,	la	Moneda,	la	Plaza	de	Armas,	 
de kathedraal, het Palacio de la Real Audiencia … Overnachting.

Dag 2 > Transfer naar de luchthaven van Santiago. Onthaal aan de  
luchthaven van Calama en transfer naar San Pedro de Atacama. In de 
namiddag:	excursie	naar	de	Maanvallei,	een	wonderlijk	fenomeen	in	de	
Atacama woestijn. 3 overnachtingen.

Dag 3 >	Volle	dag	bezoek	aan	de	Altiplanico-lagunes	en	één	van	de	 
grootste	zoutmeren	ter	wereld:	de	Salar	de	Atacama.	(lunch)

Dag 4 > Vroeg vertrek naar de warmwaterbronnen van El Tatio, op 4.200 m 
boven de zeespiegel, met tijd om te genieten van de natuurlijke baden. 
Dan	een	bezoek	aan	het	dorp	Machuca,	vroegere	rustplaats	voor	de	 
lama-caravanen die over de Inca Highway reisden. Vrije namiddag.

Dag 5 > Transfer naar de luchthaven van Calama. Onthaal aan de  
luchthaven	van	Puerto	Montt	en	transfer	naar	Puerto	Varas	aan	het	
Llanquihue meer, met zicht op de Osorno- en Calbuco-vulkanen. In de 
namiddag:	vrije	tijd	om	de	stad	te	verkennen,	met	onder	andere	de	door	
Duitse	jezuïeten	gebouwde	kerk.	3	overnachtingen.

Dag 6 > Volle dag bezoek aan Puella en de Petrohue-watervallen. Rit langs 
het Llanquihue-meer en het stadje Ensenada tot aan het Vicente Perez 
Rosales	National	Park.	Van	over	het	Todos	Los	Santos-meer	voert	een	
catamaran je tot aan Puella, met onderweg zicht op de vulkanen.  
Wandeling	door	het	Valdivian-regenwoud	tot	de	Cascada	de	la	Novia.	 
In	de	late	namiddag:	terugkeer	per	catamaran	tot	Petrohue	en	transfer	
naar Puerto Varas. 

Dag 7 > Excursie naar de eilandengroep Chiloe, met in de zomer transfer 
per	ferry	en	bezoek	aan	de	pinguïnkolonie	Punihuil.	Of	in	de	winter	de	
historische en culturele trekpleisters zoals Castro en Dalcahue.

Dag 8 >	Transfer	naar	de	luchthaven	van	Puerto	Montt.	Onthaal	aan	de	
luchthaven	van	Punta	Arenas	en	transfer	per	bus	naar	Puerto	Natales.	 
3 overnachtingen. 

Dag 9 > Volle dag cruise naar de Balmaceda & Onelli-gletsjers. 

Dag 10 >	Vertrek	van	Puerto	Natales	en	volle	dag	bezoek	aan	het	Torres	
del	Paine	National	Park.	Bezoek	aan	natuurmonument	Cueva	del	Milodon,	
en	aan	Torres	del	Paine,	een	biosfeerreservaat	van	de	UNESCO	met	
weelderige	fauna	en	flora.	

Dag 11 > Transfer naar de luchthaven van Punta Arenas. Onthaal aan de 
luchthaven van Santiago en transfer naar het hotel. Overnachting.

Dag 12 > Transfer naar de luchthaven van Santiago.

Torres del Paine National Park.
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Travesia del Altiplano

Carretera Austral

12 nachten  

Dag 1 > Santiago

Dag 2 > Santiago/Arica

Dag 3 >	Arica	-	Putre:	traject	met	onderweg	mogelijke	bezoeken	aan	
het vogelopvangcentrum van de Lluta Delta, het dorp Poconchile, de 
Quebrada de Cardones-canyon en het dorp Socorama. 

Dag 4 >	Putre:	bezoek	aan	het	Lauca	National	Park	en	Parinacota.	
Onderweg kan je de Cotacotani-lagune, het Chungara-meer en/of de 
warmwaterbronnen	van	Jurasi	bezoeken.	

Dag 5 >	Putre:	de	tweelingvulkaan	Payachata,	de	indrukwekkende	
Allane canyon …

Dag 6 >	Putre	-	zoutmeer	Surire	-	Las	Vicunas	Nationaal	Reservaat	-	
Colchane

Dag 7 >	Colchane	-	Pica	met	diverse	stops:	Cariquama	(oud	Aymara	
ceremonieel centrum), Chusmiza (petrogliefen), Quebrada de  
Tarapaca, Cerro Unita (de geoglief el Gigante de Atacama) en la 
Pampa de Tamarugal.

Dag 8 >	Pica	-	Iquique	met	diverse	stops:	Pintados-geogliefen,	de	
verlaten mijnkantoren van Humberstone en Santa Laura 

Dag 9 > Iquique - San Pedro de Atacama

Dag 10-11 > San Pedro de Atacama

Dag 12 > San Pedro de Atacama - Calama/Santiago

Dag 13 > Santiago

14 nachten (oktober - mei) 

Dag 1 > Santiago

Dag 2 >	Santiago/Puerto	Montt	-	Puerto	Varas

Dag 4 > Puerto Varas - Leptepu - Caleta la Arena - Caleta Pueleche - 
Hornopiren - Fjordo Largo - Caleta Gonzalo

Dag 6 > Caleta Gonzalo - Futaleufu (El Barranco)

Dag 8 >	Futaleufu	-	El	Pangue:	Quelat	National	Park.	Met	zijn	1.540	km² 
omvat dit park wilde rivieren, dichtbeboste wouden met  
voornamelijk coigüe, tepa, tepú en nalcas en een hangende gletsjer. 

Dag 10 > El Pangue - Coyhaique

Dag 11 >	Coyhaique	-	Lake	General	Carrera	(Puerto	Tranquilo):	
Marmol-kathedralen,	Exploradores-gletsjer	…

Dag 13 > Lake General Carrera - Puerto Bertrand

Dag 15 > Puerto Bertrand - Balmaceda/Santiago
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Road trip along 
Chile’s carretera austral.



•	 Santiago en wijde omgeving
 Een klassiek bezoek aan de stad kan je gemakkelijk uitbreiden tot 

4	of	meer	nachten.	Er	is	zoveel	te	beleven:	Santiago	te	voet	of	per	
fiets,	verken	de	kleurrijke	markten	of	gastronomische	tradities	en	
wijnen. 

	 Ook	de	omgeving	biedt	variatie:	het	Cerro	La	Campana	National	
Park,	de	Maipo	en	Colchagua	Vallei.

 Voor langduriger en/of uitgebreidere verkenning is een  
huurwagen ideaal. Bijvoorbeeld om de Colchagua Vallei  
(Santa Cruz) en Valparaiso te bezoeken.

•	 San Pedro de Atacama 
 Ook hier kan je zowel in groep als met private gids reizen, of in 

alle vrijheid zonder bezoeken. Gezien de streek en veel offroad 
bezienswaardigheden, raden wij hier een huurwagen minder aan.

 Wel biedt deze streek een aantal lodges die werken met een  

all-inclusive concept. Daarbij zijn niet alleen maaltijden en 
dranken inbegrepen, maar ook veelal een excursie-menu waaruit 
je dagelijks kan kiezen. Deze lodges zijn duurder, maar gezien hun 
aanbod zeker het overwegen waard.

 Een verlenging naar Bolivië (Eduardo Avaroa Reserve en Uyuni) is 
ook mogelijk (zie Bolivië).

•	 Altiplano (Arica, Putre en Lauca National Park)

•	 Puerto Varas
 Weet dat ook een verblijf op de eilandengroep Chiloe mogelijk is.

•	 Chileens Patagonië met als toppers:
-  Torres del Paine
-  W-trekking Torres del Paine
-  of cruise doorheen Patagonië van Chili (Punta Arenas)  

naar Argentinië (Ushuaia)
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Meer programma’s of een waaier aan minitrips die je aan deze programma’s kan toevoegen, vind je op onze website.  
Of stel zelf een rondreis samen.

Pasturing alpacas in front of Chungara lake and 
Parinacota Volcano, Tarapaca Region.
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•	 De Paaseilanden (Isla de Pascua)

 Dag 1 > Onthaal aan de luchthaven van het Paaseiland en transfer naar het hotel. Overnachting.

 Dag 2 >	Tour	rond	het	Paaseiland:	een	rit	met	gids	langs	de	zuidoostkust	met	zicht	op	de	 
Poike-eilandengroep.	Bezoek	aan	de	Rano	Kau-vulkaan,	waar	de	Moais-beelden	werden	 
gemaakt.	Geniet	van	het	prachtige	uitzicht	over	de	Tongariki	Ahu	met	de	15	gerestaureerde	Moais.	
Vervolgens een stop aan het Ovahe- en het Anakena-strand. Overnachting. (lunchbox)

 Dag 3 >	Maak	kennis	met	de	‘birdman’-cultuur	in	Orongo,	een	prachtig	natuuroord	met	zicht	op	de	
Motu-eilandjes.	Daarna	naar	Ahu	Akivi,	met	de	7	beroemde	Moais,	en	de	ceremoniële	plek	Tahai.	 
Bezoek aan de lavagrot Ana Te Pahu en verder tot de krater van Puna Pau. Overnachting.

 Dag 4 > Transfer naar de luchthaven van het Paaseiland.

	 Deze	minitrip	kan	met	2	nachten	verlengd	worden:
-  De halve dag bezoek op dag 3 aan Orongo wordt vervangen door een volle dag trekking naar Orongo. 

Transfer naar de ceremoniële plaats van Tahai, vandaar een voettocht over de Rano Kau-vulkaan, door 
moerassen en bosjes, met prachtig uitzicht over de Stille Oceaan. Wandeling tot het dorp Orongo, met 
spectaculaire petrogliefen. Transfer naar de beschilderde grotten van Ahu Vinapu en Ana Kai Tangata.

-		De	halve	dag	bezoek	op	dag	3	aan	Ahu	Akivi	wordt	vervangen	door	2	halve	dagexcursies:
 een excursie te paard (± 3,5 uur). Paardrijtocht langs de noordwestkust via het ceremoniële dorp 

Tahai. Onderweg bezoek aan enkele interessante grotten. 
-		Trekking	naar	de	top	van	de	jongste	vulkaan	van	het	Paaseiland	Maunga	Terevaka,	en	door	een	 

eucalyptuswoud naar de oude schaapshoeve Vaitea.
-		Halve	dag	bootexcursie	naar	de	eilanden	Motu	Iti,	Motu	Nui	en	Motu	Kao	Kao	(±	3	uur).

 
•	 En	zelfs	dan	heeft	Chili	nog	meer	te	bieden.	Denk	daarbij	bv.	aan	La Serena, Pucon en zo veel meer!

Scan mij voor meer info: 
Chili
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Easter Island, Native by Moai Statue.
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  ± 2.780.000 km2 
 (91 x België)

 ± 43.500.000    Peso 
 (1 EUR = 20 Pesos)

 Spaans  220V   Internationaal paspoort   Geen

Het land van eindeloze vlakten… 
Er was eens een grote familie met grootse vakantieplannen, maar ook met een 
nog groter probleem. Ze bestond namelijk uit vijftien personen met evenveel 
verschillende vakantiewensen! Apart op vakantie gaan was geen optie, en 
allemaal samen leek ook niet te lukken. Moeder wilde romantiek, vader naar 
de Victoria Falls in Afrika, de oudste dochter droomde van de Amazone, de 
jongste van vogels observeren, en een van de zonen wilde naar de Everglades. 
Nog een ander had de Andescultuur op z’n lijstje, z’n zussen de Australian Red 
Desert en pinguïns, zeerobben en walvissen spotten op Antarctica. En dan was 
er nog eentje die graag in Darwins sporen wou treden in Patagonië en Tierra 
del Fuego. Niemand van hen die de voorkeur van twee broers voor de Himalaya 
of Alaska begreep. Aan fietsen, raften of stoere wandeltochten dachten ze al 
helemaal niet. Dus de laatste twee kinderen waren al helemáál ontroostbaar. 
Het hele reisplan leek een nachtmerrie te worden...
Gelukkig wist Cosmic Travel raad: ze zonden heel de familie naar Argentinië! 
Moeder droomde weg bij de tango’s in Buenos Aires, vader ‘dook’ in de Iguazu 
Falls, de kinderen gingen uit hun dak bij een maatwerk aan trips naar regenwoud 
en watervallen, de Ibera Marshlands en de plaatselijke cultuur in de ‘Puna’ van de 
Andean Highlands. Bovendien kon er gefietst worden, gewandeld, geobserveerd 
en zoveel meer. Ze bezochten de red-sandstone Canyon in Talampaya, beklommen  
de Aconcagua in Mendoza, raakten bijna verblind door de schoonheid van de 
gletsjers van Los Glaciares National Park, trokken door de vogelkolonies van de 
Valdes Peninsula en genoten van paardrijden en raften vlak bij het Andes-
gebergte. Ten slotte fietsten ze door het Lake District en trokken ze door de 
Iruya. Kortom, de nachtmerrie bleef uit en iedereen kreeg zijn droomreis! 
Hoe ziet die van jou eruit?

Argentinië
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Perito Moreno glacier. 
Patagonia.



Tips & trics
•	 Ideaal reisseizoen: heel kort door de bocht: voor het 

zuiden van oktober/november tot en met eind maart, 
voor het Noordwesten van eind maart tot en met 
november. Zie ook uitgebreide omschrijving bij klimaat.

•		 Diensten: je kan zowel reizen in groep, als met een 
private gids, of in alle vrijheid zonder geleide bezoeken. 
Een huurwagen is ook mogelijk, maar nogal prijzig. 

 De kosten zijn afhankelijk van het parcours, en er zijn 
hoge kosten als de wagen elders wordt afgezet. Ook 
kunnen wij geen full-cover verzekering aanbieden bij 
huurwagens in Argentinië.

•		 Hotels: naargelang van de regio kosten overnachtingen 
van 80 à 100 euro per kamer per nacht tot meer dan 
1.000 euro per kamer per nacht. Er is een ruim aanbod 
van grote hotels en charmehotels. Goedkopere hotels 
bestaan maar kunnen niet professioneel en aan een 
goede prijs aangeboden worden.

 Belangrijk: sinds 2017 moeten internationale toeristen 
geen hoteltaksen meer betalen. 

•  Ideale reiziger: liefhebbers van mooie natuur en  
adembenemende landschappen. Dit kan je combineren 
met cultuur en musea in de steden en in het Noordwesten, 
maar	ook	met	soft-adventure	(trekking,	fietsen,	 
paardrijden, vissen) of met de lokale wijncultuur.

 Daarom is deze bestemming ideaal voor individuele 
reizigers en families (ook met jongere kinderen),  
voor avonturiers en vips. Zowel de diensten als de  
binnenlandse vluchten zijn niet goedkoop. Er hangt  
dus een prijskaartje aan deze bestemming!

•		 Noord- en Zuid-Argentinië combineren in één reis is 
mogelijk, maar we raden dit niet echt aan.  
Het verhoogt het aantal vluchten, en dus ook de prijs. 
En bovendien zijn de ideale seizoenen voor een bezoek 
niet dezelfde.

•		 Hou	er	rekening	mee	dat	we	bij	je	reservatie	altijd	
een kopie nodig hebben van je geldig internationaal 
paspoort, zelfs als de reservatie een jaar op voorhand 
gebeurt.

•		 Op	binnenlandse	vluchten	is	de	bagage	veelal	beperkt	
tot 15 kg per persoon. Goed om te weten (en om niet te 
panikeren): de planning van de binnenlandse vluchten 
in Argentinië verandert frequent. Daarom raden we te 
strakke reisschema’s af.

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

 Op de volgende pagina’s vind je alvast voorbeeldreizen 
ter inspiratie.

 15kg  Geen  36 USD internat. vlucht
 9 USD binnenl. vlucht

  5-10 USD in groep
 10-15 USD in privaat 

Klimaat

Streken

Door de uitgestrektheid en de ligging van het land, telt Argentinië meerdere klimaten: de noorde-
lijke regio’s rond Iguazu zijn tropisch, terwijl het zuidelijke Patagonië eerder koud en winderig kan 
zijn. De winter loopt van eind juni tot begin oktober, en de zomer van december tot maart.
Een korte samenvatting van de reisperiodes per streek:
•		 In	het	noordoosten:	het	hele	jaar,	met	uitzondering	van	een	paar	streken	tijdens	het	
 regenseizoen (januari - maart).
•		 Buenos	Aires,	subtropisch	Mesopotamië	(Iguazu	&	Misiones)	en	Cordoba:	het	hele	jaar	door.
•		 De	Patagonische	Andes	(El	Calafate),	langs	route	40,	Tierra	del	Fuego	(Ushuaia):	het	best	van	

oktober tot en met eind april voor de klassieke bezoeken. Om te skiën ideaal in juli en augustus. 
•		Maar	er	is	meer,	Mendoza	en	de	Centrale	Andes,	de	streek	rond	de	meren	van	Bariloche,	
	 San	Martin	de	los	Andes	en	de	Valdes	Peninsula,	informatie	over	deze	en	de	andere	
 bestemmingen kan je uitgebreid lezen op de website.

Zoals de inleiding (lees die zeker) en het klimaat doen 
vermoeden, is het niet mogelijk hier een volledig overzicht te 
geven en houden we het bij een heel beknopte samenvatting.

Het zuiden van Argentinië kennen de meesten als Patagonië. 
De	omgeving	omvat	zowel	bekende	punten	als	El	Calafate	
met	de	Perito	Moreno-gletsjer	en	Ushuaia.	Minder	bekend	
is	El	Chalten	en	Fitz	Roy,	te	vergelijken	met	Torres	del	Paine	
in	Chili.	Ideaal	voor	prachtige	wandelingen.	Nog	verder	weg	
van de klassieke paden is de zuidelijke route 40. Die begint 
aan	Comodoro	Rivadavia	en	voert	je	doorheen	het	woeste	
Patagonië met zijn Pinturas Vallei, het Nationaal Park van 
Perito	Moreno	(niet	te	verwarren	met	de	gelijknamige	 
gletsjer!) en tal van uitgestrekte meren (Lago de Buenos 
Aires	of	San	Martin	…).

De Valdes Peninsula is de uitgelezen plaats om walvissen 
en pinguïns te spotten. Hou je minder van de toeristische 
regio’s, kies dan voor Bahia Bustamante. In het private 
reservaat of Puerto Deseado zijn de vogels, pinguïns, 
zeehonden en orka’s veel talrijker dan de mensen! 

In	de	streek	van	de	meren	(met	San	Carlos	de	Bariloche)	
loont Isla Victoria de moeite, net als de legendarische 
‘Zeven	Meren	Route’	met	Villa	Angostura,	San	Martin	de	
los Andes en het Lanin National Park.

De hoge Andes in het Noordwesten begint eigenlijk 
centraler	bij	Mendoza,	bekend	voor	zijn	heerlijke	wijnen	
en	de	Aconcagua.	Meer	verdoken	in	de	bergen	bots	je	op	
het	Talampaya	National	Park	en	Ischigualasto.	Rondom	
Salta	wordt	het	weer	wat	toegankelijker:	in	Cafayate	
moet	je	zijn	voor	z’n	wijnen,	maar	ook	Cachi,	Tilcara,	de	
‘Weg	van	de	Wolken’	en	het	idyllische	Iruya	spreken	tot	de	
verbeelding.

Ten	slotte	mag	Iguazu	niet	ontbreken,	een	mooie	plek	die	
we graag apart vermelden omdat ze op het drielandenpunt 
ligt	met	Brazilië	en	Paraguay.

Maar	Argentinië	is	nog	zoveel	meer!	Er	is	nog	de	 
romantische hoofdstad Buenos Aires, ook wel het  
‘Parijs van Zuid-Amerika’ genoemd. En ook de Ibera 
Marshlands,	Cordoba,	de	cultuur	van	de	gaucho’s	in	de	
pampa’s	rondom	Buenos	Aires	of	Cordoba	verdienen	 
een plaatsje op je reisprogramma.
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12 nachten (september-april)

Dag 1 > Onthaal aan de luchthaven van Buenos Aires en transfer naar het 
hotel. Overnachting.

Dag 2 > Een stadswandeling, die je alle gezellige wijken van Buenos Aires 
laat ontdekken (2 uur). Bezoek met een gids de historische paden, parken 
en plaza’s. Overnachting.

Dag 3 >	Transfer	naar	de	luchthaven	van	Buenos	Aires.	Onthaal	aan	de	
luchthaven	van	Trelew	en	transfer	naar	het	hotel.	Overnachting.	

Dag 4 > Volle	dag	bezoek	aan	Punta	Tombo	met	de	grootste	kolonie	
Magellaan-pinguïns	ter	wereld,	gevolgd	door	Gaiman,	een	typische	Welse	
nederzetting met zijn bijzondere theetraditie. Overnachting.

Dag 5 > Volle dag bezoek aan de Valdes Peninsula, een gedroomde plek 
voor het observeren van wildlife: wilde lama’s, gordeldieren, Patagonische 
vossen,	zeeolifanten,	Magellaan-pinguïns	…	Bezoek	onder	andere	aan	het	
dorpje Puerto Piramides, vanwaar de walvistochten vertrekken, en aan 
Caleta	Valdes	met	zijn	kolonies	zeeleeuwen	en	zeeolifanten.	Na	de	lunch:	
oversteek van het schiereiland via de zoutbedden. Overnachting.

Dag 6 >	Transfer	naar	de	luchthaven	van	Trelew.	Onthaal	aan	de	
luchthaven van Ushuaia en transfer naar het hotel. Overnachting.

Dag 7 >	Dagexcursie	in	het	Tierra	del	Fuego	National	Park,	inclusief	
boottochtje. Voettocht naar een indrukwekkende plek met uitzicht over 
verschillende	wateren.	Tijdens	de	tocht	door	het	bos	kan	je	veel	kleurige	
vogels spotten. Na de lunch: boottocht in zodiac naar het Redonda-eiland 
voor een middagwandeling, in het gezelschap van onder andere 
zeeleeuwen en albatrossen. Overnachting. (lunch)

Dag 8 >	Dagexcursie	offroad	per	4x4	naar	de	Fagnano-	en	Escondido-
meren rondom Ushuaia. Barbecuelunch en tijd om de omgeving van het 
woud en het meer te verkennen. Na de lunch gaat de tocht per 4x4 verder 
over het oude pad naar Petrel, een gezellige herberg aan het meer. 
Overnachting. (lunch)

Dag 9 >	Transfer	naar	de	luchthaven	van	Ushuaia.	Onthaal	aan	de	
luchthaven	van	El	Calafate	en	transfer	naar	het	hotel.	Overnachting.

Dag 10 > Dagexcursie naar het Los Glaciares National Park en de Perito 
Moreno-gletsjer.	Observeer	hoe	ijsbergen	worden	gevormd,	en	geniet	van	
het spectaculaire uitzicht over het Lago Argentino met op de achtergrond 
het Andesgebergte. Overnachting.

Dag 11 >	Dagexcursie	(gedeeltelijk	per	boot)	naar	de	Estancia	Cristina	
(bootreis en bezoek aan het museum inbegrepen). Reis per catamaran 
vanuit	Puerto	Bandera,	over	het	Cristina-kanaal.	In	de	namiddag:	
bezoek	aan	de	kapel	nabij	Rio	Caterina,	het	museum	en	de	wijngaard.	
’s	Avonds:	terugkeer	naar	El	Calafate.	Overnachting.

Dag 12 >	Transfer	naar	de	luchthaven	van	El	Calafate.	Onthaal	aan	de	
luchthaven van Buenos Aires en transfer naar het hotel. ‘s Avonds geniet 
je	van	een	glamoureuze	tangoshow	met	een	fijne	maaltijd	(transfers	 
inbegrepen). Overnachting. (diner)

Dag 13 >	Transfer	naar	de	luchthaven	van	Buenos	Aires.

Perito Moreno glacier in the National park 
of Los Glaciares, Patagonia.



Patagonia

Andes & Patagonia

15 nachten ( oktober - april) 

Dag 1-2 > Buenos Aires
Dag 3 > Buenos Aires/Ushuaia
Dag 4 >	Ushuaia:	Tierra	del	Fuego	NP
Dag 5 > Ushuaia:	Fagnano-	en	Escondido-meer	
Dag 6-9 >	Cruceros	Australis	Ushuaia	tot	Punta	Arenas	(Chili)
Dag 9 >	Punta	Arenas/Torres	del	Paine
Dag 10-11 >	Torres	del	Paine
Dag 12 >	Torres	del	Paine	-	El	Calafate
Dag 13 >	El	Calafate:	Los	Glaciares	NP	&	Perito	Moreno-gletsjer
Dag 14 >	El	Calafate:	Estancia	Cristina
Dag 15 >	El	Calafate/Buenos	Aires:	tango
Dag 16 > Buenos Aires

15 nachten (oktober - april) 

Dag 1 (do) - 2 (vr) > Buenos Aires
Dag 3 (za) >	Buenos	Aires/Trelew	-	Punta	Tombo
Dag 4 (zo) >	Punta	Tombo:	Valdes	Peninsula
Dag 5 (ma) >	Punta	Tombo	-	Comodoro	Rivadavia	-	Puerto	Deseado
Dag 6 (di) > Puerto Deseado: Deseado rivier
Dag 7 (wo) > Puerto Deseado - Los Antiguos (meer van Buenos Aires)
Dag 8 (do) > Los Antiguos - Pinturas riviervallei - Estancia La Oriental
Dag 9 (vr) >	Estancia	La	Oriental:	Perito	Moreno	NP
Dag 10 (za) >	Estancia	La	Oriental	-	Lago	San	Martin
Dag 11 (zo) >	Lago	San	Martin	
Dag 12 (ma) > Lago	San	Martin	-	El	Chalten
Dag 13 (di) >	El	Chalten	-	El	Calafate
Dag 14 (wo) >	El	Calafate:	Los	Glaciares	NP	&	Perito	Moreno-gletsjer
Dag 15 (do) >	El	Calafate/Buenos	Aires:	tango
Dag 16 (vr) > Buenos Aires
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View over Mount Fitz Roy and Cerro Torre with town of 
El Chalten, Patagonia.
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Argentina Secreta
11 nachten (maart - december)

Dag 1 > Buenos Aires
Dag 2 > Buenos Aires/San Juan - Villa Union
Dag 3 >	Villa	Union:	Ischigualasto	&	Talampaya	NP
Dag 4 > Villa Union - Laguna Brava
Dag 5 >	Laguna	Brava	-	Chilecito	-	Cuesta	de	Miranda	-	Famatina	
vallei	-	Tinogasta

Camino a las Nubes
7 nachten (maart - december)

Dag 1 > Onthaal aan de luchthaven van Buenos Aires en transfer naar het 
hotel. Stadswandeling die je alle gezellige wijken van Buenos Aires laat 
ontdekken (2 uur). Bezoek met een gids de historische paden, parken en 
plaza’s. Overnachting.

Dag 2 >	Transfer	naar	de	luchthaven	van	Buenos	Aires.	Onthaal	 
aan	de	luchthaven	van	Salta.	Transfer	naar	het	hotel.	Ontspannen	 
stadswandeling (2 uur) en bezoek aan de kathedraal en het  
archeologisch museum. Overnachting.

Dag 3 > Dagexcursie	naar	het	stadje	Cafayate,	waar	de	enige	echte	
Argentijnse	wijn,	de	Torrontes,	wordt	gemaakt.	Bezoek	aan	een	van	de	
hoogst gelegen wijngaarden ter wereld voor een degustatie. 
Overnachting.

Dag 4 > Bezoek	aan	de	oude	stad	Cachi	met	het	archeologisch	museum	
vol	schatten	uit	de	Andes.	Terugkeer	naar	Salta,	via	het	hoge	plateau	van	
Tin-Tin,	het	Los	Cardones	National	Park,	de	spectaculaire	Cuesta	del	
Obispo en de Valle Encantado. Overnachting.

Dag 5 >	Dagexcursie	via	de	‘Weg	naar	de	Wolken’	tot	aan	Tilcara:	
de Puna-highlands behoren tot de meest onherbergzame plekken ter 
wereld: gelige weilanden, vulkanische rotsgronden en zoutvelden, 
afgewisseld met paradijselijke meertjes en hun vele vogelsoorten. 
In vervlogen tijden maakte Puna deel uit van het Inca Zonnerijk, waarvan 
de vele rotsschilderingen nog getuigen. Bezoek aan de zoutontginning, 
gevolgd	door	een	mooie	rit	via	de	Cuesta	de	Lipan	naar	het	koloniale	dorp	
Purmamarca. Overnachting.

Dag 6 > Volle dag bezoek aan de Humahuaca-vallei met zijn dorpen, 
kapelletjes,	markten	en	musea.	Bezoek	aan	Tilcara	en	de	Pucara,	een	
gerestaureerd	pre-Colombiaans	fort	met	prachtig	uitzicht.	Bezoek	aan	het	
archeologisch museum, de plaatselijke kerk en het stadshuis.  
Transfer	naar	Salta.	Overnachting.

Dag 7 >	Transfer	naar	de	luchthaven	van	Salta.	Onthaal	aan	de	luchthaven	
van Buenos Aires en transfer naar het hotel. Vrije dag. ‘s Avonds geniet  
je	van	een	glamoureuze	tangoshow	met	een	fijne	maaltijd	(transfers	 
inbegrepen). Overnachting. (diner)

Dag 8 >	Transfer	naar	de	luchthaven	van	Buenos	Aires.

Dag 6 >	Tinogasta	-	Londres	&	Belen	-	Santa	Maria	&	Amaicha	-	 
Quilmes	-	Cafayate
Dag 7 >	Cafayate	-	Calchaqui-vallei	-	Cachi
Dag 8 >	Cachi	-	Los	Cardones	NP	-	Cuesta	del	Obispo	-	Salta
Dag 9 > Salta
Dag 10 >	Salta	-	Toro	Canyon	-	Santa	Rosa	de	Tastil	-	Salinas	Grandes	-	 
Purmamarca/Tilcara
Dag 11 >	Tilcara	-	Humahuaca	vallei	-	Salta/Buenos	Aires:	tango
Dag 12 > Buenos Aires

 

Painter’s Palette mountains, 
Quebrada de Humahuaca, Salta.
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Op onze website vind je nog meer extra programma’s, net als een waaier 
aan minitrips die je aan deze programma’s kan toevoegen. Of om zelf met 
minitrips een eigen rondreis te maken.

•	 Buenos Aires met heel wat mogelijkheden. 
- Cultuurpakket	met	bezoek	aan	diverse	ambachtsateliers,	het	Malba	
Museum	en	het	Fernandez	Blanco	Museum.

- Tangopakket met	privé	tangoles	en	bezoek	aan	een	Milonga.
- Gastronomiepakket met introductie tot de Argentijnse keuken, bezoek 

aan de veemarkt, en een wijnproeverij.
- Actief pakket met	verkenning	per	fiets	en	een	kajaktocht	in	de	Parana	

delta.

•		 El Calafate	met	o.a.	uitbreiding	naar	de	Estancia	Cristina
 Estancia Cristina: een mijlpaal in de geschiedenis van Patagonië.  

In	1900	gesticht	door	Percival	Masters,	een	in	Southampton	geboren	
zeeman die zijn leven een andere wending wilde geven en naar  
Argentinië vertrok. Daar legde hij zich toe op de boerenstiel. Samen met 
zijn	echtgenote	stichtte	hij	estancia	‘La	Cristina’	in	een	afgelegen	baai	van	
het Lago Argentino. Dit landgoed werd genoemd naar één van de doch-
ters. De huidige estancia werd voltooid in 1918 en is maar liefst 22.000 
ha groot. Oorspronkelijk werden er voornamelijk schapen gehoed, tot wel 
25.000 stuks.

•		 El Chalten/Fitz Roy

•		 Ushuaia

•		 De Zuid-Atlantische kust: de Atlantische Galapagos-eilanden 
- Valdes Peninsula
- Bahia Bustamante
- Puerto Deseado

•		 Meren district
- Bariloche
- Isla Victoria
- San	Martin	de	los	Andes

•		 Mendoza

•		 Het Noordwesten
- Salta
- Trekking	Iruya

•		 Met huurwagen, voorbeelden:
- Cordoba
- Salta,	7	nachten:	Salta	(1)	-	Cachi	(1)	-	Cafayate	(1)	-	Salta	(1)	-	
	 Tilcara	(2)	-	Salta	(1)	
- de Mendoza a Salta, 12	nachten:	Mendoza	(2)	-	Barreal	(1)	-	
	 Villa	Union	(2)	-	Belen	(1)	-	Cafayate	(1)	-	Cachi	(1)	-	Salta	(2)	-	
	 Tilcara	(1)	-	Salta	(1)
- de Comodoro Rivadavia a El Calafate, 8 nachten: Puerto Deseado (2) - 
Isla	Pavon	(2)	-	El	Chalten	(2)	-	El	Calafate	(2)

- San Martin de los Andes, 6 nachten: Bariloche - Villa La Angostura (2) - 
San	Martin	de	los	Andes	(2)	-	Bariloche	(2)

Scan mij voor meer info: Argentinië
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Buenos Aires, La Boca, Couple dancing 
tango on Caminito Street.



  ± 176.000 km² 
 (= 6 x België)

 ± 3.400.000    Pesos Uruguayos 
 (1 EUR= 34 Pesos Urug.)

 Spaans  220V   Internationaal paspoort   Geen

Natuurl i jke schoonheid 
Uruguay is één van de kleinste staten van Latijns-Amerika, maar heeft een  
bewogen geschiedenis achter de rug. Vandaag hebben evenwel gastvrijheid en 
binnenlandse rust de bovenhand. Doordat het land vroeger op de grens lag tussen 
Spaanse en Portugese koloniale veroveringen, is Uruguay altijd onderhevig  
geweest aan diverse invloeden. Talloze inwijkelingen van Europese afkomst  
zochten er hun heil. Inmiddels vormen zij het gros van de Uruguayaanse bevolking. 
Ze wonen grotendeels in de hoofdstad Montevideo, middelpunt van het politieke, 
sociale en culturele leven. Een vaste indiaanse populatie heeft het land waarschijnlijk 
nooit gekend. Uruguay is qua samenleving misschien het meest rustige land van 
Zuid-Amerika, op het gebied van natuurlijke schoonheid is het uitbundig.  
Het binnenland bestaat nagenoeg uit grasachtige heuvels en weiden, meer bevolkt 
door vee dan door mensen. Tijdens de koloniale periode werd Uruguay vaak 
aangeduid als de Banda Oriental of ‘Oostelijke oever’. Deze grillige kustlijn wordt 
middendoor gesneden door sparren- en eucalyptusbossen, aangeplant om de kust 
te beschermen.

Uruguay



Tips & trics
•	 Ideaal reisseizoen: heel het jaar. Voor strandvakanties is de Uruguayaanse 

zomer (november - maart) ideaal. 
•	 Diensten: je kan zowel individueel, in groep als in private diensten reizen, 

maar ook met een huurwagen.
•	 Hotels: vanaf 80 à 100 euro per kamer per nacht tot meer dan 1.000 euro 

per kamer per nacht. Uruguay kent enkele pareltjes van hotels, waarbij we 
direct denken aan onze vrienden van zowel Estancia, Bahia en Playa VIK.

•	 Ideale reiziger: geïnteresseerd in mooie landschappen, kust en steden. Voor 
zowel individuele reizigers en families, als voor vips.

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

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

 15 of 30kg   Geen  45 USD internat. vlucht
 20 USD binnenl. vlucht

  5-10 USD

Klimaat
Matig en nogal vochtig met hevige weersveranderingen. De zomer (november - maart) 
kent temperaturen tussen 21 en 30 °C. Tijdens de winter (juni - september) worden  
die gehalveerd. April en mei leveren de meeste regen. Zomerse stormen komen 
frequent voor.

Streken
Uruguay wordt vaak in combinatie met Argentinië bezocht, zeker met Iberia 
en Air Europa die rechtstreeks vanuit Montevideo terugvliegen naar Europa. 
Het	ideale	vertrekpunt	hiervoor	is	Colonia	del	Sacramento,	gelegen	tegenover	
Buenos Aires, aan de overkant van de Rio de la Plata. In onze winter is het goed 
vertoeven in de mondaine badplaatsen Punta del Este en José Ignacio.

Maar naast Colonia del Sacramento geeft ook Montevideo een leuke twist aan 
de bestemming. Je vindt er zowel oude als moderne gebouwen, maar ook de 
Port markt met onder zijn metalen constructie een gezellig kluwen van  
restaurantjes, muzikanten, ambachtslieden, terrasjes en winkeltjes.

En dan is er uiteraard het binnenland met rustige landschappen. Juist door haar 
eenvoud	zo	aantrekkelijk:	de	landbouw	en	de	estancia’s,	of	het	golvende	land	
(cuchillas) in Florida: San Pedro del Timote. Ga voor de ideale vogelobservatie 
naar Quebrada de los Cuervos National Park of de moeraslanden in de  
provincie	La	Rocha.	Hier	vind	je	trouwens	ook	de	panoramische	route	109	en,	
nabij Cabo Polonio en Valizas, één van de grootste zandduinen ter wereld.

Fly & drive Uruguay
7 nachten

Dag 1 >	Onthaal	in	Colonia	del	Sacramento.	Assistentie	bij	het	afhalen	van	de	
huurwagen.	Briefing.	Overnachting.

Dag 2 >	Traject	met	de	huurwagen	naar	Montevideo.	Overnachting.

Dag 3 > Vertrek naar een estancia, bv. in de provincie Treinta y Tres.  
2 overnachtingen op de estancia. Daar kan je deelnemen aan het dagelijkse 
leven op de estancia en zo meer te weten komen over de gaucho-cultuur  
en -tradities. 

Dag 5 > Vertrek naar de badplaats Punta del Este of José Ignacio.  
3 overnachtingen.

Dag 8 > Terugrit naar Punta del Este of Montevideo, waar je op de luchthaven de 
huurwagen	tijdig	aflevert.

Scan mij voor meer info: Uruguay
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Hotel Playa VIK,  Jose Ignacio.
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Tips & trics
•	 Reisseizoen:	september	-	maart.
•		 Diensten: reizen	zijn	steeds	in	groep.
•		 Hotels:	er	is	een	beperkt	aanbod	van	hotels,	steeds	in		

pakket	verkocht.
•		 Ideale reiziger:	ben	jij	de	ultieme	liefhebber	van	fauna	en	

flora?
•		 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	vind	je	alvast	een	voorbeeldreis		

ter	inspiratie.

  ±	12.000	km2	
	 (=	2/5	x	België)

 ±	3.400		   Falkland	Islands	Pound	
	 (=	UK	Pond)

 Engels  240	V	(3	plugs)	   Internationaal	paspoort

Klimaat
De	eilanden	kennen	een	heel	gematigd,	oceanisch	klimaat.	De	winters	(onze	
zomer)	duren	lang	met	temperaturen	van	1	tot	10	°C,	en	heel	weinig	sneeuw.		
De	zomers	(onze	winter)	zijn	zonnig	met	doorgaans	meer	wind	en	temperaturen	
van	8	tot	29	°C.		
De	lucht	is	opmerkelijk	helder	en	zuiver,	hetgeen	het	effect	van	de	zon	versterkt.		
In	januari	-	februari	is	de	gemiddelde	dagtemperatuur	te	Mount	Pleasant	15	°C,	
met	meestal	een	Westenwind,	die	in	de	zomer	sterker	is	dan	in	de	winter.		
In	december	-	januari	schijnt	de	zon	ongeveer	7,5	uur	per	dag.	De	Falklands		
hebben	gemiddeld	evenveel	zonuren	als	de	Zuid-Engelse	kuststreek.	Houdt		
rekening	bij	het	pakken	van	de	koffers:	binnen	één	dag	kan	je	alle	vier	de		
seizoenen	beleven.

Natuurparadi js op de grens 
van het Antarctisch gebied 

Deze dunbevolkte eilandengroep is gelegen in de Atlantische Oceaan, 
op ongeveer 450 km van Kaap Hoorn en 1.500 km ten noorden van Antarctica. 
De meeste van de amper 3.000 bewoners leven in de hoofdstad Stanley, de 
rest verspreid over de 2 hoofdeilanden en de 700 kleinere. Tot de opening van 
het Panamakanaal waren de Falklands vooral weggelegd voor ‘diehard’ reizigers. 
Inmiddels zijn ze toegankelijker, dankzij wekelijkse vluchten vanuit Chili en het 
Verenigd Koninkrijk en cruises vanuit Zuid-Amerika. Toch blijft het een exclusieve 
reiservaring. Gastvrije inwoners en een immens prachtige natuur is wat deze 
eilanden je bieden. Geniet van een mild klimaat, heldere wateren, maagdelijk 
witte stranden, adembenemende kliffen en een bijzondere fauna en flora. In de 
wateren rondom de Falklands zijn wel 15 soorten zeezoogdieren geteld. Toch is dit 
vooral een paradijs voor vogelliefhebbers, met toegankelijke reusachtige 
kolonies. Meer dan 70 % van alle ‘black-browed’-albatrossen ter wereld broeden 
hier. Je vindt ook de gestreepte caracara, ontelbare cobb’s winterkoninkjes of 
de Falkland Flightless Steamer-eend. En natuurlijk pinguïns in alle soorten: de 
majestueuze koningspinguïn, de heftige rotspinguïn, nieuwsgierige gentoo of 
verlegen Magellaanse. Wie weet spot je zelfs de macaroni pinguïn!

Falkland Islands



 15kg  Geen  22,50	FKP	internat.	vlucht   / Scan	mij voor meer info: 
Falkland Islands

Falkland Islands Wildlife 
7 nachten (september - maart)

Dag 1-3 >	Namiddag:	onthaal	aan	Mount	Pleasant	luchthaven	en	transfer	
met	vliegtuigje	van	Falkland	Islands	Government	Air	Service	(FIGAS)	naar	
Sea	Lion	Island.	Vlucht	van	25	minuten	met	zicht	over	de	kustlijn	en	het	
binnenland.	Accommodatie	in	de	Sea	Lion	lodge,	op	enkele	minuten	lopen	
van	de	wilde	natuur.	Sea	Lion	Island	is	één	van	de	kleinste,	maar	door	zijn	
natuurpracht	ook	één	van	de	meest	bezochte	eilanden	van	de	Falklands.		
Bij	aankomst:	oriëntatietocht	per	wagen	met	ontdekking	van	interessante	
plekken.	Tevens	ontvangst	kaart	met	richtlijnen	voor	een	veilige		
wildlife-exploratie.	Ga	je	er	internationaal	bedreigde	diersoorten	zoals	de	
gestreepte	caracara,	de	Antarctische	skuas,	de	zuiderse	reuzenstormvogel	
en	vele	zangvogels	spotten?	Niet	te	missen	zijn	de	zuiderse	zeeolifanten	en	
zeerobben	op	de	witte	stranden	van	Elephant	Corner.	Deze	dieren	komen	
vaak	zo	dichtbij,	dat	ze	vanuit	de	lodge-bar	zichtbaar	zijn!	Een	oplettend	oog	
spot	wellicht	zelfs	een	orka.	3	overnachtingen.	(volpension)

Dag 4-5 >	Transfer	per	FIGAS	voor	een	verblijf	in	de	Pebble	Lodge,	een	
comfortabel	verbouwde	boerderij	op	Pebble	Island.	Dit	is	één	van	de		
grotere	eilanden	met	een	heel	gevarieerd	landschap	en	allerlei	soorten	
vogels	en	zoogdieren.	Een	volle	dag	bezoek	met	gids	in	een	4x4-wagen	
biedt	ruim	gelegenheid	om	meer	van	de	dieren	en	de	weelderige	natuur	te	
ontdekken.	2	overnachtingen	(volpension	en	2	dagexcursies).

Dag 6 > Transfer	naar	de	luchthaven	voor	de	vlucht	naar	Stanley.	Stadstour	
naar	de	historische,	en	de	meer	moderne	delen	van	deze	kleine	en	afgelegen	
hoofdstad,	met	bezoek	aan	het	museum	en	de	schilderachtige	Gypsy		
Cove-baai.	2	overnachtingen.

Dag 7 >	Volle	dag	begeleid	bezoek	per	4x4	aan	Volunteer	Point,	
hoogtepunt	van	de	reis.	De	witte	stranden	en	het	turkooizen	water	hebben	
iets	Caraïbisch,	weliswaar	met	konings-	en	gentoopinguïns	en	andere	dieren	
op	de	stranden	en	in	de	lagunes.	(lunch)

Dag 8 >	Transfer	naar	de	luchthaven	Mount	Pleasant.
	

Adult Southern rockhopper penguin.
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Tips & trics
•	 Reisseizoen: december	-	februari.
•		 Diensten: uitsluitend	begeleid	in	groep.
•		 Schepen:	vanaf	1.500	euro	per	persoon	per	nacht.
•	 Ideale reiziger: deze	bestemming	draagt	een	stevig	prijskaartje.	Ze	is	interessant	voor	ieder	

met	interesse	voor	dit	ongekend	mooie	continent.	Ervaar	een	nieuwe	dimensie	in	reizen!
•		 Antarctica	raakt	populair	en	daardoor	commerciëler,	wat	soms	ten	koste	gaat	van	de	

kwaliteit	en	de	reiservaring.	Ons	aanbod	staat	ten	dienste	van	het	exclusieve	karakter	en	de	
kwaliteit	van	deze	bijzondere	bestemming.	Je	vliegt	naar	King	George	Island,	South	Shetland	
om	van	daaruit	de	cruise	te	starten.	Naast	extra	tijd	op	Antarctica	biedt	deze	formule	het	
grote	voordeel	dat	je	3	à	4	dagen	woelige	zee	met	alle	gevolgen	van	dien	vermijdt.

•	 Schepen,	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	vind	je	alvast	een	voorbeeldreis	ter	inspiratie.

  ±	14.000.000	km²	
	 (=	459	x	België)

 enkel	wetenschappers		  220V   Internationaal	paspoort   Geen

Klimaat
Antarctica	heeft	een	uitzonderlijk	koud,	droog	
en	winderig	klimaat	dat	heel	snel	kan	omslaan.	
Er	zijn	grote	klimatologische	verschillen	tussen	
zee,	kust	en	binnenland.	In	de	Antarctische	
zomer	(onze	winter)	worden	vooral	de	kustlijn	
en	eilanden	bezocht.	Daar	zijn	de	weers-	
omstandigheden	het	meest	mild,	toch	blijven		
de	temperaturen	rond	het	vriespunt		
schommelen.

Loop warm voor het 
i jskoude van ‘s werelds 
zuidel i jkste continent 

Hoe beschrijf je wat er door je heen gaat wanneer onvoorstel-
baar gigantische ijsbergen opdoemen aan de horizon? Wat je 
voelt als je schip zich een weg breekt door een mysterieuze 
bevroren wereld? Of wat je ervaart bij het zien van de eerste 
pinguïn, zeehond, zeeluipaard, orka of bultrugwalvis?

Vroeger was Antarctica uitsluitend voorbehouden aan weten-
schappers die in overheidsopdracht onderzoek verrichtten. 
Tegenwoordig maken ijsbrekers en speciaal ontwikkelde schepen 
het Antarctisch gebied ook toegankelijk voor avontuurlijke  
reizigers. Deze schepen, met een vakkundig wetenschappelijk 
team aan boord, gidsen u door de natuur van deze Terra  
Incognita. Er wacht je een reis die zijn weerga niet kent.

Antarctica

Scan	mij 
voor meer info: 
Antarctica
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Wiencke Island, Portal Point.



Klimaat

Antarctica Air-Cruise  
7 nachten (december - februari) 

Dag 1 >	Punta	Arenas:	transfer,	briefing,	diner	en	overnachting.

Dag 2 >	Dit	Antarctische	avontuur	start	met	een	twee	uur	durende	
vlucht	van	Punta	Arenas	naar	King	George	Island,	South	Shetland.	
Zodra	je	uit	het	vliegtuig	stapt,	adem	je	de	zuivere	Antarctische	
lucht	in.	Bezoek	aan	de	omgeving	rond	het	Chileense	Frei-station	
en	het	Russische	Bellingshausen-station.	Daarna	aan	boord	van	een	
zodiac	die	jou	naar	je	expeditievaartuig	brengt.	Inscheping.		
Verblijf	van	5	nachten	aan	boord	op	basis	van	volpension	en		
dagelijkse	bezoeken.

Dagen 3 tot 6 >	Cruise	door	de	South	Shetland	Islands	en	de	
westkust	van	het	Antarctisch	Schiereiland,	navigerend	langs	
ijsfjorden	en	spectaculaire	icebergs,	in	gezelschap	van	zeevogels,	
pinguïns,	zeehonden	en	walvissen.	Elke	dag	ontscheping	met	de		
zodiac	voor	exploratie	van	het	landschap	met	ervaren	poolgidsen.	
Aan	boord	van	het	schip:	een	stevig	programma	van	lezingen	en	
presentaties,	met	reisgenoten	genieten	van	de	panoramische	
uitzichten	vanuit	de	lounge	en	diens	glazen	wanden.
Geen	twee	reizen	zijn	dezelfde.	In	Antarctica	is	flexibiliteit	de	sleutel	
tot	succes.	Het	expeditieteam	stippelt	de	reisroute	uit	om	zo	veel	
mogelijk	voordeel	te	halen	uit	de	eeuwig	veranderende	kansen	
die	de	natuur	biedt.	Elke	reis	is	een	unieke	en	bijzondere	ervaring.	
Hoewel	de	precieze	reisroute	bij	elke	expeditie	kan	wijzigen,	worden	
bepaalde	plekken	bezocht	die	een	zo	goed	mogelijk	zicht	bieden	
op	het	gevarieerde	milieu	van	Antarctica.	De	cruise	kan	gaan	via	
Paulet	Island,	Hope	Bay,	Port	Lockroy,	Petermann	Island,	Paradise	
Bay,	Deception	Island,	het	Lemaire	Channel,	en	nog	vele	andere	
prachtige	locaties.
	
Dag 7 >	Terugkeer	naar	King	George	Island	en	afscheid	van	
Antarctica	voor	de	retourvlucht	Punta	Arenas.		
Overnachting	in	Punta	Arenas.

Andere tours:
Polar Circle Air-Cruise
Antarctica Express Air-cruise
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 · Groen: hoewel we het niet van de daken schreeuwen, is  
bewust en ecologisch ondernemen de leidraad van ons  
bedrijf. Zo is bijvoorbeeld ons magazine van gerecycleerd 
papier en wordt pas bijgedrukt als alle voorraad op is.  
Om papieruitgave en transport te minimaliseren kiezen we 
voor een zeer uitgebreide website...

 
· Groen: de natuur is er vól van, en wij van Cosmic Travel ook.  

Latijns-Amerika heeft gelukkig veel groen, het Amazone-gebied 
is de welbekende long van de wereld. Met hart en ziel voelen 
we ons daarmee verbonden en hebben de volgende actie  
opgezet: vanaf 2018 geven wij de mogelijkheid om ons  
kosteloos het restant van jouw vakantie-valuta op te sturen. 
Wij doneren dat geld aan práchtige groene projecten in  
Latijns-Amerika.

 

· Groen: voor de spirituelen onder ons; de kleur van het hart, 
brengt balans in onze energie en zorgt voor vrede en harmonie 
in ons leven. Dat is ook het doel van onze reisadviezen!

 
· Last but not least, gelukkig zijn we niet meer groen achter  

de oren! Anno 2017 bestaan we 25 jaar, en groeien en bloeien 
volop. Maar we gaan verder dan groen: het is ons streven om 
hét aanspreekpunt te zijn voor de bewuste Latino-reiziger en 
samen een win-win situatie te creëren.  
Want de mooiste reis is die waar iederéén beter van wordt!

Uw reisagentschap:

Verantwoordelijke uitgever: Cosmic Travel Agency - Merijn Swyngedouw, Meerslos 36, 9500 Geraardsbergen - Lic. 5159 - RPR Oudenaarde, 0446.932.151 - OCA-CDV 28 439

Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze of in enige vorm worden overgenomen of gebruikt, behoudens hetgeen door de wet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de uitgever.

Verzekering financieel onvermogen
Conform art. 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling 
van 16 februari 1994 en het  uitvoeringsbesluit van 25 april 1997 is Cosmic Travel Agency NV; 
Meerslos 36, 9500 Geraardsbergen door Amlin Insurance SE; Bijhuis België, Koning Albert II laan 
37, 1030 Brussel, www.amlin.com (NBB nr. 0745, RPR 0416.056.358) verzekerd om in geval van 
financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen. Deze garantie-
stelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van 
Vlaamse Reisbureaus.

Cosmic Travel goes Green (in woord en daad!)

Front: Steps leading up to the Lost City (Ciudad Perdida), Colombia.
Back: Native Brazilian girl smiling at an indigenous tribe in the Amazon, Brazil.


