Nicaragua
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, kunstuitingen 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.

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.

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.

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.
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Fishermen on Lake Nicaragua off Ometepe
Island, Concepcion Volcano.

 40 USD internat. vlucht
12 USD toeristenkaart

 13,5 kg

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

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

Scan mij voor meer info:
Nicaragua

