Venezuela
Verrukkelijk paradijs...

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...

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.

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

 ± 912.000 km2
(= 30 x België)

 ± 30.900.000

 Bolivar
(1 EUR = 11,60 VEF)

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.

 Spaans

110V

 Internationaal paspoort

 Geen
(Gele koorts)

Best of Venezuela
14 nachten

Dag 9 > Caura - Ciudad Bolivar

Dag 1 > Caracas: transfer en overnachting.

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

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 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 4 > Los Llanos - San Fernando de Apure

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

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 13 > Orinoco Delta - Caripe: Guacharo grot
Dag 14 > Caripe - Puerto La Cruz

Andere programma’s:
• Venezuela Fascinante
• El Sur de Venezuela
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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.

Open day in the mountains, Gran Sabana.

 45 USD internat. vlucht
10 USD binnenl. vlucht

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

 7 USD

Scan mij voor meer info: Venezuela

Venezuela
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