
 

Franse Kampweg 26                                                    K.v.k. : 32101742 

1406 NW Bussum                                                                                    Bank: NL 18 RABO 01079.55.784 
The Netherlands                                         e-mail: info@olafreizen.nl 

Tel. +31 35 5239150                                       website: www.olafreizen.nl 
Fax + 31 35 5239158                                   BTW no.: NL 8132.51.333.B01 

                                                                                                                                            GGTO 1246 

                                                                
 

Colombia 
Bogotá – Los Llanos – Mongui – San Gil – Kogui Indianen – Taganga & 

Cartagena 

Lustrumreis 

19 dagen/17 nachten 

 

Met deze lustrumreis gaan jullie het geweldige Colombia 

ontdekken! Colombia is in onze ogen het meest 

miskende land van Zuid-Amerika; het heeft zoveel te 

bieden! De reis begint in Bogotá, voor een kort 

intermezzo. Dan door naar de Llanos voor een echt 

avontuur op paarden, met boten en jeeps. De Llanos is 

een ruig gebied tot de rand gevuld met kaaimannen, 

capibarra’s, miereneters, anaconda’s etc. Zelf de kans op 

het zien van een jaguars is mogelijk in de droge tijd. 

Vervolgens staat een heuse bergwandeling op het 

programma door één van de mooiste Paramo’s van 

Colombia. Daarna gaan jullie raften en van watervallen 

abseilen. Voordat jullie gaan relaxen op de stranden van 

Taganga, maken jullie eerst een zeer bijzonder bezoek 

aan de Kogui Indianen in de bergen van Sierra Nevada. 

Absoluut een onvergetelijke ervaring! De reis wordt 

afgesloten met een bezoek aan de mooiste stad van 

Latijns-Amerika: Cartagena! 

 

 

Dag 1. Bogotá  

Vlucht van Amsterdam naar Bogotá, waar jullie in de 

avond aankomen. De stad ligt op 2.600 meter hoogte op 

een door bergen omringd plateau in de oostelijke 

bergketens van de Andes. Bij aankomst worden jullie 

welkom geheten door de gids en naar het hotel gebracht. 

In het oude centrum wordt er overnacht. 

 

Dag 2. City tour Bogotá – Yopal  

In de ochtend hebben jullie een city tour door Bogotá per 

mountainbike. De gids zal jullie het één en ander 

vertellen over de geschiedenis van de stad, tijdens de 

tour komen jullie langs de belangrijkste monumenten in 

het koloniale centrum. Mocht er nog tijd over zijn dan 

kunnen jullie eventueel zelf nog een bezoek brengen aan 

het Goudmuseum (exclusief). In de middag vertrekken 

jullie naar het vliegveld voor de korte vlucht naar het 

warme Yopal. Hier overnachten jullie in de plaatselijk 

posada.  

 

Dag 3. Yopal – Los Llanos  

Na een vroeg ontbijt worden jullie per 4x4 transfer naar 

Los Llanos gebracht. De rit duurt ca. 5 uur tot het punt 

dat jullie daar aankomen, met de meegebrachte 

beperkte bagage.  

 

 

 

 



 

Franse Kampweg 26                                                    K.v.k. : 32101742 

1406 NW Bussum                                                                                    Bank: NL 18 RABO 01079.55.784 
The Netherlands                                         e-mail: info@olafreizen.nl 

Tel. +31 35 5239150                                       website: www.olafreizen.nl 
Fax + 31 35 5239158                                   BTW no.: NL 8132.51.333.B01 

                                                                                                                                            GGTO 1246 

                                                                
 

In de ochtend laten jullie de rest van de bagage achter in 

de posada in Yopal, zodat jullie niet alles op je rug 

hoeven mee te sjouwen. Jullie stappen in Los Llanos o.a. 

op de paarden, voor een ca. 2 uur durende rit door de 

wilde natuur, op zoek naar beesten. Overnachting in 

hangmatten. In de avond met z’n allen rond het 

kampvuur.  
  

Dag 4. Los Llanos  

Deze dag staat in het teken van natuur, paardrijden, 

anaconda’s uit de sloot trekken, achter de kaaimannen 

aan, piranja’s vissen (en eten), capibarra’s opjagen en 

toch ook de nodige biertjes (exclusief) drinken voor de 

liefhebbers. Overnachting in hangmatten. 

 

Dag 5. Los Llanos – Yopal  

Jullie keren per 4x4 transfer terug naar de bewoonde 

wereld; terug naar Yopal. Jullie verblijven in hetzelfde 

hotel als waar jullie eerder hebben overnacht. 's Avonds 

kunnen jullie in het centrum even heerlijk los gaan en er 

is tijd om even lekker te chillen. Dat hebben jullie 

verdiend!  

 

Dag 6. Yopal – Mongui  

Grotere contrasten zijn er bijna niet te bedenken. Jullie 

gaan een prachtige rit door de bergen maken; van 

nagenoeg zeeniveau naar de Andes, naar een hoogte van 

2.600 meter. Jullie gaan naar het authentieke bergdorp, 

Mongui, waar het in vergelijking tot de Llanos gewoon 

fris is. Overnachting vlakbij het dorpsplein.  

 

Dag 7. Mongui  

Vandaag maken jullie een prachtige wandeling door de 

Parama de Oceta van ca. 6 uur. Jullie gaan tot een 

hoogte van ca. 4.200 meter. Weer eens iets anders dan 

het platteland en de warmte van de Llanos. Terugkeer in 

de middag, waar het gros waarschijnlijk even een tukje 

gaat doen. De rest gaat naar de plaatselijke kroeg voor 

wat drankjes. Overnachting in Mongui.  

 

Dag 8. Mongui – San Gil  

Na het ontbijt wordt de reis vervolgd naar het binnenland 

van Colombia. Er wordt naar San Gil gereisd waar 

sportieve activiteiten worden ondernomen. Jullie komen 

aan in de namiddag, dus de activiteiten staan voor de 

volgende dag op het programma. 

 

Dag 9. San Gil  

Vandaag een lekkere actieve dag op het programma!  

In de ochtend wordt er gerappeld; met touw en harnas 

dalen jullie van de circa 50 meter hoge Juan Curi 

waterval af.  
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Ook raften met rapids van niveau 3 tot 5 staat op het 

programma vandaag. Adrenaline kick verzekert! 

Overnachting in San Gil. 

 

Dag 10. Nachtbus Bucaramanga – Santa Marta  

In de ochtend is het mogelijk om te gaan parapenten op 

één van de beste plekken ter wereld om dit te doen: in 

de Chicamocha Canyon. Het is ca. 1.000 meter afdalen. 

Filmpjes van voorgangers zijn beschikbaar. Eén van de 

mooiste belevenissen die je maar kunt voorstellen 

(activiteit is optioneel en afhankelijk van de 

weersomstandigheden van die dag). Daarna transfer 

naar Bucaramanga, waar jullie op de nachtbus stappen 

naar de kust. Overnachting in de bus exclusief 

maaltijden. 

 

Dag 11. Palmor  

Bij aankomst worden jullie naar het dorpje Palmor 

gebracht. Vanuit hier gaan jullie per 4x4 transfer naar de 

lokale koffiefinca waar jullie vanavond overnachten. 

 

Dag 12. Kogui Indianen  

Vandaag gaan jullie naar het Indianen dorp Cherua van 

de Kogui Indianen. De hike duurt ongeveer 1 uur. Na een 

bezoek hier lopen jullie anderhalf uur door naar een 

waterval, waar jullie heerlijk kunnen zwemmen. Jullie 

keren via dezelfde weg terug naar de lokale koffie finca 

voor de overnachting. 

 

Dag 13. Palmor  

In de ochtend maken jullie een prachtige hike naar het 

uitzichtpunt over Sierra Nevada de Santa Marta waar je 

bij goed weer de besneeuwde toppen van Pico Bolivar en 

Colon kunt zien. De hike duurt ongeveer 3 a 4 uur. 

Daarna worden jullie per 4x4 transfer naar Palmor 

gebracht, waar jullie in een lokaal hotel zullen 

overnachten. Uniek om hier op de grens van het Kogi 

gebied een avondje door te brengen.  

 

Dag 14 & 15. Taganga  

Op dag 14 worden jullie naar Taganga gebracht. Hier 

nemen jullie afscheid van de gids. De komende dagen 

staan in het teken van relaxen, duiken, snorkelen, 

pretsigaretjes roken of gewoon lekker niks doen. We zijn 

benieuwd naar de verhalen! 

 

Dag 16 & 17. Cartagena  

Jullie worden op dag 16 vanuit Taganga naar Cartagena 

gebracht (circa 5 uur durende rit), waar jullie de laatste 

twee nachten van jullie lustrumreis zullen doorbrengen.  
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Cartagena wordt door velen beschouwd als mooiste stad 

van Latijns-Amerika en heeft een prachtig koloniaal 

centrum. In Cartagena is het ook zeer goed uitgaan! 

Verblijf in de gezellige wijk Getsemani op loopafstand 

van het oude cenrtrum. 

 

Dag 18. Cartagena  

Vandaag worden jullie naar het vliegveld van Cartagena 

gebracht voor de vlucht naar Bogotá. Hier stappen jullie 

over op de internationale vlucht terug naar Nederland. 

 

Dag 19. Amsterdam  

Aankomst op Schiphol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatie Intercontinentale vlucht incl. taks & 

ticketkosten (o.v.): 

Amsterdam – Bogotá/Cartagena – Amsterdam 

€     750,- p.p.  

Indicatie Landarrangement volgens beschrijving 

en op basis van 13 deelnemers (o.v.): 
€  1.425,- p.p. 

Indicatie Binnenlandse vluchten incl taks & 

ticketkosten (o.v.): 

Bogotá – Yopal 

€        60,- p.p. 

Totale reissom: €  2.235,-  p.p.  

 

Prijzen zijn gebaseerd op zomer 2017. Prijzen zijn per persoon, een indicatie en onder 

voorbehoud van beschikbaarheid, wijzigingen en de dollarkoers. 

 

Vliegtickets kunnen alleen geboekt worden in combinatie met een landarrangement dat 

verzorgd wordt door Olaf Reizen. Het is wel mogelijk alleen het landarrangement te boeken. 

 

Landarrangement is inclusief: 

* Overnachtingen in meerpersoonskamers o.b.v. logies/ontbijt; 

– Verblijf Los Llanos is inclusief overnachtingen in hangmatten met alle maaltijden (exclusief 

drankjes) en activiteiten georganiseerd door de lodge. 

– Overnachting in de nachtbus is exclusief maaltijden. 

* Privé transport op alle trajecten. 

* Volgende activiteiten: 

- City tour per mountainbike in Bogotá. 

- Trekking Paramo de Oceta in Mongui. 



 

Franse Kampweg 26                                                    K.v.k. : 32101742 

1406 NW Bussum                                                                                    Bank: NL 18 RABO 01079.55.784 
The Netherlands                                         e-mail: info@olafreizen.nl 

Tel. +31 35 5239150                                       website: www.olafreizen.nl 
Fax + 31 35 5239158                                   BTW no.: NL 8132.51.333.B01 

                                                                                                                                            GGTO 1246 

                                                                
 

- Rappel en raften in San Gil (mits weersomstandigheden het toelaten). 

- Bezoek Cherua & hike naar watervallen 

- Hike uitzichtpunt Sierra Nevada. 

* Gids van Olaf Reizen tot aan Taganga. 

* Lokale gidsen waar nodig. 

 

Landarrangement is exclusief: 

* Internationale & binnenlandse vluchten. 

* Optionele excursies. 

* Eten en drinken niet genoemd in het programma. 

* Eventuele benodigde visa en inentings- en vaccinatiebewijzen. Indien er via de VS gereisd 

wordt dan is een ESTA verplicht, welke voor vertrek aangevraagd dient te worden. Voor de 

voorwaarden hiervan en meer informatie over visa: http://visumdienst.com/. 

* Eventuele kosten douaneformulieren en vertrekbelasting. 

* Entreegelden Nationaal Parken, Reservaten en excursies. 

* Persoonlijke & onvoorziene uitgaven. 

* Reis- en annuleringsverzekering. 

* Administratiekosten € 25,- per boeking. 

* Stichting Garantiefonds € 45,- per boeking (voor reissommen tussen € 20.000,- tot € 

30.000,-). 

* Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking (maximaal 9 personen). 

 

Nota Bene: 

 Prijzen op basis van beschikbaarheid van de locaties bij boeking. Door het specifieke 

karakter van onze reizen gebruiken wij meest kleine en sfeervolle hotels. Het risico 

hierbij is dat deze sneller “compleet” geboekt zijn waardoor wij uit moeten wijken naar 

een andere locatie dan in de offerte gegeven. Wij bieden alleen een alternatief aan voor 

dezelfde prijs als de alternatieve locatie vergelijkbaar is in stijl en diensten. 

 Er wordt per boeking € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht. 

 De reiziger is zelf verantwoordelijk voor de vereiste reisdocumenten (eventuele visa 

alsmede inentings- en vaccinatiebewijzen) en geldig paspoort. Bij vluchten via de VS 

dient de reiziger over een ESTA te beschikken. Meer informatie hierover via: 
http://visumdienst.com/.  

 Een goede reisverzekering is verplicht, zodat je in geval van nood goede assistentie 

hebt. Bovendien kunnen de kosten flink oplopen. Het is aan te raden om ook een goed 

dekkende annuleringsverzekering af te sluiten, voor het geval dat de reis voor vertrek 

geannuleerd dient te worden. 

 Tarieven voor de vluchten op basis van beschikbaarheid. 

 Bij inkoop in lokale valuta kan de uiteindelijke prijs afwijken in verband met 

koerswijzigingen. Ten tijde van de offerte/factuur hanteren wij de dan geldende 

dagkoers. Bij sterke koerswijzigingen vindt er 8 weken voor vertrek een herberekening 

plaats op basis van de dan geldende koers (hierdoor kan de reissom hoger of lager 

uitvallen). Bij onmiddellijke betaling van de volledige reissom kunnen er geen 

prijswijzigingen meer worden doorgevoerd. 

 In geval van vertragingen of omleidingen van vluchten kan het voorkomen dat er bij de 

aansluitende transfer additionele kosten doorberekend moeten worden. 

 Bij het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk een 

reis hebben geboekt, geldt dat voor de overblijvende reizigers de reissom opnieuw 

bepaald wordt. Dit kan een meerprijs tot gevolg hebben. 

 Indien er sprake is van annuleringen in de Kerst- Nieuwjaars- en Carnaval periode kan 

het zijn dat er hogere annuleringskosten in rekening gebracht worden in vergelijking 

met de bedragen die in artikel 6 van de voorwaarden vermeld staan. 

http://visumdienst.com/
http://visumdienst.com/
http://www.olafreizen.nl/nl/voorwaarden
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 Voor de meeste lijndienst luchtvaartmaatschappijen en luchtvaartmaatschappijen 

waarbij de binnenlandse vluchten worden geboekt, geldt dat zij hun eigen regels voor 

annulering hanteren. Afhankelijk van het gebruikte tarief kan dit variëren van een 

bedrag van €100 tot het volledige tarief. Deze kosten zijn op aanvraag verkrijgbaar. 

Voor sommige accommodatieverschaffers en plaatselijke agenten geldt een afwijkend 

tarief. Voor de overige (annulerings-) regels wordt verwezen naar onze voorwaarden op 

onze website. 

 Onze in reisbeschrijvingen genoemde routes zijn altijd onder voorbehoud. 

Weersomstandigheden en lokale omstandigheden kunnen afwijkingen van deze routes 

noodzakelijk maken. Veiligheid van de reiziger staat altijd voorop, daarom kan een 

beslissing met betrekking tot reisroute of reisprogramma nooit aangevochten worden. 

Eventuele extra kosten die in dit soort situaties ontstaan komen ten laste van de klant. 

Olaf Reizen kan hier, om redenen van redelijkheid en billijkheid van afwijken. Ter 

beoordeling van Olaf Reizen. 

 Alle handelingen en communicatie vallen onder de algemene voorwaarden van 

T&O Travel / Olaf Reizen zoals geregistreerd bij de Kvk en volgens de GGTO bepalingen. 

De voorwaarden staan ook vermeld op de website: 

http://www.olafreizen.nl/nl/voorwaarden.  

 T&O Travel/ Olaf Reizen (K.v.k.: 32101742) is aangesloten bij de Stichting 

Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het 

Calamiteitenfonds vallen de in dit programma gepubliceerde reis onder de garantie van 

het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan 

een door ons georganiseerde reis:  

- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit 

niet of niet volledig kunnen uitvoeren;  

- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de 

reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.”  

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte 

abnormale gebeurtenis. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast 

bedrag van € 2,50 per boeking (tot maximaal 9 personen) aan het Calamiteitenfonds 

betaald. Meer informatie: www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling. 

 Met Olaf Reizen ga je gegarandeerd op reis. Olaf Reizen is aangesloten bij de 

Stichting GGTO, het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators. De Stichting 

GGTO staat er voor garant dat je het reeds betaalde deel van de reissom terugkrijgt 

indien de touroperator in financieel onvermogen zou komen. Dit kan zijn vóór uw 

vertrek maar ook tijdens het verblijf op locatie. Door de touroperator wordt voor deze 

garantiestelling een vast bedrag van €15,- per boeking (per € 10.000,-) aan het 

Garantiefonds betaald. Lees meer over deze garantieregeling op de website: 

www.stichting-ggto.nl  

http://www.olafreizen.nl/nl/voorwaarden
http://www.olafreizen.nl/nl/voorwaarden
http://www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling
http://www.stichting-ggto.nl/

