El Salvador
San Salvador – Apaneca – Cerro Verde – Suchitoto – Cinquera & El Tunco
Voorbeeldreis El Salvador
10 dagen
Zoeken jullie een bijzondere bestemming waar nog
niemand is geweest en waar je zonder grote
reisafstanden in korte tijd heel veel kunt doen, dan is El
Salvador echt een topper! Dit kleinste land van centraal
Amerika is een land vol verrassingen. Je vindt hier
uitgestrekte stranden aan de Pacific waar jullie kunnen
surfen, zwemmen en duiken. Behalve surfen heb je hier
de beste beach party’s. In het binnenland kan je door de
jungle hiken, ziplinen, en vulkanen beklimmen. Heerlijke
koffie, een levendige hoofdstad en Maya tempels maken
dit land helemaal af!

Dag 1. Amsterdam – San Salvador
Aankomst met de vlucht in El Salvador, waar de gids al
op jullie staat te wachten. Vanavond meteen het
bruisende uitgaansleven ontdekken in San Salvador!
Dag 2. Apaneca
Na het ontbijt gaan jullie de bergen in. Jullie volgen de
bloemenroute (Ruta de las Flores) waar je vele in het
wild groeiende en kleurrijke bloemen tegenkomt. Tijdens
de tocht stoppen jullie bij een aantal geweldige
uitzichtpunten over de koffie plantages, lagunes en het
dichte nevelwoud. Eind van de ochtend gaan jullie
ziplinen door de boomtoppen boven de koffie plantages
in de bergen van ILamatepec. De tocht is meer dan
2.000 meter kabel en heeft 14 platformen tussen de
bomen, tussen 10 en 150 meter hoog vanaf de grond,
wat een goede dosis adrenaline en avontuur geeft. In de
middag bezoeken jullie de geisers en gaan jullie lekker
zwemmen in de thermale waterbronnen van Santa
Theresa.
Dag 3. Cerro Verde
Nationaal Park Cerro Verde is een park gevuld met de
vulkanen Cerro Negor, Izalco en Santa Ana (Ilamatepec).
Na het ontbijt worden jullie naar Cerro Verde gebracht
waar de vulkaan hike start. Jullie gaan 1 van de 2
vulkanen beklimmen tot aan de krater met een lokale
gids. Super gaaf! Vanaf de kraterrand heb je niet alleen
een mooi uitzicht op de krater zelf, maar ook over de
hele regio. De klim duurt totaal ongeveer 5 uur. Het
laatste stukje is best steil, maar voor iedereen die een
goede conditie heeft goed te doen.
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Best wel fris aan de top; muts mee! Het Nationale Park
heeft een vogelreservaat vol toekans, eksters, spechten,
motmots en 17 verschillende soorten kolibries. Vandaag
hebben jullie goede schoenen nodig en genoeg
drinkwater! Jullie overnachten in een soort iglo’s in
het park vanwaar je een geweldig uitzicht hebt over de
vulkaan Izalco.
Dag 4. Suchitoto
Eerst een lekker ontbijtje en dan vertrekken jullie naar
Joya de Ceren, een archeologische plek door UNESCO
op de werelderfgoed lijst geplaatst in 1993 omdat het
de enige plaats is in de Maya cultuur waar je de
levensstijl van dag tot dag kunt bekijken van de pre
Colombiaanse bewoners. Dit is bewaard gebleven
doordat het bedolven was onder vulkanische lava.
Daarna rijden jullie naar het leuke koloniale Suchitoto;
deze stad heeft mooie gebouwen, kerken, verschillende
kunst galerieën en gezellige restaurants; de meeste met
uitzicht over het Suchitlan meer. Jullie hebben een city
tour met een lokale gids en maken daarna een relaxte
boottochtje over het meer, waar jullie pelikanen,
reigers en ooievaars kunnen zien. Verblijf hier in een
super mooi hotel; een paradijsje in Suchitoto.
Dag 5. Cinquera & El Tunco
Op naar Cinquera, een community in de provincie
Cabanas op ongeveer 40 minuten rijden van Suchitoto.
Deze na-oorloogse gemeenschap is een goed
voorbeeld van samenwerking om een beter leven op te
bouwen. Duurzaamheid en behoud van de natuur is hoge
prioriteit. Super interessant! Van een verlaten dorp
tijdens de oorlog, naar een gemeenschap die goed
georganiseerd is en in vrede leeft. Na bezoek aan dit
interessante dorpje, maken jullie een hike door het
beschermde regenwoud van ongeveer 3 uur. Daarna
rijden jullie naar het strand van El Tunco, het meest
bekende dorp aan het strand in El Salvador! Vol hostels,
hotels, restaurants en barretjes. Backpackers en
surfers paradise!
Dag 6 & 7. El Tunco
Op dag 6 rustig opstaan en vanmiddag jullie een surf les
op het strand, één van de bekende surf stranden van El
Salvador. Rest van het verblijf hier lekker strand hangen,
je surfkunsten verbeteren en ‘s avonds de beach
parties aflopen!
Dag 8. El Tunco
In de ochtend wandelen jullie naar de watervallen van
Tamanique; een 1,5 uur durende steile wandeling naar
verschillende watervallen en natuurlijke baden. (de
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tour duurt in totaal ongeveer 3 tot 4 uur).
In de middag weer vrije tijd voor nog een surf lesje
(optioneel) of lekker relaxen aan het strand! De laatste
avond nog even met een goed strandfeestje vieren.
Dag 9. El Salvador – Amsterdam
Vandaag worden jullie terug naar het vliegveld van San
Salvador gebracht en vliegen jullie terug naar Nederland.
Adiós El Salvador!
Dag 10. Amsterdam
Aankomst op Schiphol.

Internationale tickets incl taks & ticketkosten
(o.v.):
Amsterdam – San Salvador – Amsterdam

Vanaf €

600,- p.p.

Landarrangement volgens beschrijving en op
basis van 14 deelnemers (o.v.):

Vanaf €

775,- p.p.

Totale reissom:

Vanaf € 1.375,- p.p.

Prijzen zijn per persoon, een indicatie en onder voorbehoud van beschikbaarheid,
wijzigingen en de dollarkoers.
Dit is slechts een voorbeeld, we maken reizen geheel op maat, dus kom maar op
met jullie wensenlijstje!
Landarrangement is inclusief:
* Alle overnachtingen op meerpersoonskamers o.b.v. logies & ontbijt.
* Vervoer in coaster bus met airconditioning.
* Genoemde activiteiten:
- Ziplinen bij Apaneca.
- Bezoek warmwaterbronnen Santa Teresa.
- Vulkaan hike Cerro Negro.
- Bezoek Joya de Ceren.
- Stadstour Suchitoto & boottour Suchitlan meer.
- Bezoek Cinquera & hike regenwoud.
- 1 surfles bij El Tunco.
- Wandeling naar Tamanique watervallen.
* Engelstalige gids Olaf Reizen voor gehele landprogramma.
Landarrangement is exclusief:
* Internationale vluchten.
* Optionele excursies.
* Eten en drinken niet genoemd in het programma.
* Entreegelden voor Nationaal Parken, Reservaten en excursies.
* 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/.
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* Eventuele kosten douaneformulieren en vertrekbelasting.
* Persoonlijke & onvoorziene uitgaven.
* Reis- en annuleringsverzekering.
* Administratiekosten € 25,- per boeking.
* Stichting Garantiefonds € 30,- per boeking (voor reissommen tussen € 10.000,- en
€ 20.000,-).
* 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.
• 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.
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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.
We waarborgen en respecteren je privacy, door naleving van de wet bescherming
persoonsgegevens. We beschermen je persoonsgegevens en gebruiken ze alleen
voor het doel waarvoor ze bedoeld zijn. Ieder ander gebruik van je persoonlijke
gegevens, in het bijzonder de verkoop ervan aan derden, is uitdrukkelijk uitgesloten.
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