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Guatemala & Honduras 
Antigua – Lago de Atitlan – Ram Tzul Reservaat – Copán – La Ceiba – Utila –  

Punta Sal & Tela 
Voorbeeldreis Guatemala & Honduras 

15 dagen  
 

Salsa, sunset & sunrise, jungle & wildlife, party & 

tropische stranden! Een lustrumreis vol met mooie 

koloniale steden, uitgestrekte meren, jungle avontuur, 

Maya tempels en Caribisch gebied. Jullie reizen als 

echte avonturiers door het mooie Guatemala en 

onbekende Honduras! De reis zit bomvol activiteiten, 

party mogelijkheden en mooie plekken om te chillen!  

 

 

Dag 1. Amsterdam – Guatemala City – Antigua 

Vlucht vanuit Amsterdam naar Guatemala City. Bij 

aankomst worden jullie verwelkomd door de gids en 

worden jullie in 1,5 uur naar de prachtige oude 

hoofdstad Antigua gebracht. Jullie overnachten hier in 

een leuke posada. De heerlijkste koffie van 

Antigua vinden jullie hier next door! 

 

Dag 2. Antigua  

In de ochtend maken jullie met een gids een 

wandeling door het prachtige koloniale centrum 

van Antigua. De gids kan jullie alles uitleggen over de 

mooie bouwwerken en waarom alle oude kerken 

ruïnes zijn geworden. Antigua ligt prachtig en wordt 

omringd door diverse hoge vulkanen. Jullie gaan ook 

een bezoek brengen aan de omliggende dorpjes met 

een traditionele Chicken Bus; super leuk! In de 

avond krijgen jullie workshop salsa, lekker de 

heupen laten swingen en daarna meteen gaan 

stappen! 

 

Dag 3. Antigua – Lago de Atitlan  

Jullie worden vandaag naar Panajachel gebracht, 

gelegen aan het prachtige Atitlan meer. Het is 

misschien wel het mooiste meer van Midden-

Amerika, vooral ook door de drie hoge vulkanen die 

boven het meer uittorenen. Voordat jullie op de boot 

stappen naar San Pedro, stoppen jullie bij het Atitlan 

Reservaat voor de canopy excursie. Even de 

adrenaline laten stromen! Aangekomen in San 

Pedro vinden jullie vele restaurantjes en barretjes op 

loopafstand van het hostel.  

 

Tip! Op donderdag of zondag kan de kleurrijke 

Chichicastenango markt bezocht worden! 
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Dag 4. Lago de Atitlan boottocht 

Vandaag gaan jullie met een eigen boot het water 

op om zo de pracht van het meer en haar omgeving 

optimaal te ervaren. Lago Atitlan ligt op 1.500 meter 

hoogte en de San Pedro vulkaan, Toliman vulkaan en 

Atitlan vulkaan zorgen voor een magnifiek decor! 

Jullie varen vandaag naar de overkant van het meer 

naar het traditionele dorp Santiago Atitlan (hier 

wordt Maximon aanbeden en hij houdt van 

sigaretten en rum!). In hebben jullie vrije tijd om te 

genieten bij het meer, een yoga lesje volgen, 

mountainbiken of gaan paddle boarden. We kunnen 

een BBQ diner bij het meer voor jullie regelen!  

  

N.B.: het is ook mogelijk om in de middag de San 

Pedro vulkaan op te hiken en daar de nacht door te 

brengen in tenten; super speciaal! 

 

Dag 5. Lago de Atitlan  

Vroeg in de ochtend gaan jullie het water op met 

de kajaks. Het water is nu nog heerlijk rustig; een 

geweldig moment op op het meer te zijn en de vele 

vogelsoorten te spotten! Nadat jullie ontbeten hebben 

(exclusief) staat er een hike naar de berg ‘The Nose of 

the Mayan’ op het programma. Het is een pittige 

hike van ongeveer 3 uur omhoog en 1 uur naar 

beneden, maar je wordt vanaf de top beloond met 

spectaculaire uitzichten op de nabijgelegen vulkanen! 

’s Avonds weer lekker stappen in San Pedro. 

 

Dag 6. Lago Atitlan – Ram Tzul Reservaat  

De reis gaat vandaag verder richting de grens met 

Honduras; een lange reisdag. Jullie varen eerst terug 

naar Panajachel om van daaruit met transport naar 

het Ram Tzul reservaat te worden gebracht (ongeveer 

8 uur rijden). De omgeving hier is opgemaakt van een 

spectaculair berggebied met hoogtes tussen de 10 

en 3.010 meter boven zeeniveau. Hierdoor zijn er 

verschillende ecosystemen ontstaan en een 

variatie aan bossen; van droog naaldbos naar 

weelderige nevelwoud. De gehele regio is een heel 

belangrijke zoetwaterbron vanwege de vele rivieren 

en watervallen. Er is een groot aanbod aan flora en 

fauna; er zijn meer dan 885 vogelsoorten (waaronder 

de bijzondere quetzal), zoogdieren, reptielen en 

amfibieën. Ook worden grote hoeveelheden eten en 

medicinale planten in het biosfeer reservaat 

geproduceerd. Betreffende toerisme staat deze 

regio nog echt in de kinderschoenen. Jullie 

overnachten hier in een eco-hotel ten midden van het 

bos. 
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Dag 7. Ram Tzul Reservaat  

Vandaag maken jullie een hike door het nevelwoud 

van ongeveer 3 uur in totaal. De hike gaat door een 

rivier, waterpoelen, en jullie komen langs 4 

waanzinnige watervallen van tot 80 meter 

hoogte. Onderweg legt de gids uit over de flora en 

fauna die jullie tegenkomen. Met een beetje geluk 

zien jullie de bijzondere Quetzal vogel ook nog! 

Een geweldige hike dwars door wonderschone natuur!  

 

Dag 8. Ram Tzul Reservaat – Copán (Honduras)  

Vanuit Guatemala reizen jullie vandaag de grens over 

naar Honduras, naar de plaats Copán, beroemd van 

de mystieke Mayan ruïne die hier in de buurt ligt. 

Jullie vertrekken al vroeg, zodat jullie in de middag de 

Mayan ruïnes kunnen bezoeken. Ontdekt in 1570, de 

Copán ruïnes zijn één van de belangrijkste 

overblijfselen van de Mayan beschaving. De 

geruïneerde citadel met imposante openbare pleinen 

en beeldhouwwerken zijn in het begin van de 10e 

eeuw verlaten en pas in de 19e eeuw opgegraven. 

Een fascinerende stap terug in de tijd! Jullie 

overnachten vanavond in een sfeervolle B&B. 

 

Dag 9. Copán – Pico Bonito NP  

Vandaag reizen jullie in 7 a 8 uur door naar de 

Caribische kust, naar de omgeving van La Ceiba, de 

uitvalshaven naar de Bay eilanden die voor de 

Honduraanse kust liggen. In La Ceiba kan er weer 

goed gefeest worden! 

 

Dag 10 t/m 12. Utila  

Op dag 10 van het programma kunnen jullie in de 

ochtend wildwater raften met rapids van III tot IV. 

Super gaaf! (optioneel). In de middag worden jullie 

naar de haven gebracht, vanwaar jullie per ferry van 

La Ceiba naar het eiland Utila varen (ferry tickets 

exclusief). Utila is een geweldige bestemming om 

lekker van het Caribisch gebied te genieten. Met een 

funky hoofdstraat, vele barretjes en 

restaurantjes en twee mooie stranden kan hier op 

en top genoten worden. Vanaf Utila kan er goed 

gedoken worden variërend van beginners tot 

vergevorderde, en de echte avonturiers kunnen free 

diving uitproberen. Voor niet-duikers is er ook 

genoeg te doen; kajakken in de lagune, 

boottripjes naar omliggende paradijselijke 

stranden, yoga lesjes of met gehuurde fietsen of 

quads het eiland over crossen. Jullie verblijven hier 

drie nachten in een ultra relaxt en gezellig hostel, 

tegenover het openbare zandstrand van Utila gelegen! 

(geen activiteiten inclusief). 
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Dag 13. Utila – Punta Sal – Tela 

Vroeg uit de veren vandaag om met de eerste ferry 

(vertrek rond 6 uur ’s ochtends) weer terug te varen 

naar La Ceiba (ferry tickets exclusief). Bij aankomst in 

de haven van La Ceiba worden jullie per transport 

naar de plaats Tela gebracht waar jullie de bagage 

afgooien bij het hotel en meteen op weg gaan naar 

het Punta Sal (Jeannette Kawas) Nationaal Park. Een 

geweldige bestemming om de lustrumreis mee 

af te sluiten! Eerst vliegen jullie ongeveer 

driekwartier met een snelle boot over het water naar 

het Nationaal Park dat een bron is aan wildlife. Jullie 

maken een korte wandeling door de weelderige 

jungle waar jullie zeker een stel brulapen tegen 

gaan komen. Het Nationaal Park is opgebouwd uit 

veertien verschillende ecosystemen, inclusief 

mangroves, regenwoud, nevelwoud, lagunes en kust 

inhammen (vroeger voornamelijk gebruikt door 

piraten die met hun nieuwe buit onderdoken). Daarna 

weer terug de boot in om het gebied van de andere 

kant te bezichtigen; ondertussen een grote variëteit 

aan vogelsoorten tegenkomend. En wie weet, als je in 

het goede seizoen zit en geluk hebt, ook een aantal 

dolfijnen. De lunch wordt in Caribische stijl (net 

gevangen vis) genuttigd op een prachtig 

tropische strand (inclusief), waar jullie daarna even 

lekker kunnen luieren in de hangmatten of kunnen 

gaan snorkelen op zoek naar waterslangen en 

kleurrijke tropische vissen. In de namiddag worden 

jullie terug naar het leuke strandplaatsje Tela 

gebracht voor jullie laatste overnachting. Lekker nog 

even de laatste souvenirs inslaan bij de 

straatverkopers aan de boulevard en genieten van een 

prachtige zonsondergang!  

 

Dag 14. Tela – San Pedro Sula – Amsterdam 

Vandaag brengt een transfer jullie naar de luchthaven 

van San Pedro Sula voor jullie vlucht terug naar 

Nederland. Adiós Latina-America! 

 

Dag 15. Amsterdam  

Aankomst op Schiphol. 
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Internationale tickets incl taks & ticketkosten 

(o.v.): 

Amsterdam – Guatemala City/San Pedro Sula – 

Amsterdam 

Vanaf €   650,-  p.p.  

Landarrangement volgens beschrijving en op 

basis van 14 deelnemers (o.v.): 
Vanaf € 1.275,-  p.p. 

Totale reissom: Vanaf € 1.925,-  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 (exclusief ontbijt). 

* Alle transport over land in privé service. 

* Boot transfers op Lago de Atitlan. 

* Genoemde activiteiten: 

- Stadstour Antigua, Chicken Bus rit & salsa workshop. 

- Salsa workshop. 

- Canopy bij Atitlan Reservaat. 

- Boottour Lago de Atitlan en bezoek inheemse dorpen. 

- Kajakken Lago de Atitlan (bij zonsopgang). 

- Hike Nose of the Mayan. 

- Nevelwoud hike Ram Tzul Reservaat. 

- Bezoek Copan Maya ruïnes. 

- Bezoek Punta Sal NP inclusief jungle hike, snorkling & lunch. 

* Engelstalige gids Olaf Reizen voor Guatemala programma. 

* Engelstalige gids Olaf Reizen voor het Honduras vasteland programma (geen gids op Utila). 

 

Landarrangement is exclusief: 

* Internationale vluchten. 

* Ferry tickets La Ceiba – Utila – La Ceiba (circa USD 30,- per persoon). 

* 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/. 

* Eventuele kosten douaneformulieren en vertrekbelasting. 

* Persoonlijke & onvoorziene uitgaven. 

* Reis- en annuleringsverzekering. 

* Administratiekosten € 25,- per boeking. 

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

€ 30.000,-). 

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

http://visumdienst.com/
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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. 

 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;  

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


 

Maria Louiselaan 11                                                K.v.k.: 32101742 
1412 AE Naarden                                                                                         Bank: NL 18 RABO 01079.55.784 

The Netherlands                                             e-mail: info@olafreizen.nl 

Tel. +31 35 523 91 50                                           website: www.olafreizen.nl 
WhatsApp +31 6 442 39 384                                       BTW no.: NL 8132.51.333.B01 

                                                                GGTO: 1246 
 

- 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. 

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

