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Nicaragua & Honduras 
Granada – San Juan de Sur – León – Estelí – Somoto Canyon – Lago de 

Yojoa – La Ceiba – Utila – Punta Sal & Tela 
Voorbeeldreis Nicaragua & Honduras 

16 dagen  
 

Ga op lustrumavontuur naar de authentieke landen 

Nicaragua en Honduras. Beide landen worden toeristisch 

gezien nog niet veel aangedaan, hoewel ze alles te 

bieden hebben voor een geweldige lustrumreis! Koloniale 

steden, zeer vriendelijke bevolking, geweldige 

strandbestemmingen, koffievelden, jungle, uitgestrekte 

meren en Caribisch gebied komen allemaal aan bod 

tijdens deze reis. Veel activiteit en veel plezier!  

 

 

Dag 1. Amsterdam – Managua – Granada  

Vandaag vliegen jullie naar Managua, waar jullie worden 

ontvangen op de luchthaven en meteen doorreizen naar 

de stad Granada. Gesticht in 1524, vol met koloniale 

gebouwen uit die tijd en in zeer goede staat, is het de 

absolute trekpleister van Nicaragua. Overal tref je 

leuke barretjes en restaurantjes in prachtige panden 

aan. Voor vele straat terrassen is Calle la Calzada the 

place to be! Granada is een top plek om lekker te 

gaan stappen! 

  

Dag 2 & 3. San Juan del Sur  

Op dag 2 worden jullie naar het levendige badplaatsje 

San Juan de Sur gebracht, bekend van de Sunday-

party’s! Eens een klein vissersdorpje, door de jaren heen 

is San Juan del Sur uitgegroeid tot één van de grootste 

strandbestemmingen van het land. Het stadje heeft 

echter wel de charme en relaxte sfeer behouden. San 

Juan del Sur biedt een heel scala aan uitgaans- 

mogelijkheden, restaurants, bars en clubs. Overdag 

kunnen jullie gaan zwemmen, zonnen, luieren, snorkelen, 

duiken, zeilen en walvis spotten (excursies exclusief). We 

plannen de reisdata zo dat jullie op zondag een Sunday 

Party kunnen vieren (exclusief)! 

 

Dag 4. León  

Vandaag worden jullie naar León gebracht. León is een 

rustig en authentiek stadje, waar jullie gemakkelijk in 

contact kunnen komen met de lokale bevolking. Het 

historisch stadje heeft een koloniaal centrum en een 

prachtige kathedraal. Jullie vinden hier veel kerken en 

gouden ornamenten. Er wonen in Léon veel 

kunstenaars en studenten. Er zijn hier plenty 

restaurantjes en barretjes. In de middag hebben jullie 

een stadswandeling door het mooie centrum.  
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Dag 5. León – Estelí – Miraflor  

In de ochtend gaan jullie sand boarden vanaf de 

Cerro Negro vulkaan! De tocht omhoog naar de krater 

is best zwaar, omdat je ook je board mee draagt, maar 

vanaf de top heb je een fantastisch uitzicht! Dan de 

adrenaline laten stromen door af te dalen met sand 

boards. Jullie reizen daarna door naar de omgeving van 

Estelí, een universiteitsstad in het noorden van het land 

en het centrum van Nicaragua’s sigarenproductie. Dit 

gebied is nog niet echt toeristisch ontwikkeld en de stad 

heeft een rijke historische en culturele geschiedenis. De 

stad was voor jaren een bestemming waar veel 

Cubaanse sigaarmakers naar toe vluchten, waardoor 

deze cultuur nadrukkelijk aanwezig is in deze plaats. 

Jullie rijden nog even door naar een lokale finca die 

vlakbij de nevelwouden van Miraflor ligt. Een paradijs!  

 

Dag 6. Miraflor  

Vandaag maken jullie een lange hike door de 

nevelwouden. Jullie lopen in een heuvelachtig 

landschap door dicht regenwoud, komen bij mooie 

lagoons, watervallen en grotten. Er bevinden zich hier 3 

micro klimaten, waardoor je hier vele (zeldzame) 

vogels, planten en dieren zult zien.  

 

Dag 7. Somoto  

Jullie worden vandaag naar Somoto gebracht; de tocht 

duurt ongeveer 1 ½ uur. Aangekomen in Somoto worden 

jullie naar het hotel gebracht. Somoto is een klein 

bergdorpje omgeven door groene heuvels, gelegen op 

maar een paar kilometer van de Honduraanse grens. In 

het centrum van Somoto vind je één van Nicaragua’s 

oudste kerken, een prachtig koloniaal gebouw uit 1671. 

Jullie verblijven vanavond in een leuk hotel opgezet door 

een Mexicaans-Nicaraguaans echtpaar waar je je meteen 

thuis voelt! Vlakbij vind je de plaatselijke disco! 

 

Dag 8. Somoto Canyon Kamperen  

Vandaag gaan jullie naar de Somoto Canyon, een 8 

kilometer lange rivier tussen een rotsformatie welke 

tussen de 10 en 15 meter hoog is. Deze 90 miljoen jaar 

oude kloof werd pas in 2004 ontdekt; een bezoek aan 

deze canyon is een spectaculaire ervaring! Jullie 

bezoeken al wandelend, rappelled en zwemmend het 

nauwste stuk en de mooiste delen van de kloof met een 

hike; het zicht omhoog naar de canyon vanaf het water 

is spectaculair! De kliffen toren aan beide zijden boven je 

uit. Voor de echte ‘dare-devils’ kan er vanaf 20 

meter hoogte van de klif in het water gesprongen 

worden. Vanavond kamperen boven op de rand van de 

canyon! 
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Dag 9. Somoto – Lago de Yojoa (Honduras)  

Al vroeg worden jullie opgehaald om de grens over te 

gaan naar Honduras. De grenswachters in Honduras 

vinden het super leuk dat er reizigers hun mooie 

land komen bezoeken! Hier ontmoeten jullie de gids 

die met jullie meereist in Honduras. Onderweg naar het 

Yojoa meer gaan jullie lunchen (exclusief) in het goed 

bewaarde koloniale plaatsje Comayagua. Jullie rijden 

door naar de omgeving van het Yojoa meer waar jullie 

overnachten bij een leuk hotel aan het water. 

 

Dag 10. Lago de Yojoa – La Ceiba  

In de ochtend maken jullie een heerlijk relaxte boottocht 

over het prachtige Lago de Yojoa meer. Voor de lunch 

kunnen jullie een visje eten in één van de visrestaurants 

aan het meer (exclusief). Lekker en niet duur! Daarna 

rijden jullie naar de kust. Onderweg kunnen jullie nog 

een stop maken bij de prachtige Pulhapanzak waterval 

(optioneel). Het is spectaculair om achter de waterval 

langs te lopen; alleen voor waaghalzen! Overnachting 

in het bruisende La Ceiba waar jullie goed kunnen 

feesten! 

 

Dag 11 t/m 13. Utila  

Op dag 11 gaan jullie eerst raften op de Rio Cangrejal 

bij het Pico Bonito Nationaal Park. Rapids van niveau III 

en IV; even de adrenaline laten stromen! 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 met eigen zandstrook om te 

volleyballen! (geen activiteiten inclusief). 

 

Dag 14. 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! 
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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 15. 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 16. Amsterdam  

Aankomst op Schiphol. 

 

 

 

 

 
 
 

 

Internationale tickets incl taks & ticketkosten 

(o.v.): 

Amsterdam – Managua/San Pedro Sula – Amsterdam 

Vanaf €    750,- p.p. 

Landarrangement volgens beschrijving en op 

basis van 14 deelnemers (o.v.): 
Vanaf € 1.550,- p.p. 

Totale reissom: Vanaf € 2.300,- p.p. 
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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; 

- Bij Somoto Canyon overnachting in tenten. 

- Lunch op dag 6, 8 en 14. 

- Diner op dag 5, 6 en 8 (exclusief drankjes). 

* Alle transport over land in privé service. 

* Genoemde activiteiten: 

- Stadswandeling León. 

- Sandboarden Cerro Negro vulkaan. 

- Hike Miraflor nevelwoud. 

- Bezoek Somoto Canyon met rappel, hike & zwemmen. 

- Boot tour Lago de Yojoa. 

- Rafting Rio Cangrejal bij Pico Bonito NP. 

- Punta Sal incl snorkelen. 

* Engelstalige lokale gidsen tijdens de excursies. 

* Engelstalige vaste gids voor Honduras landprogramma (exclusief verblijf 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 € 60,- per boeking (voor reissommen tussen € 30.000,- en  

€ 40.000,-). 

* 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/.  

http://visumdienst.com/
http://visumdienst.com/
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• 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;  

- 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 

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

