
 
UW BESTEMMING: COLOMBIA 

16-daagse privé rondreis 

 
 
Hoog in de Andes ligt Bogotà, een levendige 
metropool met La Candelaria als historisch 
centrum. Kleurrijk met geplaveide straten, 
patio’s, koloniale huizen, fraaie musea en 
mooie pleinen.  Vanuit Bogota bezoek je de 
bergen van de hoge Andes en overnacht je in 
het kleurrijke bergdorpje Villa de Leyva. 
 
Een vlucht naar Santa Marta brengt jullie naar 
de Caribisch kust. Het nabijgelegen Nationale 
Park Tayrona is een ongerept regenwoud met 
idyllische stranden en overblijfselen van een 
oude indianencultuur. 
 
Dan gaat de reis over land verder naar 
Cartagena, één van de mooiste steden van 
Latijns-Amerika. Gelegen aan zee met een 
ommuurd stadscentrum vol herenhuizen, 
imposante pleinen, kerken en kloosters die de 
rijkdom van het Spaans koloniale verleden 
weerspiegelen. 
  
De reis eindigt op Isla Rosario, een tropisch 
bounty eiland in de Caribische Zee. 
 
  



KORTE 
ROUTEBESCHRIJVING 

DAG 1 aankomst 14:00 per KLM in Bogota  
 
DAG 2  Bogota : stadswandeling met gids  
 
DAG 3  Bogota : vrij te besteden 
 
DAG 4  Van Bogota naar het bergdorpje Villa da Leyva in de Andes 
 
DAG 5  Villa da Leyva : uitstapjes in de omgeving 
 
DAG 6  Retour naar Bogota en vliegreis naar Santa Marta – Tayrona NP 
 
DAG 7   Tayrona NP  
 
DAG 8   Tayrona NP  
 
DAG 9   Santa Marta – Cartagena 
 
DAG 10 Cartagena 
 
DAG 11 Cartagena  
 
DAG 12 Boottransfer van Cartagena naar Isla Rosario 
 
DAG 13 Isla de Rosario 
 
DAG 14 Isla de Rosario 
 
DAG 15 Terugvlucht om 18:15 per KLM vanaf Cartagena naar Amsterdam 
 
DAG 16 Aankomst Amsterdam 10:45   



     DAG-TOT-DAG REISSCHEMA 

 Dag 1:   Amsterdam - Bogotá 
Na aankomst op de luchthaven van Bogotà wordt u opgewacht door de lokale agent en naar hotel La Opera 
gebracht. Dit boutique hotel ligt in de wijk Candelaria  in het Centro Historico, een levendige omgeving waar 
veel te zien is. Bogotá is een echte metropool met meer dan zeven miljoen inwoners. Hoewel de stad 
vrijwel op de evenaar ligt, is de gemiddelde dagtemperatuur hier slechts 18 graden, en ’s nachts koelt het 
vaak af tot maar liefst 9 graden. Dit komt door de hoge ligging van de hoofdstad. Bogotá ligt namelijk op 
2600 meter hoogte. Overnachting Hotel La Opera, LO 
  
Dag 2-3:  Bogotá 
Bogota is een stad van tegenstellingen. Naast de chaotische drukte van een levendige metropool is er het 
aangename koloniale hart van de stad met een kleurrijke architectuur en gezellige straten en pleinen. Op 
de 2e dag maak je een stadswandeling door La Candaleria met een lokale gids. Bezienswaardig is het plein 
La Plaza de Bolivar, Museo de Oro , het museum van Botero en Plaza de Independencia. 
 
Dag 4:  Bogotá – Villa de Leyva 207km 
Vandaag  om 09:00 vertrek met auto met privé chauffeur. Onderweg een  wordt gestopt  bij de 
Zoutkathedraal van Zipaquirá. Het maakt onderdeel uit van een zoutmijn en bestaat uit een 
indrukwekkende kathedraal met een kruis van 16m. Mijnwerkers en Colombiaanse kunstenaars werkten 
samen om dit uitzonderlijke bouwwerk te verwezenlijken. Daarna gaat de reis verder naar Villa de 
Leyva, gelegen op een hoogte van 2.140 m en een van de mooiste bergdorpjes van het land.  
Overnachting in Chef Ricardo Hotel, LO 
 
Dag 5:  Villa de Leyva    
Vandaag bezoek aan Villa de Leyva, haar kerken en de Plaza Mayor, die met 14.000 m2 de grootste van het 
land is. De auto met chauffeur staat tot jullie beschikking waardoor je ook een uitstapje kan maken naar  de 
omgeving. Bijvoorbeeld naar Cucoy National Park of het Santuario de Iguaque  met goede 
wandelmogelijkheden.   
 
Dag 6:   Villa de Leyva – Bogota – Santa Marta – Tayrona NP 
08:00 uur per auto terug naar Bogotá voor de binnenlandse vlucht naar Santa Marta, war de auto klaarstaat 
die jullie naar Tayrona National Park gaat brengen. De 14 comfortabele Ecohabs hutten hebben een 
prachtige locatie op een heuvel met een schitterend uitzicht over de witte zandstranden  en de zee. 
 



DAG-TOT-DAG REISSCHEMA 

 Dag 7 en 8:  Tayrona NP 
Het Tayrona National Park is misschien wel het mooiste gebied van Colombia, waar zich stranden en tropisch 
regenwoud vermengen. Je staat met je rug naar de groene bergen en voor je schittert  het turkooizen water 
van de  Caribische Zee.  De zee is niet overal geschikt om te zwemmen vanwege de sterke stroming. 
 
Dag 9:  Santa Marta  – Cartagena (over land) 
Per auto met chauffeur langs de kust naar Cartagena, de parel  van Colombia. De koloniale stad ligt aan de 
Caribische zee en indrukwekkende stadsmuren en forten domineren nog immer het historische centrum. 
Binnen de muren is één van de best bewaarde Spaans koloniale centra van het hele continent te vinden. 
 
Dag 10 en 11: Cartagena 
De smalle straatjes verbinden de vele bloemrijke pleintjes en leiden langs grote herenhuizen en palazzo ’s die 
de Spaanse elite liet bouwen.  De bruisende stad is ook het centrum van de Afro Caraïbische cultuur en muziek 
waar u ’s avonds in één van de vele muziekclubs van kan genieten.  Cartagena is UNESCO werelderfgoed en 
naast het bezoeken van de  musea, kloosters en kerken is het vooral een plek om lekker rond te wandelen.  
 
Dag 12:   Cartagena – Rosario Eilanden 
Vertrek 08:45 per boot  naar Rosario Eiland. De eilandengroep  ligt op ongeveer 40km ten zuidwesten van 
Cartagena. Een bootreisje van ongeveer een uur brengt je  in een wip in een andere wereld.  In totaal zijn er 27 
eilandjes en zij bestaan voornamelijk uit mangroven en kokospalmen.  Overnachting in San Pedro de Majagua  
 
Dag 13 & 14: San Pedro de Majagua 
Twee volle dagen ontspanning op een Caribisch Eiland met een privé strand voor de deur. 
Je kunt er wandelen en er zijn kano’s en fietsen te huur. In het PADI dive center kun je kiezen uit  snorkel-of 
duiktrips. Of bezoek het San Martin de Pajarales Oceanarium. 
 
Dag 15:  Cartagena – Bogotá – Amsterdam 
Vandaag brengt  een privé boot jullie terug naar de haven van Cartagena, vanwaar een transfer naar de 
luchthaven voor vertrek per KLM naar Amsterdam. 
 
Dag 16:  Aankomst  Amsterdam 
In de loop van de ochtend aankomst per KLM in Amsterdam. 
 
 


