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Colombia heeft alle ingrediënten in huis voor een rondreis om nooit meer te vergeten: 
de Andes met haar besneeuwde bergtoppen, dichtbeboste jungle en verlaten stranden 
aan de Caribische én Pacifische kust. 

Wilt u ook kennis maken met 
Colombia van de Andes naar de 
Caribische kust? Sapa Pana Travel 
heeft een 22-daagse rondreis door 
Colombia met huurauto voor u 
samengesteld. Kijk voor meer 
informatie op www.sapapanatra-
vel.nl/klm-colombia.

Hoogtepunten
•  Fietsen in Bogotá met Engels-

sprekende gids.
•  16 dagen huurauto.
•  Bezoek aan Villa de Leyva.
•  Bezoek aan Barichara.
•  Overnachting bij Tayrona 

National Park.
•  Bezoek aan Cartagena.

Reissom
Deze rondreis is te boeken vanaf 
€ 3.600,– p.p. (bij 2 personen) 
exclusief de vluchten met KLM: 
Amsterdam – Bogotá / Cartagena 
– Amsterdam.

Over Sapa Pana Travel
Meer dan 15 jaar zijn wij 100% 
Latijns-Amerikakenner, gespeciali-
seerd in op maat gemaakte 
rondreizen. Met onze specialisti-
sche kennis en een professioneel 
netwerk ter plaatse streven wij 
naar onvergetelijke reiservaringen 
voor de echte reisliefhebbers. 

Meer weten? 
Neem gerust contact op met een 
van onze specialisten. 

Sapa Pana Travel
Capucijnenpoort 6
5211 EC ’s-Hertogenbosch
Tel. 073 610 62 04
www.sapapanatravel.nl/
klm-colombia

22-daagse 
rondreis door 
Colombia vanaf 
€ 3.600,– p.p.

REISAANBIEDING

Meer informatie? Kruis op de 
antwoordkaart (achterin) hokje X aan 

of ga naar klm.com/dreamtrips

KLEURRIJK COLOMBIA

Maar ook de groene valleien met 
koffieplantages, kleurrijke culturen, 
schilderachtige dorpjes waar de tijd lijkt 
te hebben stilgestaan en de zinderende 
metropolen waar heden en verleden op 
een interessante manier met elkaar 
verweven zijn, maken Colombia tot een 
échte wereldbestemming!

Colombia met een huurauto
Stap in een huurauto en leer Colombia op 
eigen gelegenheid en op een ultieme 
manier kennen. U heeft de mogelijkheid 
om te stoppen waar u wilt en u komt op 
plekken waar u anders het bestaan niet 
van zou kennen. 

Romantisch verleden
Vanuit Bogotá rijdt u over de Sabana de 
Bogotá naar de Caribische kust. Onder-
weg overnacht u op een Estancia omgeven 
door natuur en doet u de koloniale 
plaatsjes Villa de Leyva en Barichara aan. 
Hoewel beide plaatjes als de mooiste van 
Colombia worden gezien, zijn ze nog niet 
door de grote toeristenmassa ontdekt. Het 
is een romantische reis terug in de tijd 
waar het gefluit van de vogels het ritme 
van de dag lijkt te bepalen. 

Regenwoud ontmoet de zee 
Hoe dichter u bij de kust komt, hoe meer 
het berglandschap plaatsmaakt voor het 

groene regenwoud dat zich op haar beurt 
weer in de azuurblauwe Caribische zee 
lijkt te storten. Bezoek Santa Marta, de 
oudste stad van Colombia die ook wel ‘de 
poort naar de Nieuwe Wereld’ wordt 
genoemd. Ga op pad in het Tayrona 
Nationaal park, het leefgebied van vele 
vogels, zoogdieren en reptielen. De vele 
baaien, stranden, groene mangroven en 
weelderige vegetatie geven u zonder 
twijfel het ultieme vakantiegevoel. 

Koloniale hart
Sluit uw reis af in de parel van de 
Caribische kust: Cartagena de Indias, 
één van de mooiste steden  van 

Calendaria Bogota.

Cartagena de Indias.

Tayrona National Park.

Getsemani,  
Cartegana de Indias

Zuid-Amerika. Het koloniale hart 
van de stad, met haar indrukwek-
kende stadswal is door de jaren heen 
perfect bewaard gebleven. Slenter 
door het prachtige centrum, dineer 
bij een goed restaurant aan één van 
de vele mooie pleinen, bekijk de 
zonsondergang vanaf de stadswal 
en overnacht in de bruisende wijk 
Getsemani. 


