
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

De naam Sapa Pana Travel is in 2003 door ons 
met zorg gekozen. De woorden 'Sapa' en 'Pana' 
zijn ontleend aan het 'Quechua', een inheemse 
taal die nog altijd wordt gesproken in delen van 
Peru, Ecuador, Bolivia, Chili, Colombia en 
Argentinië. In het Quechua betekenen deze 
woorden: 'Uw Unieke Reis'. 
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Deze exclusieve en avontuurlijke reis neemt u mee door een landschap van vulkanen, omringd door de dichte 
jungle. We rijden over kronkelende kustwegen, langs schilderachtige baaien en we passeren verlaten stranden. 
Ontdek het verleden en het heden van de boeiende steden langs de route, van de moderniteit van Panama Stad 
tot de koloniale juweeltjes van Antigua in Guatemala en Granada in Nicaragua. Deze steden werden gesticht in de 
eerste helft van de zestiende eeuw. Met hun technisch gekleurde stucwerkhuizen en geplaveide straten, ademen 
ze nog steeds de charme en sfeer van die tijd. De bezoeken aan Maya- en Azteekse steden, verderop in de reis, 
brengen ons nog verder terug in de tijd. Een behoorlijk contrast, en heel bijzonder. Kortom, in vier weken rijdt u 
bijna 7.000 kilometer door zeer diverse en adembenemende landschappen. De overnachtingen zijn gepland op de 
meest bijzondere plekken, met comfort en het beste van de Midden-Amerikaanse keuken waar u van kunt genieten. 
Terwijl u rijdt in uw eigen auto heeft u te allen tijde ondersteuning van ons ervaren Nederlands, Duits, Engels en 
Spaanssprekende reisleiding en team van technische experts. Een onvergetelijke reis, die u zeker niet wilt missen! 
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Dag 1| Zondag 3 oktober: Amsterdam – Panama Stad  
Vandaag begint uw Unieke Reis! U stapt in Amsterdam aan boord van uw intercontinentale vlucht naar Panama Stad. Bij aankomst 
wordt u naar uw hotel gebracht, gelegen in de wijk Casco Viejo. De leuke smalle straatjes en gekleurde huisjes maken de koloniale wijk 
een van de leukste van de stad. Bovendien vindt u hier tal van goede restaurantjes waar u kunt dineren.  
Overnachting: American Trade Hotel | www.americantradehotel.com/ 
 
Dag 2 & 3| Maandag 4 en dinsdag 5 oktober: Panama Stad 
Deze dagen verblijft u in Panama Stad. Samen halen we de auto’s op en heeft u tijd om de stad op eigen gelegenheid te leren kennen. 
Panama Stad is een echte wereldstad en biedt u een mix van bezienswaardigheden; u vindt er moderne wolkenkrabbers, terwijl u ook 
kunt ronddwalen in karakteristieke straatjes van het historische centrum Casco Viejo. De ruïnes van de originele oude stad zijn er nog 
steeds te vinden en als klap op de vuurpijl loopt het wereldberoemde Panamakanaal dwars door de stad. U kunt naar de vismarkt en 
de souvenir markt wandelen, maar ga zeker ook een goede kop koffie (of de betere ijskoffie!) drinken bij Bajareque Coffee House & 
Roastery (Calle 1).  
Overnachting: American Trade Hotel | www.americantradehotel.com/ 

Dag 4| Woensdag 6 oktober: Panama City – Boca Chica (ca. 430 km / 6 uur rijden)  
Vandaag gaan we van start met de route! We rijden naar het zuidwesten van Panama. Eerst volgt u de weg over de Panamericana 
Highway en vervolgens rijdt u richting het westen naar Boca Chica. Boca Chica is gelegen aan de kust in de regio Chiriquí. Dit gebied 
heeft het allemaal: de hoogste bergen, langste rivieren, vruchtbare valleien, lange zandstranden en een diversiteit aan zeeleven. 
Genesteld te midden van een prachtig tropisch paradijs, ligt de accommodatie waar we deze nacht verblijven. Het is de toegangspoort 
tot de Golf van Chiriqui Marine National Park met zijn vele weelderige groene eilanden, met palmbomen omzoomde witte stranden en 
een ongelofelijke verscheidenheid aan wilde dieren. 
Overnachting: Bocas del Mar hotel | www.bocasdelmar.com/de/ 
 
Dag 5| Donderdag 7 oktober: Boca Chica – Dominical (ca. 270 km / 4,5 uur rijden) 
U verlaat Panama en rijdt door de provincie Chiriquí naar de grens met Costa Rica. U steekt de grens over en rijdt verder door het 
groene landschap richting Uvita. Dit kustplaatsje ligt aan de prachtige Zuid Pacifische kust, waar één van de meest bio-diverse 
junglegebieden de Stille Ocean duikt. Hoewel Dominical nog niet echt bekend is bij het grote publiek, vindt u hier uitstekende hotels en 
goede eetgelegenheden. Er is genoeg te ontdekken en te beleven in dit gebied wat door National Geographic is uitgeroepen tot "een 
van de biologisch meest intense regio's ter wereld”. 
Overnachting Cuna del Angel | www.cunadelangel.com/ 
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Dag 6| Vrijdag 8 oktober: Dominical  
Vandaag staat er een vrije dag gepland en heeft u tijd om de omgeving van Dominical te ontdekken. Uw accommodatie bevindt zich 
vlakbij het nationaal park Marino Ballena waar u in september en oktober grote kans heeft op het spotten van walvissen. De dolfijnen 
zijn het gehele jaar aanwezig. Houdt u van de natuur, breng dan eens een bezoek aan het Refugio Nacional de Vida Silvestre Barú. Hier 
vindt u bijvoorbeeld een strand waarop de karetschildpadden en warana’s komen om hun eieren te leggen. Ook bevinden zich in Barú 
meer dan 310 verschillende vogel- en zoogdiersoorten. Natuurlijk heeft u ook genoeg mooie stranden in de omgeving om te ontspannen, 
zoals Playa Ventanas. Als het eb is, kunt u hier zeegrotten bewonderen langs de kust.  
Overnachting Cuna del Angel | www.cunadelangel.com/ 
 
Dag 7| Zaterdag 9 oktober: Dominical – La Fortuna (ca. 280 km / 5,5 uur rijden) 
Vandaag reist u verder door Costa Rica. Vanuit Dominical volgt u een spectaculaire kustweg naar het noordwesten, waarbij u onder 
meer het beroemde nationale natuurpark Manuel Antonio passeert. Via de ruta 702 vervolgt u uw route verder naar La Fortuna, waarbij 
u onderweg regelmatig kleine koffiebarretjes tegenkomt. Het laatste gedeelte rijdt u door nevelwoud en kleine dorpen, totdat u uw 
bestemming bereikt. U verblijft in het Nayara Hotel, welke beschikt over luxe villa's omringd door de vegetatie van het Costa Ricaanse 
regenwoud. Het is een locatie met een adembenemende, natuurlijke schoonheid. Vanaf het resort heeft u spectaculair zicht op de top 
van de actieve Arenal vulkaan.  
Overnachting Silencio del Campo | www.hotelsilenciodelcampo.com/ 

 
Dag 8| Zondag 10 oktober: La Fortuna 
Vandaag staat een rustdag op het programma en heeft u tijd om de omgeving van La Fortuna te verkennen. Denk aan een bezoek aan 
het Arenal National Park, een wandeling door de jungle over hangbruggen met een prachtig uitzicht op de Arenal-vulkaan. U kunt het 
regenwoud ook van bovenaf zien met een kabelbaan. Andere aanraders zijn de Baldi warmwaterbronnen. Geniet van het natuurlijke 
warme water op een temperatuur die u prettig vindt. 
Overnachting Silencio del Campo | www.hotelsilenciodelcampo.com/ 
 
Dag 9| Maandag 11 oktober: La Fortuna – Granada (ca. 360 km / 7 uur rijden) 
In de ochtend rijdt u verder naar Granada in Nicaragua. U steekt de grens over bij La Tablillias, omdat deze grensovergang minder druk 
is dan bij Peñas Blancas. Vervolgens raden wij u aan een kleine omweg te maken, waarbij u als het ware via de oostkant van het meer 
van Nicaragua rijdt. Nicaragua staat bekend als het land van de vulkanen en meren, welke u tijdens uw rit ongetwijfeld zult zien. Uw 
eindbestemming is Granada, het koloniale juweeltje van Midden- Amerika, gesticht in 1524 door Hernández de Córdoba. Uw hotel, een 
antiek koloniaal huis in originele stijl en architectuur, ligt aan het centrale park en de kathedraal. 
Overnachting: Hotel Plaza Colón | www.hotelplazacolon.com/ 
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Dag 10| Dinsdag 12 oktober: Granada – León (ca. 150 km / 3,5 uur rijden) 
Vandaag staat er een korte rit op het programma. De weg slingert dwars door het westen van Nicaragua, richting de noordelijk gelegen 
universiteitsstad Leon. Onderweg kunt u een stop maken bij Masaya, waar u de kleurrijke markt kunt bekijken en een bezoek kunt 
brengen aan de gelijknamige vulkaan. U kunt de krater van deze actieve vulkaan van bovenaf bekijken en dit is gemakkelijk te doen met 
de auto, omdat u zo naar het uitkijkpunt rijdt. Ook kunt u een plek bezoeken, waarbij u uitkijkt over het Apoyo meer, een klein 
kratermeer, waarbij dit adembenemende panorama wordt gecompleteerd met de contouren van Granada in de verte op de 
achtergrond. Leon is een kleurrijke stad met een historisch centrum.  
Overnachting: Hotel El Convento | www.elconventonicaragua.com/ 
 

     
 
Dag 11| Woensdag 13 oktober: León –  El Tunco (ca. 500 km / 8 uur rijden) 
Deze dag heeft u twee grensovergangen voor de boeg. Vanuit Nicaragua rijdt u via Honduras naar El Salvador, met als eindbestemming 
voor vandaag El Tunco, gelegen in het zuiden van El Salvador. El Tunco is een klein surfdorpje. De kustlijn met haar hoge kliffen en 
verlaten stranden is ronduit spectaculair, zeker wanneer de ondergaande zon haar in een gouden gloed hult. 
Overnachting: Bocas Olas hotel | www.bocaolas.com/ 
 

Dag 12| Donderdag 14 oktober: El Tunco – Antigua (ca. 300  km / 9 uur rijden)  
U verlaat El Salvador en rijdt verder naar Guatemala. Wij raden u aan om af te wijken van de snelste route en een kleine omweg te 
maken, waarbij u de route van Sonsonate naar Ahuachapan rijdt. Dit is namelijk de zogenaamde Ruta de las Flores, een prachtige route. 
Deze route staat bekend om zijn overvloed van wild groeiende bloemen met prachtige panoramische uitzichten op de berg zijde van 
de koffie plantages, meren en dicht bewolkte bossen. Er zijn minstens 30 koffie – producerende gemeenten in deze regio, waaronder 
de belangrijkste: Apaneca, Ataco, Tacuba en Juavua. Vervolgens volgt u de CA8 naar de grens Villa Nuevo / Las Chinamas.  
Overnachting: El Convento Boutique Hotel | www.elconventoantigua.com/ 
 
  

mailto:info@sapapanatravel.nl
http://www.sapapanatravel.nl/
https://www.elconventonicaragua.com/
http://www.bocaolas.com/
http://www.elconventoantigua.com/


 
 
 
 
 

     Sapa Pana Travel | Capucijnenpoort 6, 5211 EC ‘s-Hertogenbosch The Netherlands | 0031 (0) 73 6106204 | info@sapapanatravel.nl  
                                                                       www.sapapanatravel.nl | KvK:17152749 | BTW nr. NL818151031.B101 | IBAN code: NL49RABO0155200046 BIC code: RABONL2U  

5 

Dag 13| Vrijdag 15 oktober: Antigua  
Vrije dag gepland! Er is veel te zien en te beleven in deze stad. Bovendien zijn alle bezienswaardigheden op loopafstand waardoor het 
zeer eenvoudig is om dit koloniale stadje op eigen gelegenheid te ontdekken. Karakteristiek aan Antigua zijn de met kinderkopjes 
bedekte straatjes die zorgen voor een knus straatbeeld. Bezoek de vele ruïnes, de kleurrijke lokale markt bij het busstation, de 
kathedraal en de diverse kerken die door het stadje heen verspreid liggen. Het park is een prima plek om even op een bankje te genieten 
van alles wat er om u heen gebeurt. Daarnaast zijn er vele gezellige barretjes en restaurantjes te vinden. Leuke tip: Het bananenbrood 
van Bakkerij Doña Luisa Xicotencatl (4a calle oriente #12) is een échte aanrader en geliefd bij zowel de lokale bevolking als de toeristen. 
Elke dag rond 14.00u worden de vers gebakken broden, die meer weg hebben van cake, verkocht. Als u er op tijd bij bent kunt u het 
warm meenemen en heerlijk in het centrale park opeten! In mei 2018 bezocht collega Anke het plaatsje Antigua; lees hier het blog: 24 
uur in Antigua, Guatemala 
Overnachting: El Convento Boutique Hotel | www.elconventoantigua.com/ 
 

     
Dag 14| Zaterdag 16 oktober: Antigua – El Remate (ca. 550 km / 10 uur rijden) 
Vandaag doorkruist u een groot gedeelte van Guatemala en rijdt u naar het noorden van het land. De hooglanden worden ingeruild 
voor een groen tropisch regenwoud met een gevarieerde flora en fauna.  De Maya's hebben op deze plek tweeduizend jaar geleden 
hun nederzettingen gebouwd en deze historische ceremoniële Maya centra liggen verspreid in dit gebied. De bekendste 
bezienswaardigheid is het Nationale Park Tikal waar diverse tempels, piramides en pleinen uit de jungle oprijzen.  
Overnachting: Las Lagunas hotel | www.laslagunashotel.com/  
 
Dag 15| Zondag 17 oktober: El Remate – Tikal – Placencia (ca. 350 km / 6 uur rijden) 
De route van vandaag is prachtig. In de ochtend gaat u naar het Nationale Park Tikal. Tikal of Tik'al was een van de grootste steden van 
de Maya's ten tijde van de Klassieke Periode. Pas in 1848 werd zij herontdekt door een team Guatemalteekse ontdekkingsreizigers. 
Eerste grootschalige archeologische opgravingen begonnen in de jaren ’50. In 1979 werd het door de UNESCO tot werelderfgoed 
verklaard. Hier gaat u met uw gids de oude Maya stad bekijken en zult u veel te weten komen over de geschiedenis van de Maya 
bevolking van Guatemala. Na afloop steekt u de grens over naar buurland Belize. Vervolgens rijdt u via de hoofdstad Belmopan en de 
zogenaamde Hummingbird Highway naar heuvelachtige gebied van Belize. Uw eindbestemming van vandaag is Placencia waar u aan 
het eind van de middag zult arriveren. 
Overnachting: Turtle Inn | www.thefamilycoppolahideaways.com/en/turtle-inn 
 

 
 
  

mailto:info@sapapanatravel.nl
http://www.sapapanatravel.nl/
http://www.johanvanrijswijck.nl/blog/24-uur-in-antigua-guatemala
http://www.johanvanrijswijck.nl/blog/24-uur-in-antigua-guatemala
http://www.elconventoantigua.com/
http://www.laslagunashotel.com/
http://www.thefamilycoppolahideaways.com/en/turtle-inn


 
 
 
 
 

     Sapa Pana Travel | Capucijnenpoort 6, 5211 EC ‘s-Hertogenbosch The Netherlands | 0031 (0) 73 6106204 | info@sapapanatravel.nl  
                                                                       www.sapapanatravel.nl | KvK:17152749 | BTW nr. NL818151031.B101 | IBAN code: NL49RABO0155200046 BIC code: RABONL2U  

6 

Dag 16| Maandag 18 oktober: Placencia 
Geniet vandaag van de Caribische kust en ontdek de onderwaterwereld van Belize. De heldere en kalme wateren, gecombineerd met 
een overvloed aan fascinerende koraal en vissen maken Placencia een uitstekende plek om te snorkelen. Verder is hier nog veel meer 
te beleven. Hoewel u in Placencia echt een eilandsfeer ademt, is het toch gelegen op het vasteland. Het voordeel hiervan, is dat u vanuit 
uw hotel gemakkelijk diverse activiteiten kunt ondernemen, waarbij u ook andere delen van Belize kunt leren kennen. In het 
vissersplaatsje ziet u zowel de Mayacultuur, als de cultuur van de Garifuna terug. De Garifuna is een etnische bevolkingsgroep 
afstammend van een vermenging van Indianen en Afrikanen. In het stadje vindt u verschillende souvenirwinkels, leuke strandbarretjes 
en restaurants voor een heerlijke maaltijd uit de Caribische keuken. Het strand bij Placencia is het langste en meest uitgestrekte strand 
van Belize en terwijl uw accommodatie direct aan het strand is gelegen, bent u aan de andere kant dichtbij de Placencia Laguna, waar 
onder meer de zeldzame zeekoe leeft. Daarnaast wordt Placencia omringd mangrovegebied en bent u zo in het binnenland. 
Overnachting: Turtle Inn | www.thefamilycoppolahideaways.com/en/turtle-inn 
 

 
Dag 17| Dinsdag 19 oktober: Placencia – Chichén Itzá (ca. 620 km / 8,5 uur rijden) 
In de ochtend rijdt u verder en steekt u de grens over naar Mexico. De bestemming van vandaag is Chichén Itzá op het grote schiereiland 
Yucatan, gelegen in het zuidoosten van Mexico.  Dit deel van Mexico wordt voor het grootste deel omgeven door de Caribische zee en 
in het zuiden grenst het aan buurlanden Belize en Guatemala. Yucatan heeft zelfs de meest verwende reiziger nog veel te bieden!  
Overnachting: The Lodge at Chichén Itzá | www.mayaland.com/en/hotels/chichen-itza/the-lodge-at-chichen-itza 
 
Dag 18| Woensdag 20 oktober: Chichén Itzá – Campeche (ca. 300 km / 4 uur rijden) 
Vandaag begint uw dag met een bezoek aan de verbazingwekkende archeologische vindplaats Chichén Itzá. Een belangrijke tempelstad 
welke gold als een politiek en economisch centrum van de Maya beschaving in deze regio. De verschillende bouwwerken zijn vandaag 
de dag nog steeds te zien en weerspiegelen het buitengewone gevoel voor architectuur en compositie. De piramide zelf was de laatste 
en misschien wel de grootste van alle Maya-tempels. Na uw bezoek aan de Maya site rijdt u verder naar Campeche, één van de mooiere 
steden op het schiereiland Yucatan. Onderweg kunt u ervoor kiezen een bezoek te brengen aan de tempels van Uxmal, 80 kilometer 
ten zuiden van Mérida.  
Overnachting: Hacienda Puerto Campeche | www.marriott.com/hotels/travel/cpehl-hacienda-puerta-campeche-a-luxury-collection-
hotel-campeche/ 
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Dag 19| Donderdag 21 oktober: Campeche – Palenque (ca. 400 km / 5,5uur rijden) 
Vandaag rijdt u verder landinwaarts naar Chiapas, de meest zuidelijke staat van Mexico. U verblijft in de plaats Palenque. Ook in 
Palenque vindt u een archeologische site. Deze Mayastad ligt verscholen in het tropisch regenwoud en gold als één van de belangrijkste 
steden in die tijd. Deze prachtige Mayastad wordt nog relatief weinig bezocht en bij een bezoek aan deze bijzondere plek waant u zich 
ook nog echt als een ontdekkingsreiziger.  
Overnachting: Chan Kah hotel  | www.chan-kah.mx/default-en.html 
 
Dag 20| Vrijdag 22 oktober: Palenque – San Cristobal de las Casas (ca. 225 km / 5 uur rijden) 
U rijdt verder door de staat Chiapas in zuidwestelijke richting. De staat Chiapas is genoemd naar de inheemse bevolkingsgroep die hier 
leeft en die afstamt van de oude Maya beschaving. Oude gebruiken, religies en tradities uit de tijd van de Maya's zijn hier nog steeds 
springlevend. Een bezoek aan Chiapas is als een bijzondere ontdekkingsreis terug in de tijd. Op bijzonder pragmatische wijze heeft de 
lokale bevolking de symbolen uit de katholieke kerk, zoals die waren meegebracht door de Spaanse kolonisten, doen samensmelten 
met hun eigen religie. Daarnaast is Chiapas een absoluut summum voor natuurliefhebbers en mensen die graag actief bezig willen zijn. 
U verblijft in San Cristóbal de las Casas een plek die zeker het bezoeken waard is! Deze authentieke stad bestaat uit bont gekleurde 
koloniale huizen en geplaveide straatjes. Een heerlijke plek waar het leven in een lagere versnelling staat.  
Overnachting: Bo hotel | www.hotelbo.mx/ 
 

Dag 21| Zaterdag 23 oktober: San Cristóbal de las Casas  
Deze dag heeft u ter vrije besteding. In de prachtige omgeving van San Cristóbal kunt u onder meer een bezoek brengen aan de 
Indiaanse dorpen San Juan Chamula en Zinacantán. Vanuit San Cristóbal zijn er verder verschillende activiteiten te ondernemen. San 
Cristóbal staat bekend om zijn koloniale architectuur. U vindt er bijzondere kerken, zoals de felgekleurde kathedraal aan de Plaza 31 de 
Marzo, waar u zittend op een bankje een goed beeld krijgt van het leven in het stadje. Ook de Santo Domingo kerk is met zijn 
indrukwekkende voorgevel een hoogtepunt, vooral in de avond, wanneer de zestiende-eeuwse kerk verlicht wordt. Het interieur is rijk 
versierd met gouden elementen. Elke dag komen Maya’s in klederdracht uit de verschillende in de buurt gelegen bergdorpjes naar San 
Cristóbal om daar op de markt hun handgemaakte spulletjes te verkopen. De markt is erg kleurrijk: eigen geweven kleding, tafelkleden, 
sieraden en andere Maya-producten gaan er over de spreekwoordelijke toonbank. 
Overnachting: Bo hotel | www.hotelbo.mx/ 
 
Dag 22| Zondag 25 oktober: San Cristóbal de las Casas – Puerto Escondido (ca. 630 km / 10 uur rijden) 
Er staat een lange rit op het programma waarbij u vanaf San Cristóbal de las Casas naar Puerto Escondido rijdt. Puerto Escondido is een 
kustplaats in de regio Oaxaca die bekend staat om haar goede keuken en rijke cultuur. In dit relaxte plaatsje vindt u meerdere stranden 
waar het heerlijk vertoeven is. Geniet van verse vis in de strandtentjes en de gezelligheid op de stranden. 
Overnachting: Hotel Escondido | www.hotelescondido.com/ 
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Dag 23| Maandag 25 oktober: Puerto Escondido – Oaxaca (ca. 270 km / 7 uur rijden) 
U rijdt vandaag naar Oaxaca, de hoofdstad van de gelijknamige regio. Twaalf jaar geleden zijn ze begonnen met het aanleggen van een 
snelweg, maar tot op de dag van vandaag is deze nog niet klaar. Dit betekent dat u een lange, maar prachtige rit voor de boeg heeft. U 
verlaat de kust en rijdt het eerste stuk door groene en tropische wouden. Langs de weg ziet u de bananenplanten en voelt u de 
broeierige warmte. Langzaam maar zeker verandert het landschap en maken de bananenplanten plaats voor koffieplanten. De weg 
kruipt omhoog en u passeert verschillende bergpassen. De uitzichten zijn adembenemend waarbij u uitkijkt over verschillende valleien. 
Ondertussen rijdt u door een berglandschap met naaldbomen en rijdt u de stad Oaxaca binnen. De koloniale architectuur, kleurrijke 
dorpen en de gastvrije bevolking met hun diepgewortelde tradities, maken Oaxaca tot een geweldige reisbestemming.  
Overnachting: Quinta Real Oaxaca | www.caminoreal.com/quintareal/quinta-real-oaxaca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dag 24| Dinsdag 26 oktober: Oaxaca 
Vandaag heeft u de tijd om de stad Oaxaca en haar omgeving te verkennen. De stad heeft een fraai koloniaal centrum en er is veel leven 
op straat. Er is hier altijd wel een reden voor een feestje en dat maakt het erg leuk om in de avond rond het centrale plein te lopen. Er 
zijn veel restaurantjes en terrasjes waar u lekker kunt eten, Oaxaca staat namelijk bekend om haar goede keuken, de stad is het centrum 
van de moles, soortement van sauzen. Ook rondom de stad is er veel te beleven. Net buiten het centrum van Oaxaca vindt u één van 
Mexico’s belangrijkste archeologische sites, namelijk Monte Alban. De stad was een belangrijk centrum voor de Zapoteken en ontstond 
waarschijnlijk zo’n 500 jaar voor Christus. Niet ver van Oaxaca ligt het plaatsje Santa Mariá El Tule  dat bekend staat om El Árbol del 
Tule (de boom van Tule). Deze boom heeft een doorsnede van maar liefst 14 meter. El Tule ligt op de weg naar Mitla, een archeologische 
vindplaats van een van de belangrijkste steden van de Zapoteken. Ook kunt u vandaag een bezoek brengen aan Hierve el Agua. Dat zijn 
waterbronnen waarbij het water uit het kalkgesteente komt borrelen. Deze warmwaterbron is de laatste jaren wat afgekoeld, maar 
heeft wel een zwempoel achtergelaten vanwaar u geen geweldig uitzicht heeft op het Sierra Madre gebergte. Bovendien heeft het kalk 
in het water indrukwekkende kalkwatervallen achtergelaten. Op de terugweg naar de stad komt u mogelijk een traditionele Mezcal 
brouwerij tegen. Tegen de achtergrond van de Sierra Madre zijn de mannen bezig met het brouwen van Mezcal.  
Overnachting: Quinta Real Oaxaca | www.caminoreal.com/quintareal/quinta-real-oaxaca 
 

    
Dag 25| Woensdag 28 oktober: Oaxaca – Catemaco (ca. 400 km / 8 uur rijden) 
Deze dag krijgt u zonder meer met het betere bochtenwerk te maken. De weg tot aan Tuxtepec slingert alleen maar door groene 
valleien, waarbij het ene uitzicht nog fraaier is dan het andere. Met het bereiken van Tuxtepec, laat u de bergen achter u en loopt de 
route door een glooiend landschap, waar onder meer veel suikerriet wordt verbouwd.. Uiteindelijk bereikt u de plaats Catemaco, aan 
de oever gelegen van het gelijknamige meer. Dit plaatsje in de deelstaat Veracruz is bekend vanwege hekserij en sjamanisme. Eén keer 
per jaar vindt er ook een sjamanistisch festival plaats, dat mensen trekt uit heel Mexico.  
Overnachting: La Finca Catemaco | www.lafinca.mx/ 

mailto:info@sapapanatravel.nl
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Dag 26| Donderdag 28 oktober: Catemaco – Tecolutla (ca. 350 km / 6 uur rijden) 
De route voor vandaag loopt bijna de gehele dag langs de Golf van Mexico en uiteindelijk zult u ook op een heel mooi plekje aan de kust 
afsluiten. De route is vrij vlak en onderweg zou u een stop voor de lunch kunnen maken in de historische havenstad Veracruz.   
Overnachting: Bon Jesus hotel | www.bonjesushotel.com/ 
 
Dag 27| Vrijdag 29 oktober: Tecolutla – San Miguel de Allende (ca. 560 km / 7 uur rijden) 
U rijdt vandaag weer landinwaarts naar het koloniale stadje San Miguel de Allende. Hierbij gaat u ook weer de bergen in en zult u 
opnieuw te maken krijgen met fraaie bergwegen door een groene en heuvelachtige omgeving, waarbij u opnieuw wordt getrakteerd 
op prachtige uitzichten. Als u vroeg op pad gaat, dan zou u een kijkje kunnen nemen bij El Tajin, trek hier ongeveer 3 extra uur voor uit. 
El Tajin is een hele mooie  archeologische site, die stamt uit de eerste eeuw van onze jaartelling maar haar bloeiperiode kende tussen 
700 en 1000 jaar na Christus. Uit deze tijd stammen ook de indrukwekkende  bouwwerken die op deze plek te vinden zijn. Onderweg 
naar El Tajin passeert u ook de stad Papantla. Hier komen de acrobaten vandaan die met touwen uit metershoge masten naar beneden 
zeilen. Deze kunsten worden op gezette tijden bij het centrale plein van Papantla, maar ook bij El Tajin vertoond. Uiteindelijk reist u via 
de noordkant van Mexico Stad naar San Miguel de Allende, één van de mooiste stadjes van Mexico.  
Overnachting: Rosewood San Miguel de Allende | www.rosewoodhotels.com/en/san-miguel-de-allende 
 
Dag 28|Zaterdag 30 oktober: San Miguel de Allende 
San Miguel de Allende is als een openlucht museum, met geplaveide straatjes en bont gekleurde Spaans koloniale huizen met de 
bougainville welke tegen de gepleisterde muren omhoog groeit. Zodra u aankomt in San Miguel de Allende merkt u dat het tempo hier 
een stuk lager ligt. De vogels fluiten terwijl de lokale bevolking elkaar ontmoet op het centrale plein in de schaduw van de laurierbomen. 
San Miguel de Allende werd in de 16de eeuw gesticht door de monnik San Miguel, waaraan het stadje het eerste deel van haar naam 
dankt. Later in de 19e eeuw is hieraan de naam van de vrijheidsstrijder Allende toegevoegd. Ignacio Allende zoals de man voluit heette, 
heeft bijgedragen aan de onafhankelijkheidsstrijd tegen de Spanjaarden, waarbij San Miguel de Allende uiteindelijk de eerste gemeente 
werd die zich onafhankelijk van de Spanjaarden verklaarde. Het plaatsje is een toevluchtsoord voor vele kunstenaars en schrijvers, wat 
u terugziet in het grote aantal kunstgaleries. 
Overnachting: Rosewood San Miguel de Allende | www.rosewoodhotels.com/en/san-miguel-de-allende 
 

Dag 29| Zondag 31 oktober: San Miguel de Allende – Mexico Stad (ca. 275 km / 4 uur rijden)  
De laatste route van deze bijzondere reis leidt u uiteindelijk naar de Mexicaanse hoofdstad Mexico Stad. Het is geen lange dag vandaag 
dus onderweg kunt u desgewenst nog een aantal stops maken. Zo zou u een kijkje kunnen nemen in de koloniale stad Queretaro, een 
stad die over 3 periodes gold als de hoofdstad van Mexico. Ook kunt ten noorden van Mexico Stad een bezoek brengen aan Teotihuacán, 
de enorme Azteken stad, die tussen 500 en 750 na christus haar bloeiperiode kende. In die tijd woonde er 125.000 mensen. Bij aankomst 
in Mexico Stad kunt u uw auto parkeren en een eerste indruk van de stad krijgen. Geniet in de avond van een goed diner in een van de 
vele restaurantjes in de buurt van het hotel.  
Overnachting: St. Regis hotel | www.marriott.com/hotels/travel/mexxr-the-st-regis-mexico-city 
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Dag 30| Maandag 1 november: Mexico Stad  
Voordat u weer terugkeert naar huis staat er nog een vrije dag gepland in de Mexicaanse hoofdstad, geniet ervan. Als u geïnteresseerd 
bent in archeologie, dan is de Templo Mayor, die tussen de kathedraal en het presidentiële paleis is gelegen, een aanrader. De 
overgebleven resten van de piramide zijn in 1978 blootgelegd en met een archeoloog kunt dit complex binnengaan, waarbij u meer 
leert over de Azteken cultuur. Ook het Museo Nacional de Antropologia is een aanrader voor historie liefhebbers. Wilt u graag iets 
anders doen? Struin dan door het historisch centrum. Hier vindt u veel bijzondere plekken, zoals het Palacio de Bellas Artes, het Alameda 
park en het grote centrale plein. Vanuit het Alameda park naar het Zocalo vindt u de autovrije winkelstraat Avenida Madero waar u 
goed kunt shoppen. In de artistieke wijk Coyoacán is het blauwe huis van Frida Kahlo gelegen en hier kunt u een leuke lokale overdekte 
markt bezoeken. Niet veel verder vindt u El Jarocho, een koffietentje waar je volgens de Mexicanen de beste koffie van heel Mexico 
Stad kunt halen. Voor een lunch raden wij u het dakterras van het Down Town hotel aan. Hierbij kijkt u uit over het centrale plein. In de 
avond proeft u populaire Mexicaanse gerechten in Pujol.  
Overnachting: St. Regis hotel | www.marriott.com/hotels/travel/mexxr-the-st-regis-mexico-city 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dag 31| Dinsdag 2 november: Mexico City – Amsterdam 
Vandaag komt er een einde aan deze unieke en onvergetelijke reis door Midden-Amerika. U wordt naar de luchthaven gebracht waar 
u aan boord stapt van uw intercontinentale vlucht naar huis. Hier komt u de volgende dag aan. 
 
Dag 32| Woensdag 3 november: Amsterdam  
U arriveert vandaag op Schiphol.  
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Inbegrepen: 
Intercontinentale vlucht Nederland/ Duitsland naar Panama, en van Mexico naar Nederland/ Duitsland 
Verscheping van de auto’s 
Transfers tussen luchthaven en haven in Panama 
29 overnachtingen in de best mogelijke hotels op basis van halfpension op rijdagen en op basis van logies en ontbijt of vrije dagen 
Reisbegeleiding (reisleiders spreken Spaans, Duits, Engels en Nederlands) 
Technische begeleiding (Duits-, Engels- en Nederlandstalig) 
Routeboek met gedetailleerde informatie over de routes en landen 
Ondersteuning van lokale partners  

 
Niet inbegrepen: 

Benzine 
Maaltijden, exclusief maaltijden zoals hierboven vermeld 
Persoonlijke uitgaven 
Douanekosten 
Kosten voor Carnet de Passage 
Uitgaven voor uw auto 
Transport van de auto’s van en naar Europese haven  
Reis- en annuleringsverzekering, welke van belang is en zeer aanbevolen 
Autoverzekering: casco, transport en lokale WA-verzekering. De WA verzekering is verplicht.  Sapa Pana Travel zal met haar 
verzekeringspartners passende verzekeringen aanbieden. 

  

mailto:info@sapapanatravel.nl
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Veelgestelde vragen 
 
Hoe ontvang ik alle lokale valuta? 
In elke stad waar we overnachten, is er de mogelijkheid om contant geld in te slaan in de nationale valuta. Het is echter raadzaam om 
in Duitsland / Nederland al voorraden te verkrijgen met wat contant geld in elke gewenste valuta zodat u bij iedere grensovergang  
direct de juiste valuta in handen hebt.  
 
Heb ik speciale vaccinaties nodig? 
In geen van de bezochte landen zijn speciale vaccinaties vereist. We raden u aan om u te laten leiden door de medische notities van 
het ministerie van Buitenlandse Zaken. 
 
Hoogteziekte 
Tijdens deze tocht bereikt u een maximum hoogte rond de 2.500 meter. Normaal beginnen op 3.000 meter de symptomen van 
hoogteziekte. Tijdens deze reis heeft u dus geen last van hoogteziekte. 
 
Kunnen we met meer dan twee teamleden deelnemen? 
Uiteraard is het ook mogelijk om met meer dan twee personen een team te vormen. We hebben voor minimaal twee personen gezorgd, 
omdat de lange afstanden te zwaar zijn voor één persoon. Het maximale aantal teamleden is eigenlijk alleen afhankelijk van de ruimte 
in uw auto. Voor extra deelnemers worden extra kosten in rekening gebracht voor accommodatie, vluchten, transfers en maaltijden. 
Neem voor meer informatie contact met ons op. 
 
Kunnen teamleden gedurende reis ook vervangen worden? 
Ja, dit is mogelijk. Als de voertuigeigenaar (ook tijdens de tour) heeft gewisseld, dan moet u ervoor zorgen dat de nieuwe teamleden 
voorafgaand aan de reis bij ons worden aangemeld.  
 
Is het mogelijk eerder aan te komen of uw reis te verlengen? 
Dit is natuurlijk mogelijk. Sapa Pana Travel biedt u individuele aanbiedingen voor de dagen voor en na de tour en ook voor de vakanties 
samen. Neem contact op met ons team als u geïnteresseerd bent in een aangepast programma. 
 
Heb ik een visum nodig? 
EU-burgers hebben geen visum nodig voor de landen die we bezoeken. U heeft alleen een paspoort nodig dat na terugkeer minimaal 
zes maanden geldig is. 
 
Welke documenten heb ik nodig? 
U heeft een paspoort nodig dat nog minimaal zes maanden na terugkomst geldig is, uw nationale rijbewijs en internationaal rijbewijs, 
(reis) verzekeringsdocumenten. Voor de voertuigen heeft u de geldige verzekeringspapieren, het kentekenbewijs en een Carnet de 
Passage nodig. Neem gerust contact met ons op voor vragen over het verkrijgen van de documenten. 
 
Hoe moet ik mijn voertuig voorbereiden? 
U moet ervoor zorgen dat uw auto in goede staat verkeert. Ons monteurteam is uitgerust met mechanische precisieonderdelen, de 
belangrijkste gereedschappen en de nodige knowhow om u te helpen. Het team kan echter niet alle reserveonderdelen meenemen 
vanwege het grote aantal voertuigen. Daarom moet u zelf reserveonderdelen en typespecifieke gereedschappen voor uw voertuig 
leveren. Als het voertuig niet onmiddellijk kan worden gerepareerd, leiden we u naar de volgende stad, waar we helpen. Als u meer 
dan een dag achterloopt op schema, is de tour voor deze periode in eerste instantie zonder u. In dit geval moet u de verblijfskosten en 
de extra gemaakte kosten zelf betalen. Zodra u de reisgroep weer hebt bereikt, gaat de reis verder zoals gepland. Bij onze vorige reizen 
hebben we echter nog nooit een team gehad dat het doel van de dag niet heeft kunnen bereiken. Er is altijd een oplossing! 
 
Hoe lang is mijn auto weg? 
Het duurt vier weken om voertuigen van en naar Zuid-Amerika te verschepen. Dit betekent dat uw auto vier weken voor de reis weg is 
en vier weken na uw terugkeer in Duitsland / Nederland. 
 
Kan ik rijden met een geleend voertuig? 
Over het algemeen is het raadzaam om met uw eigen auto te rijden. Als u niet met uw eigen auto rijdt, is een gebruiksvergunning 
(volmacht) van de eigenaar vereist. De volmacht moet worden gecertificeerd en vertaald in het Engels en Spaans. Houd er rekening 
mee dat het voertuig moet zijn geregistreerd in uw naam privé en niet een bedrijfsnaam. 
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Hoe moeilijk zijn de rij- en wegomstandigheden? 
De door ons gebruikte wegen zijn niet moeilijk te navigeren. Het kan voorkomen dat we door bouwwerkzaamheden de route moeten 
wijzigen en de wegomstandigheden zijn moeilijker dan verwacht. Merk ook op dat het verkeer in Midden-Amerika niet te vergelijken is 
met het Duitse of het verkeer in Nederland. U mag niet verwachten dat iedereen bij een rood licht stopt. Maar maakt u zich geen zorgen, 
u zult een geweldige reis hebben met veel plezier! 
 
Is er onderweg genoeg brandstof? 
Ja, tijdens deze reis zijn er bijna overal tankstations. Mocht dit op bepaalde stukken niet zo zijn, dan zullen wij u hierover tijdig 
informeren zodat u de mogelijkheid heeft om jerry cans mee te nemen tijdens die dag. 
 
Moeten we in een colonne rijden? 
Nee, dat is niet nodig. Voorafgaand aan elke run wordt de exacte route aangegeven door Leading teams, evenals de vertrektijden van 
de technische teams. Alle gedetailleerde route-informatie is ook te vinden in het logboek. U moet er alleen voor zorgen dat u voor het 
technische team vertrekt, zodat ze u in geval van nood kunnen helpen. Overdag heeft u veel vrijheid, maar ook de mogelijkheid om in 
een kleine groep te fuseren met andere teams. 'S Avonds kunnen alle teams hun ervaringen en avonturen delen. 
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Wat maakt ons bijzonder? 
 

Door de klassieke hoogtepunten van Latijns-Amerika te combineren met hoogwaardige 
 ‘off the beaten track’ ervaringen, creëren wij onvergetelijke reisherinneringen. 

 

100% Latijns-Amerika. 
 

Betrouwbaar: Waar u naar toe gaat, zijn wij geweest! 
 

Al 15 jaar gedreven en ambitieus. 
 

Onze inspirerende expertise + uw wensen = de perfecte combinatie voor Uw Unieke Reis. 
 

Een gepaste prijs voor een unieke ervaring. 
 

Sterk netwerk ter plaatse, waar wij dagelijks contact mee hebben. 
 

Respect voor lokale natuur & cultuur. 
 

Vertrouwd op reis: aangesloten bij ANVR & SGR. 
 

 
 
 

 

Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van 
de informatie daarover. www.anvr.nl  
 

 

Deze reis valt onder de garantie van het SGR. De SGR garantie houdt in dat de consument verzekerd is zijn 
vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen 
tegenprestatie niet kan nakomen. www.sgr.nl  
 

 

Deze reis valt onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die 
deelneemt aan 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 indien wij u vervroegd moeten repatriëren. 
www.calamiteitenfonds.nl 

 

Onze reizen hebben de ANVR-reisvoorwaarden én aanvullende voorwaarden Sapa Pana Travel: 
www.sapapanatravel.nl/voorwaarden 
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Denkt u aan uw reis- en/of annuleringsverzekering? 
 

Waarom een annuleringsverzekering ? 
Uw reis moeten annuleren, dat is al vervelend genoeg. 
Daar kunt u geen financiële zorgen bij gebruiken. Sluit 
u de Kortlopende Annuleringsverzekering af, dan 
krijgt u bij annulering vóór de reis, wanneer het valt 
onder de voorwaarden, de annuleringskosten 
vergoed. Een geruststellende gedachte. Moet  u 
onverwachts de reis afbreken? Dan krijgt u voor de 
niet-gebruikte dagen de kosten vergoed. Met de 
Dubbel-Zeker variant speelt u helemaal op safe. Moet  
u eerder huiswaarts, dan krijgt u de volledige reissom 
terug, tot maximaal het verzekerde bedrag. Zelfs tot 
de voorlaatste dag van de vakantie. 
 
BELANGRIJK: Heeft u reeds een doorlopende 
annuleringsverzekering checkt u het maximaal  
verzekerde bedrag. Mogelijk dekt dit bedrag niet uw 
gehele reissom en wilt u dit aanpassen.  

 

Waarom een reisverzekering ? 
Medische kosten kunnen al gauw hoog oplopen. Zeker 
in het buitenland. U krijgt vaak andere zorg dan in 
Nederland en bovendien tegen een ander tarief. 
Meestal vergoed uw zorgverzekeraar, dat wat in 
Nederland gangbaar is. Het meerdere komt dan voor 
eigen rekening. Met de Kortlopende Reisverzekering 
worden al uw onvoorziene medische kosten 
vergoed.100%. Waar u ook bent. 
  
BELANGRIJK: Heeft u reeds een doorlopende 
reisverzekering check of deze ook werelddekking 
heeft. Wij raden u aan geneeskundige kosten en 
ongevallen te verzekeren. 

 

 
 
Wij zijn partner van Allianz Global Assistance.  Vraag meer informatie bij uw reisspecialist. Wij adviseren u graag. 
 
 

Volg ons op onze ‘Social Media’; een mooie voorbereiding op uw reis! 
Op ondergenoemde pagina’s plaatsen wij regelmatig wetenswaardigheden over de bestemmingen, tips, actualiteiten en nieuwtjes. Dit 
alles om u nog beter  te informeren over uw aanstaande reisbestemming!  
 

              
 
 

Think green!  
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en 
cultuur, zodat reizen ook in de toekomst mogelijk blijft. Wij voelen ons hierbij betrokken. Als ANVR 
reisorganisatie hebben wij een milieuprogramma met praktische maatregelen. Denk aan het milieu  

      voordat u dit reisvoorstel print ☺ 
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