
Dag 1 Vlucht Amsterdam – Guatemala via Panama City

Dag 2 Antigua

Dag 3 Antigua 

Dag 4 Antigua - Atitlán

Dag 5 Atitlán

Dag 6 Atitlán – Flores met vlucht vanaf Guatemala

Dag 7 Tikal

Dag 8 Flores – San Ignacio

Dag 9 San Ignacio

Dag 10 San Ignacio - Placencia

Dag 11 Placencia

Dag 12 Placencia

Dag 13 Placencia – Belize City – Amsterdam via Panama City

Dag 14 Aankomst Amsterdam 
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KORT REIS SCHEMA 14-daagse reis Guatemala / Belize



Dag 1 Aankomst  in Guatemala. 
Na een vlucht via Panama naar Guatemala City volgt een transfer van ca. 1 uur naar het charmante 
stadje Antigua.

Dag 2 & 3 Antigua
Twee volle dagen in Antigua, door Unesco in 1979 uitgeroepen tot Werelderfgoed.
De voormalige hoofdstad van het land wordt omringd door de imposante vulkanen Agua, Fuego en 
Acatenango die je in de verte ziet liggen. Het centrum heeft straatjes met kinderkopjes en 
gekleurde huizen. Breng een bezoek aan de lokale markt, beklim een vulkaan als je durft, en 
probeer de echte Guatemalteekse koffie. Of ga mensen kijken vanaf een bankje in Parque Central, 
een plein in Europese stijl dat iedereen aantrekt, van gezinnen tot schoenpoetsers tot ijsverkopers.

Dag 4 Antigua – Lago Atitlán.
Transfer van ongeveer 2.5 uur naar het meer van Atitlan, een op 1500 meter gelegen kratermeer 
omringd door twaalf dorpen en drie vulkanen. De dorpen zijn vernoemd naar de twaalf apostelen 
en hebben elk hun eigen charme. 

Dag 5 Atitlán
Ben je hier op donderdag of zondag dan is een bezoek aan de markt van Chichicastenango een 
must. Een explosie van kleuren, zowel in de koopwaar als de mensen zelf. Ook kun je paardrijden in 
de omgeving of een boottocht langs verschillende dorpjes langs  het meer maken.

Dag 6 Atitlán – Guatemala City – vlucht naar Flores
Transfer terug naar de luchthaven van Guatemala City, om vanuit daar een korte vlucht naar Flores 
te nemen. Flores ligt in het Peten district, een enorm en indrukwekkend oerwoud. Je slaapt hier in 
een lodge binnen het nationale park, om echt de jungle van dichtbij te kunnen ervaren. Zo ben je als 
een van de eersten morgenochtend bij de ruïnes. Luister naar de jungle-geluiden van exotische 
vogels, apen en kleine zoogdieren en voel de vochtige jungle-lucht op je huid zoals de Maya-
bewoners van deze site het 2000 jaar geleden voelden
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DAG-TOT-DAG PROGRAMMA



Page 3

Dag 7 Tikal
Heel vroeg ga met je gids je op pad naar het wereldberoemde  tempelcomplex van Tikal .
Loop bij het ochtendgloren tussen gigantische piramides die meer dan 40  meter hoog zijn om de 
magische vibratie van Tikal en zijn historische pracht te voelen. De gids zal je alles vertellen over 
deze voormalige Maya-citadel, ooit de machtigste beschaving in Meso-Amerika.

Dag 8 Flores – San Ignacio
Een transfer van zo’n 3 uur leidt door de jungle naar de grens bij  San Ignacio met Belize. 
Het betoverende Ka’ana Resort is een van de mooiste hotels van het land waar allerlei actieve en 
minder actieve mogelijkheden zijn.

Dag 9 San Ignacio
Een vrije dag om van alle luxe van het resort te genieten.

Dag 10 San Ignacio - Placencia
Na een rit van ca.  3 uur bereik je de oostkant van Belize. Twee heerlijke dagen aan het strand in 
de bijzondere Turtle Inn lodge van de Coppola familie. Turtle Inn ligt op een korte afstand van 
Placencia, het charmante vissersdorp aan zee, waar winkels en eetgelegenheden te vinden zijn.

Dag 11 & 12 Placencia
Placencia is ook de naam van het 25km lange schiereiland dat parallel loopt met het vasteland.
Hier vind je de meest spectaculaire stranden van het land, in het westen afgebakend door een 
lagune en uitzicht op de verre Maya-bergen. In het oosten grenzend aan mangroven en de 
turquoise Caribische Zee. Voor de kust kun je duiken, snorkelen en zeilen of  kajakken.

Dag 13 Placencia – Belize City - Amsterdam
Terug naar de bewoonde wereld, van de luchthaven van Belize City vlieg je naar Amsterdam via 
Panama City.

Dag 14 aankomst Amsterdam

DAG-TOT-DAG PROGRAMMA


