
BESTEMMING: COLOMBIA

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.

In de groene heuvels van de binnenlanden ligt Zona 
Cafetera, waar de beroemde koffie wordt geteeld en waar 
overnachten wordt in een authentieke hacienda. 
Vervolgens staat Medellin op het programma, een 
verrassend leuke stad. Daarna gaat de reis verder naar de 
Caraïbische kust van Colombia. Cartagena is 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.



DAG-TOT-DAG REISSCHEMA

Dag 1: Amsterdam - Bogotá
Na aankomst 14:30 op de luchthaven van Bogotà en transfer naar hotel de la Opera, gelegen in de 
historische wijk La Candalaria. De hoofdstad 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. Bogotá is het politieke, financiële en culturele centrum van Colombia, 
waar Spaanse koloniale gebouwen en moderne wolkenkrabbers samenkomen.

Dag 2: Bogotá : fietstour
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. 
Bezienswaardig is het plein La Plaza de Bolivar, Museo de Oro (het goudmuseum), het museum van Botero, 
Parque de la Independencia, Kabelbaan Monserrate. Vandaag maak je een fietstour met een lokale gids. 

Dag 3: Bogotá – Villa de Leyva 200km
Vertrek naar de dorpjes van de Hoge Andes met auto met privé chauffeur. Onderweg een stop bij Ráquira, 
een kleurrijk stadje dat bekend staat als ‘de stad van de potten’. Ook wordt er een stop gemaakt bij de 
Zoutkathedraal van Zipaquirá. Het maakt onderdeel uit van een zoutmijn en bestaat uit een 
indrukwekkende kathedraal met een kruis van 16m. Sinds de 16e eeuw wordt er al zout gewonnen uit de 
bergen rondom het koloniale stadje Zipaquirá. Begin jaren negentig werd begonnen aan het uitgraven van 
een heuse ondergrondse kathedraal uit de enorme zoutvoorraad ( die de berg bevat). 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. 

Dag 4: Villa de Leyva
Villa de Leyva is een typisch bergdorpje in de Andes en trots op haar Plaza Mayor, die met 14.000 m2 de 
grootste van het land is. Vandaag breng je een bezoek aan het Santuario de Iguaque, waar een hike door 
het mooie landschap rond de lagune op het programma staat.

Dag 5: Villa de Leyva - Perreira
Terug naar Bogotá voor de binnenlandse vlucht naar een van de mooiste streken in Colombia: het 
koffiegebied. Dit gebied kenmerkt zich door prachtige glooiende heuvels vol koffieplanten. Na aankomst 
transfer naar het hotel in Salento.



DAG-TOT-DAG REISSCHEMA

Dag 6 & 7 : Perreira & Salento
De Zona Cafetera bestrijkt een groen heuvelachtig gebied en ligt op een gemiddelde hoogte van 1500m. 
Salento is een klein en kleurrijke dorpje midden in de Colombiaanse koffie-regio en een mooie uitvalsbasis van 
uitstapjes in de omgeving. Het ligt op een hoogte van 1900 meter in het departement Quindío en het centrum 
bestaat uit de mooiste kleurrijke huisjes. Bezoek met gids aan de Cocora vallei, één van de mooiste natuurgebieden 
in Colombia en bekend om de waspalmen, de hoogste palm ter wereld. 
Op het programma staat een wandeling met picknick

Dag 8: Perreira –Medellin
Vroeg vertrek over land met privé auto met chauffeur naar Medellin, een mooie tocht van ca 6 uur door de bergen  
met prachtige uitzichten over de groene valleien.

Dag 9 & 10  : Medellin
Medellin is de is de stad van Pablo Escobar maar ook van de kunstenaar Botero en diens kunstwerken zie je terug in 
het straatbeeld. Bezoek met gids aan Parque Bolivar, Parque Lleras en het Museo Antioquia.
Maar ook aan de rauwe wijken van de stad, die tot voor kort niet toegankelijk waren.

Dag 11: Medellin - Cartagena
Vliegreis naar Cartagena, de mooiste stad van Colombia. De koloniale historische stad ligt aan de Caribische zee en 
wordt beschermd door verscheidene forten die oorspronkelijk zijn gebouwd ter verdediging tegen piraten. Het 
ommuurde centrum heeft  kleurrijke steegjes, bloemrijke balkons en prachtige koloniale huizen. 

Dag 12, 13 en 14: Cartagena
Cartagena is één van de meest indrukwekkende steden van Zuid-Amerika. In deze havenstad verzamelden de 
Spanjaarden de schatten uit de nieuw veroverde gebieden, die dan eens per jaar naar Spanje verscheept werden in 
de beroemde 'zilvervloten'. De stad word beschermd door indrukwekkende stadsmuren en forten en het historische 
centrum binnen de muren is één van de best bewaarde Spaans koloniale centra van het continent.  
Op de laatste dag staat er een tocht met privé boot naar de Rosario Eilanden op het programma.

Dag 15: vertrek Cartagena 
Transfer naar de luchthaven voor de KLM vlucht naar Amsterdam.  


