
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DROMEN 
Colombia 



Begeleide rondreis Colombia  

16 dagen 

Vertrekdatum: 17 oktober 2023 

PROGRAMMA 

 

Dag 1  Brussel - Bogota 

Vertrek uit Zaventem naar Bogota. Hotel de la Opera. 

 

Dag 2  Bogota 

Bezoek aan de Colombiaanse hoofdstad. We maken een wandeling over de fruit- en groentemarkt van 

Paloquemao. Vervolgens trekken we per kabelbaan naar de top van de Montserrat-heuvel van waaruit we 

een mooi zicht krijgen op Bogota en omgeving. We verkennen het koloniale centrum ’La Candelaria’, met  z’n 

talrijke koloniale kerken, het regeringspaleis en de Plaza Bolivar. We bezoeken eveneens het befaamde 

Goudmuseum dat een rijke collectie precolumbiaanse kunst herbergt en het Botero-museum.  (O-A) 

 

Dag 3  Bogota - La Macarena 

Vroeg ontbijt en transfer naar de luchthaven van waar we met een gecharterd propellervliegtuig de bergrug 

van de oostelijke Andes oversteken naar het dorpje La Macarena dat de uitvalsbasis is voor bezoeken aan de 

Caño Cristales-rivier. Deze  ‘rivier met vijf kleuren’, ondergaat tussen het natte en het droge seizoen (juli tot 

november) een ware metamorfose. Doordat het waterpeil zakt, kunnen de zonnestralen de bijzondere 

Macarenia Clavigera-waterplant bereiken, waardoor deze rood tot dieppaars kleurt. In combinatie met de 

andere kleuren in het water (zwart groen, geel, …) wordt de rivier omgetoverd tot een surrealistisch 

schouwspel dat uniek is op aarde. Picknick-lunch. Vandaag maken we een eerste verkennende 

wandeling.  We logeren in het eenvoudige hotel Punto Verde. (O-M-A) 

 

Dag 4  La Macarena 

De ganse dag wordt uitgetrokken voor een verdere ontdekking van deze unieke plek. We steken de 

Guayabero-rivier over en rijden met 4x4-wagens naar de ‘vloeibare regenboog’ zoals sommigen de rivier ook 

noemen. Hier maken we een schitterende wandeling langs de mooiste plekjes, watervallen en natuurlijke 

zwembaden. Voor de fotografen onder ons is dit bezoek een hoogtepunt ! Picknick-lunch. Hoewel onze reis 

plaatsvindt tussen het natte en droge seizoen is de natuur onvoorspelbaar. Indien het te droog of te nat is 

zou het kunnen dat we het kleurenspektakel nauwelijks of niet te zien krijgen. (O-M-A) 

 

Dag 5  La Macarena - San Agustin 

Kleine Cesna-vliegtuigjes of een gecharterd groter DC3-vliegtuig brengen ons naar het plaatsje Pitalito. Van 

hieruit rijden we per autocar verder naar het archeologisch park van San Agustin waar we de overblijfselen 

ontdekken van de lokale pre-Colombiaanse indianencultuur die er haar sporen naliet. Hoewel we hier te 

maken hebben met één van de grootste archeologische parken van Zuid-Amerika,  is er nog weinig geweten 

over de makers van de beelden. Wellicht werden ze gemaakt tussen de 4de en de 15de eeuw na Christus. 

Vandaag bezoeken we het Archeologische Park van San Agustin, waar we de beelden bezoeken van Mesa A, 

B, C, en de 'Mirador'. Ook bezoeken we het nabijgelegen 'Bosque de Estatuas' en het museum. Hotel 

Monasterio San Agustin. (O-A) 

 

Dag 6  San Agustin 

We zetten onze zoektocht naar overblijfselen van de deze fascinerende pre-Colombiaanse cultuur verder en 

trekken naar de Centrale Andesrug waar we een bezoek brengen aan de site ‘Alto de los Idolos’ met z'n 

kunstmatig aangelegde grafheuvels met beelden. Daarna bezoeken we een koffie-hacienda waar we worden 



ingewijd in de geheimen van de koffieproductie, van de koffiestruik tot het geurige bakje Colombiaanse troost 

met wereldfaam. We maken ook een wandeling door de plantage. (O-A) 

 

Dag 7  San Agustin - Tierradentro 

Over prachtige, onverharde bergwegen en via kleine dorpjes zetten we koers naar het plaatsje San Andres de 

Pisimbala, beter gekend als Tierradentro. Tierradentro is een archeologisch park dat in 1995 op de lijst met 

Werelderfgoed werd geplaatst. We vinden er een hele reeks ondergrondse tombes of zogenaamde hypogea 

terug, alsook een aantal goed bewaarde beelden van antropomorfe figuren. De muren van de tombes zijn 

vaak beschilderd en laten ons kennismaken met de begrafenisrituelen en tradities van een verdwenen volk. 

Deze weinig bezochte en mysterieuze plek is een topper in het Colombiaanse archeologische landschap. We 

logeren in het eenvoudige hotel El Refugio. (O-A) 

 

Dag 8  Tierradentro 

Na een vroeg ontbijt wacht ons een rit van een uurtje naar het bergdorpje Inza, waar we een kijkje nemen op 

de wekelijkse zaterdagmarkt. Hier ontmoeten we vooral Paez-indianen. Vooral het gadeslaan van 

aankomende en vertrekkende marktbezoekers in meestal propvolle voertuigen vormt een attractie op zich. 

Vervolgens keren we terug naar Tierradentro waar we een bezoek brengen aan de belangrijkste graftombes. 

(O-A) 

 

Dag 9  Tierradentro - Medellin 

Vandaag wordt een reisdag. We rijden van Tierradentro naar Cali, waar we in de late namiddag het vliegtuig 

nemen naar Medellin. Hotel Park 10. (O-A) 

 

Dag 10  Medellin 

We verkennen Medellin, ooit gekend als de gevaarlijkste stad van de wereld en berucht als de stad van het 

drugskartel van Pablo Escobar. Nu een stad die zich snel ontwikkelt tot een hippe plaats en het verleden van 

zich afschudt. We exploreren de stad om een beeld te krijgen van deze geschiedenis en transformatie, 

bezoeken één van de getransformeerde wijken en maken gebruik van de metro en ‘metro cable’ om de stad 

te doorkruisen. We bezoeken het stadscentrum met onder meer het Botero-plein en het Bolivar-park. (O-M) 

 

Dag 11  Medellin - Santa Cruz de Mompox 

Vroeg uit de veren en ochtendvlucht naar Cartagena. Na aankomst in Cartagena vertrekken we meteen 

voor een driedaagse tocht naar een weinig toeristisch maar daarom niet minder interessant stukje 

Colombia: Santa Cruz de Mompox. Onderweg brengen we een bezoek aan het dorp San Basilio de 

Palenque waar we kennis maken met de Afrikaans-Latijnse erfenis uit de koloniale periode. San Basilio de 

Palenque was één van de vele ommuurde dorpen (palenque) die in de 16de een 17de eeuw werden 

gebouwd door ontsnapte negerslaven. We ontdekken er een heel eigen culturele traditie. In de latere 

namiddag bereiken we Santa Cruz de Mompox. Hotel Bioma. (O) 

 

Dag 12  Santa Cruz de Mompox 

Het slaperige plaatsje Mompox was ooit één der belangrijkste handelssteden van Colombia en verbond via 

de Magdalena-rivier het hinterland van de Andes met de kust. Na de verzanding van z’n haven werd de stad 

langzaam vergeten door Colombia en de rest van de wereld en bleef gespaard van moderniseringsdrang die 

in andere steden toesloeg,  waardoor de koloniale  gebouwen en de charmante sfeer er perfect bewaard 

bleven. We maken een wandeling langs de mooiste plekjes van Mompox en bezoeken een atelier waar naar 

aloude traditie goudfiligraan vervaardigd wordt. s' Namiddags varen we over de Magdalena-rivier naar één 

van de cienaga’s (binnenmeertjes) in de regio. We leggen aan in een vissersdorpje waar we zien we hoe het 

dagelijkse leven langs het water zich afspeelt. Tijdens de terugkeer naar Mompox zijn we met een beetje 

geluk van op de boot getuige van een mooie zonsondergang. (O-M) 

  

Dag 13  Santa Cruz de Mompox - Cartagena 

Op de terugreis naar Cartagena steken we de Magdelena-rivier over per veerboot naar Maganqué en ervaren 

zo van dichtbij het dagelijkse leven in dit deel van Colombia. Als de tijd het toelaat brengen we onderweg naar 

Cartagena nog een bezoek aan het dorp San Jacinto. In de loop van de namiddag komen we toe in Cartagena. 



Cartagena de las Indias, zoals de stad officieel noemt is ook gekend als de ‘parel van de Caraïben’. In deze 

schitterende koloniale stad is de geest van de Spaanse periode nog bijna tastbaar aanwezig. Cartagena was 

een trekpleister voor piraten en boekaniers zodat werd beslist de stad te omwallen en te verdedigen met 

een aantal forten. We maken een eerste verkennende wandeling. Hotel Ananda. (O) 

 

Dag 14  Cartagena 

Onze grondige verkenning van de stad, brengt ons in de belangrijkste wijken. We komen o.m. langs de kerk 

en het klooster van San Pedro Claver, het paleis van de Inquisitie, de kathedraal, de kerk van Santo Domingo 

en de bastions van Santo Domingo, Santiago en San Francisco Javier.  We kuieren door de 

charmante  straatjes, geflankeerd door koloniale gebouwen en omringd door oude stadswallen. Buiten de 

oude stad komen we bij het fort van San Felipe de Barajas, een mooi voorbeeld van seculiere koloniale 

architectuur.  (O-A) 

 

Dag 15  Cartagena - Brussel 

Tijdens onze laatste dag in Colombia hebben we het grootste deel van de dag vrij om nog eens door de 

pittoreske straatjes van Cartagena te slenteren, een ideale kans om wat leuke souvenirs op de kop te tikken. 

Wie het liever wat rustig aan doet en nog wat zon wil meepikken kan een bezoekje brengen aan één van de 

stranden van de stad. In de loop van de namiddag overbrenging naar de luchthaven voor terugvlucht naar 

Brussel via Bogota. (O) 

 

Dag 16  Brussel 

Aankomst in Brussel. 

 

 

 
 

 
 

De meeste Dromen-reizen zijn toegankelijk voor reizigers met een normale fysieke conditie. Een paar 

programma’s zijn echter – om uiteenlopende redenen - avontuurlijker te noemen. Soms reizen we (deels) 

met terreinwagens omdat het wegennetwerk niet al te best is. Dit betekent dat reizigers tegen een stootje (of 

een putje) moeten kunnen en dat korte trajecten toch lang kunnen duren. Soms trekken we door 

onherbergzame of weinig toeristische gebieden waar de accommodatie en eetgelegenheden eenvoudig tot 

zeer eenvoudig zijn. In een aantal programma’s zijn wandelingen voorzien die ietsje zwaarder zijn dan 

gewoonlijk. Voor velen maakt dit de reis net speciaal, maar sommigen voelen zich hier misschien minder 

goed bij. Reizen aangeduid met een jeep-symbool zijn daarom enkel geschikt voor doorwinterde reizigers 

met een positieve ingesteldheid die beperkter comfort weten te relativeren. Aarzel niet ons te contacteren als 

u hierover vragen zou hebben. 

Specifiek voor deze reis: Het toerisme in Colombia staat op bepaalde vlakken nog in zijn kinderschoenen. Er 

zijn geen moderne autocars en minibussen zoals we ze in veel andere landen kennen. De autocars zijn van 

lokale makelij en er is meestal een tussenschot tussen de passagiersruimte en de chauffeursruimte, 



waardoor er vanuit de passagiersruimte weinig of geen uitzicht is door de voorruit van de bus. In La Macarena 

en in Tierradentro zijn de hotels heel eenvoudig. 

 

INBEGREPEN IN DE PRIJZEN 

In het programma vermelde vluchten 

Luchthaventaksen, brandstoftoeslagen en veiligheidstaksen zoals gekend op 1 november 2022 

Overnachtingen in de vermelde hotels (of gelijkwaardig) op basis van kamer en ontbijt 

Vermelde middag- en avondmalen (M=middagmaal, A=avondmaal) 

In het programma vermelde bezoeken en activiteiten 

Diensten van een Nederlandstalige Dromen-reisleider/gids 

Diensten van lokale Engelssprekende gidsen 

Transport ter plaatse 

Fooien voor lokale gidsen, chauffeurs en hotelkruiers 

 

NIET INBEGREPEN IN DE PRIJZEN 

Annulerings-, reisbijstand- en bagageverzekering 

Vrijblijvende fooi voor reisleider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte Warandedreef 3 – 8490 Varsenare ꟾ Tel: +32 (0)50/38.68.19  ꟾ   info@dromen.be 

Ond.nr BE 0673.319.065 


