
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DROMEN 
El Salvador – Costa Rica - 

Panama 



Begeleide rondreis El Salvador – Costa Rica - Panama 

17 dagen 

Vertrekdatum: 18 maart 2023 

PROGRAMMA 

Dag 1: Brussel – San Salvador 

Afspraak te Zaventem voor vlucht naar San Salvador. Hotel Mirador Plaza. 

 

Dag 2: San Salvador -Suchitoto 

Na een vroeg ontbijt vertrekken we naar Suchitoto, een koloniaal pareltje en de culturele hoofdstad van El 

Salvador. Suchitoto is bovendien mooi gelegen aan een meer. We slenteren er door het oude, met kasseien 

geplaveide centrum en bezoeken enkele van de belangrijkste bezienswaardigheden.  De regio is ook bekend 

omwille van de productie van indigo, een pigment afkomstig van de bladeren van de Xiquilite-plant. We maken 

kennis met het productieproces. In de namiddag rijden we naar het kleine en pittoreske Cinquera, een 

spookstadje tijdens de burgeroorlog, maar ondertussen uitgegroeid tot een plaats waar mensen aantonen 

dat vreedzaam samenwerken voor een beter leven kan zorgen. We maken er een wandeling door het 

regenwoud onder begeleiding van een ex-guerrillero die ons alles vertelt over de donkere periode van de jaren 

1980. Hotel Los Almendros de San Lorenzo. (O-M-A) 

  

Dag 3: Suchitoto - Ataco 

We beginnen de dag met een bezoek aan één der meest indrukwekkende stukjes natuur van het land. In het 

Cerro Verde Nationaal Park bewonderen we drie machtige vulkanen en genieten we van het uitzicht over het 

Coatepeque-meer. Het park is ook de habitat van heel wat vogelsoorten. In de namiddag ontdekken we de 

zogenaamde Bloemenroute, een strook van ongeveer 40 kilometer met charmante koloniale stadjes (zoals 

Nahuizalco), schitterende panoramische uitzichten over de bergen en de koffieplantages, lagunes en dicht 

nevelwoud. Hotel Casa Degraciela. (O-M-A) 

 

Dag 4: Ataco - Puerto Barillas 

In de voormiddag maken we kennis met de belangrijkste en indrukwekkendste Maya-site van El Salvador: 

Tazumal. Daarna rijden we verder naar Santa Anna, de tweede grootste stad van het land en bekend om z’n 

koloniale architectuur. We zien er de neogotische kathedraal, het theater en het Palacio Municipal. 

Vervolgens trekken we terug tijd uit voor het Maya-verleden van El Salvador. Te Joya de Cerén (Unesco-

werelderfgoed), door z’n inwoners hals over kop verlaten door een vulkaanuitbarsting treffen we een site 

aan die wel eens vergeleken wordt met Pompeï. De as van de vulkaanuitbarsting bedekte de nederzetting 

en daardoor biedt de plaats ons een mooie kijk op het dagelijkse leven van toen. 's Namiddags rijden we 

naar de Baai van Jiquilisco, uitgeroepen tot Biosfeer-reservaat en RAMSAR-gebied, waar we een bezoek 

brengen aan Puerto Barillas, gelegen in een mangrovegebied. Hier treffen we de grootste verscheidenheid 

van het land aan van zeevogels en bezoeken we ook een reservaat van slingerapen.  

We logeren in de eenvoudige Puerto Barillas Lodge. (O-M-A) 

 

Dag 5: Puerto Barillas - El Sunzal 

Puerto Barillas is de habitat van karetschildpadden en zwarte schildpadden. We trekken de voormiddag uit 

om onder leiding van een lokale gids kennis te maken met een beschermingsproject van deze dieren en 

maken hierbij ook een boottocht naar de baai van Jiquilisco. In de namiddag vertrekken we naar El Sunzal, 

waar we nog enkele uurtjes vrij hebben in ons mooie hotel aan het strand. Hotel Casa de Mar. (O-M-A)  

 

 

 

 



Dag 6: El Sunzal - Arenal 

Transfer naar de luchthaven voor vlucht naar San José in Costa Rica. Na aankomst worden we verwelkomd 

door het lokale team en zetten meteen koers naar het dorpje La Fortuna, gelegen aan de voet van de 

Arenal-vulkaan die sinds 1968 constant activiteit vertoonde maar sedert enkele jaren terug in rust verkeert. 

In de namiddag verkennen we de wereld van de chocolade, van het verbouwen van de cacao-plant over de 

ontdekking en het gebruik van chocolade in tropisch Amerika tot het product dat we de dag van vandaag 

allemaal zo weten te smaken. We leren alles over het productieproces en zien onder meer hoe de cacao 

geoogst, gedroogd en vermalen wordt. Hotel Arenal Springs Resort. (O-M-A) 

 

Dag 7: Arenal 

In de voormiddag maken we een wandeling over de stalen hangbruggen die hoog in het bladerdek van de 

woudreuzen werden aangebracht. Op die manier kunnen we het woud van wel héél dichtbij bekijken en van 

op de bruggen we krijgen ook prachtige zichten op de Arenal-vulkaan voorgeschoteld. Daarna verkennen 

we de lavavelden van het Arenal Nationaal Park waarbij we duidelijk de grens opmerken tussen de lavazijde 

van de vulkaan en de gevrijwaarde zijde die grotendeels door secundair woud is bedekt. (O-M-A) 

 

Dag 8: Arenal - Tortuguero 

Zeer vroeg uit de veren en rit door de groene glooiende landschappen van Centraal-Costa Rica tot bij het 

kleine dorpje Caño Blanco waar we per boot de Tortuguero-rivier opvaren, de hoofdader van het 

gelijknamige door schiereilandjes en kanalen gevormde nationaal park. Het hele gebied kent geen wegen en 

is enorm rijk aan vogels en flora. In de namiddag brengen we een eerste bezoek aan het dorp en de 

omgeving. Een bioloog-gids geeft hierbij de gepaste uitleg. Aninga Lodge. (O-M-A) 

 

Dag 9: Tortuguero 

Vroeg in de ochtend hebben we de meeste kans om een aantal unieke ontmoetingen mee te maken. 

Samen met onze bioloog-gids verkennen we het mangrovegebied te voet en per boot. Door kleine 

kanaaltjes glijden we een stille natuurwereld binnen, waar achter elke bocht een verrassing kan schuilen. 

Het gebied vormt een biotoop voor onder meer krokodillen, zoetwaterschildpadden, kikkers en andere 

amfibieën en reptielen, brulapen, toekans, reigers ... (O-M-A) 

 

Dag 10: Tortuguero - Puerto Viejo 

We varen een laatste keer door het mangrovegebied, terug tot bij het plaatsje Caño Blanco. In de namiddag 

rijden we verder tot bij de zuidelijke Caribische stranden in de buurt van Puerto Viejo. Ons hotel is mooi 

gelegen te midden van tropische bossen, vlakbij de zee. Hotel Namuwoki Lodge. (O-M-A) 

 

Dag 11: Puerto Viejo - Bocas del Toro 

We steken de grens over naar Panama. Op de Bocas del Toro-archipel, die we per watertaxi bereiken, 

komen we terecht in kleine oases van rust waar de natuur de boventoon voert. Op de eilanden leven 

verschillende stammen zoals de Teribe, de Bri Bri en de Kuna. Een boottocht voert ons naar mooie plekjes 

zoals het zeesterrenstrand Playa de las Estrellas en Boca del Drago. Ook bij Isla de los Pájaros, waar heel 

wat zeevogels nesten, genieten we van de ongerepte natuur. Hotel Playa Tortuga Resort. (O-M-A) 

 

Dag 12: Bocas del Toro 

Een rustige dag om deze paradijselijke archipel verder te verkennen. We varen naar de zogenaamde 

Dolphin Bay waar we veel kans hebben om dolfijnen te zien. Daarna gaat het richting Bastimentos-eiland, 

met z’n ongerepte stranden en mangrovegebieden. Wie wil kan hier in Coral Cay al snorkelend de kleurrijke 

onderwaterwereld verkennen. We ronden onze verkenning van de Bocas del Toro af op het prachtige strand 

van Zapatilla. (O-M-A) 

 

Dag 13: Bocas del Toro - Panama City 

Vlucht naar Panama City. Vervolgens rijden we naar het beroemde kanaal en krijgen er te zien hoe de 

indrukwekkende Miraflores-sluizen erin slagen de meest gigantische zeereuzen in een mum van tijd te 

versassen. We bezoeken Casco Antiguo, het koloniale gedeelte van Panama City dat in schril contrast staat 

met de wolkenkrabbers van het moderne gedeelte. We krijgen ook een zicht op de befaamde Puente de las 



Americas, de brug die als het ware het noorden van het continent met het zuiden verbindt. We eindigen de 

dag met een bezoekje aan de ruïnes van Panama Viejo, daterend uit de 16de eeuw en de oudste 

nederzetting van het land. Hotel Central, ideaal gelegen in de gezellige wijk Casco Antiguo. (O-M-A) 

 

Dag 14: Panama City 

Na het ontbijt rijden we noordwaarts Panama City uit tot we een zijarm van het Alajuela-meer bereiken. Hier 

stappen we in kleine bootjes die ons door de jungle over de Rio Chagres naar een dorp van de Embera-

indianen voeren. Hoewel ook hier de moderne tijd z'n intrede deed krijgen we in het dorp een interessante 

inkijk in het leven van deze inheemse gemeenschap die hier al leefde voor de Spanjaarden het continent 

bereikten. We nemen ons middagmaal in het dorp en krijgen hierbij een aantal typische gerechten 

voorgeschoteld. Na de middag keren we terug naar Panama City. (O-M)  

 

Dag 15: Panama City 

We besluiten onze reis door Midden-Amerika met een onvergetelijke boottocht op het Panamakanaal, van 

Panama City tot Gamboa. De trip voert ons door de Miraflores-sluizen en over het Miraflores-meer. 

Vervolgens varen we door de Pedro Miguel-sluizen tot aan de Culebrakloof om onze reis te eindigen op het 

Gatun-meer. (O-M-A) 

 

Dag 16: Panama City - Brussel 

Vrije voormiddag, ideaal om nog wat rond te slenteren in het gezellige Casco Antiguo. Transfer naar de 

luchthaven voor vlucht naar Brussel. (O) 

 

Dag 17: Brussel 

Aankomst in Brussel. 

 

 
INBEGREPEN IN DE PRIJZEN 

In het programma vermelde vluchten 

Luchthaventaksen, brandstoftoeslagen en veiligheidstaksen zoals gekend op 23 september 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 

Annulerings-, reisbijstand- en bagageverzekering 

Vertrektaks van US$9 bij de grensovergang Costa Rica /Panama (Sixaola) (enkel te betalen in cash US$). 

Bij aankomst in Panama is er een aankomsttaks van 4$ te betalen. 

Vrijblijvende fooi voor reisleider 

Korte Warandedreef 3 – 8490 Varsenare ꟾ Tel: +32 (0)50/38.68.19  ꟾ   info@dromen.be  ꟾ BE 0673.319.065 

mailto:info@dromen.be

