
 

 

 
 

 
 

 
 
 

19-DAAGSE BEGELEIDE RONDREIS (min.10 en max.18 personen) 

van 03 tot 21 MAART 2018. 
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Dag 1. Zaterdag  3 Maart.:  Lichtervelde – Zaventem 

Afreis in de late namiddag richting Zaventem voor overnachting in het Sheraton Brussels 

Airport Hotel in kamer + ontbijt.  

 

Dag 2. Zondag  4 Maart: Brussel – Madrid – Bogota 

Afeis per lijnvluchten van Iberia en Avianca naar Bogota 
via Madrid. 
Formaliteiten en onthaal aan de luchthaven van Bogota en 
transfer naar het hotel.  
3 Overnachtingen, hotel Opera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.avianca.com/en-eu/?nvba=1
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidsYGpmqzTAhXNJ1AKHUFuB8MQjRwIBw&url=http://www.hotelopera.com.co/&psig=AFQjCNE_TdGgtS0-XthkpX3vx45iTyZ_ng&ust=1492543056782552


   3 

Dag 3. Maandag  5 Maart :  Bogota 

Volle dag bezoek aan Bogota. Bezoek aan de Plaza de Bolivar met zijn imposante gebouwen, 

La Candelaria (het oud koloniale deel), de San Francisco kerk, het Goudmuseum en het 

Smaragd museum. Vervolgens een rit per kabelbaan naar de bergtop van Monserrate aan de 

oostgrens van de stad. De tour eindigt met een bezoek aan Hacienda Santa Barbara in 

Usaquen, een klein koloniaal dorpje omringt door de stad. (ca. 8 uur). 

 

 

Bogota: is de hoofdstad en tevens het politieke, culturele en administratieve centrum van 

Colombia. De stad bevindt zich op 2.600m hoogte op een vlakte met dezelfde naam, gelegen 

langs de centrale keten van het Andesgebergte. In Bogota kunt u zowel traditionele koloniale 

architectuur als hedendaagse bouwwerken terugvinden. Zeker een bezoekje waard zijn de 

koloniale wijk La Candelaria en de Plaza de Bolivar, het voornaamste plein van Bogota. 

Vandaar kunt u o.a. de kathedraal, het Congrespaleis, het justitiepaleis en de El Sagrario kerk 

bezoeken. Voor cultuurliefhebbers is er eveneens het fameuze Goudmuseum, dat ‘s werelds 

grootste collectie pre-hispanische indiaanse gouden voorwerpen tentoonstelt. 

 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-4I_zm6zTAhURK1AKHSQ1DfcQjRwIBw&url=http://www.exploringcolombia.com/en/know-go-bogota-colombia-2/&psig=AFQjCNFOGDXa6dIIHc3cRBL6ZdmSVvu5XQ&ust=1492543395318144
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC2JStnqzTAhXRYlAKHW7rAgMQjRwIBw&url=http://www.colombiainfo.org/nl-nl/steden/bogota/goudmuseum.aspx&psig=AFQjCNG7uZxB_vbyT4NI-RvSfjigCtuwSA&ust=1492544081008741
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Dag 4. Dinsdag  6 Maart: Bogota: uitstap Zipaquira 

Uitstap naar Zipaquira met een bezoek aan de beroemde Zoutkathedraal, die 120 meter 

onder de grond werd gebouwd. Bovengronds bezoekt u het charmante stadsplein. Einde 

namiddag: bezoek aan de legendarische lagune van Guatavita. In de avond diner in 

Restaurant Andres Carne de Res in Bogota. 

Zipaquira: is gelegen op korte afstand van Bogota, genesteld in de heuvels. Hier kunt u o.a. 

een zoutmijn bezoeken waar in 1954 een hele kathedraal werd uitgehouwen. Alvorens de 

kathedraal te bereiken, komt u langsheen 14 stations die de kruisweg van Christus 

symboliseren. De kathedraal, die zich 180m onder de grond bevindt, bestaat op haar beurt 

uit 3 delen, die symbool staan voor de geboorte, het leven en de dood van Christus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX-tj_iK7TAhXFbVAKHfDPCSAQjRwIBw&url=http://sites.psu.edu/passionallywagner/2016/04/09/zipaquiras-salt-cathedral/&psig=AFQjCNHaim-xkGCwyPco9VY1F3-uMoLdTQ&ust=1492607119843512
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy25Tnia7TAhVJI1AKHbRBAiUQjRwIBw&url=https://www.tripadvisor.co.uk/LocationPhotoDirectLink-g11874221-d590503-i106787254-Laguna_de_Guatavita-Tierra_Negra_Cundinamarca_Department.html&psig=AFQjCNHi2g2Fbn6_T_L1fIGHGKCLzwfoAA&ust=1492607271992913
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj8vPCzia7TAhVQLVAKHecJCP8QjRwIBw&url=http://turismozipa.blogspot.com/&psig=AFQjCNHNhqRmsrWEHfY2lB84hKRzB0dqyw&ust=1492607226993209
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Dag 5. Woensdag  7 Maart: Bogota – Nieva 

’s Morgens transfer naar de luchthaven van Bogota voor de vlucht naar Nieva. 

Onthaal aan de luchthaven van Neiva en bezoek aan de Tatacoa woestijn. Wandeling door 

deze prachtige woestijn met zijn unieke zand formaties. 

 

Overnachting, BioLuxuryHotel Bethel, in de Tatacoa woestijn gelegen. Een eco-hotel enkel 

op zonne-elektriciteit. 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlm4aEi67TAhVGPVAKHRddBiMQjRwIBw&url=https://www.columbusmagazine.nl/zuid-amerika/colombia/reisreporter/fotos/501637.html&psig=AFQjCNGn6RTLLQTIFZP9slE2T8sOdQE7Ng&ust=1492607616182377
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Dag 6. Donderdag  8 Maart: Nieva – San Agustin (ca. 220km) 

Rit van zo’n 5 uur tot aan San Agustin met zijn interessante archeologische vondsten. De rit gaat 

gedeeltelijk langs de Magdalena rivier. Stop aan een uitkijkpunt waar u een panoramisch zicht heeft 

over de Magdalena rivier. (ca. 220km). 

3 Overnachtingen, hotel Monasterio San Agustin 

 

Dag 7. Vrijdag  9 Maart: San Agustin 

Bezoek aan het San Agustin Archaeological Park, Mesitas 

A-B-C-D met zijn 35 beeldhouwwerken waarvan sommige 

wel 5 meter hoog zijn, Fuente Ceremonial de Lavapatas, 

en het archeologische museum van San Agustin.  

 

San Agustin Archaeological Park: is één van de 

belangrijkste en meest mysterieuze archeologische sites 

van Zuid-Amerika. De site omvat een heel scala aan 

stenen sculpturen uit vulkanisch gesteente waaronder 

allerhande dieren, krijgers en menselijke gelaten. De stijl 

van de sculpturen varieert van abstract tot realistisch. De 

archeologische vondsten werden er gegroepeerd in 

mesitas of “tafels”. Naast de site zelf kunt u er ook een 

aantal kleinere aanverwante sites (Fuente 

Ceremonial de Lavapatas, Alto de Lavapatas, 

Bosque de las Estatuas, El Tablon en La Chaquira) 

bezoeken, net als het San Agustin Archeologisch 

Museum. 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUlOPt5LDTAhWKJ1AKHfAFB84QjRwIBw&url=https://potterfs.wordpress.com/category/colombia/san-agustin/&psig=AFQjCNEjmjEDAxoqRY5VXqr-4loiW86bCA&ust=1492700470619849
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdsJGk5bDTAhUHYVAKHWClAmwQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/burntsmurff/san-agustin-colombia/&psig=AFQjCNEjmjEDAxoqRY5VXqr-4loiW86bCA&ust=1492700470619849
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Dag 8. Zaterdag  10 Maart: San Agustin:  uitstap Isnos en Estrecho del Magdalena 

Bezoek aan het dorp Isnos en Estrecho del Magdalena, een smalle zeestraat waardoor de 

Magdalena rivier stroomt. Bezoek aan de sites van de Alto de los Idolos en Alto de la Piedras 

National Park en de waterval Salto del Mortino.  

 

 

 

 

Alto de los Idolos National Park: is één van de best bewaarde complexen inzake funeraire 

cultuur. Het park onderscheidt zich van andere door zijn antropomorfe en zoömorfe 

sculpturen, de aanwezigheid van sarcofagen en ceremoniële baden gemaakt uit steen, en de 

schilderingen op zowel de beelden als de graf- en tempelmuren. Het hoogste beeld in het 

park is maar liefst 7m hoog. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK_JS36LDTAhXMaFAKHclUAVwQjRwIBw&url=https://twitter.com/hashtag/mortino&psig=AFQjCNFror22VxxpahYHkSBcGy_b-nJ8bw&ust=1492701312452092
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI-YuE6bDTAhVOZ1AKHWNiAisQjRwIBw&url=http://myoverlandadventure.com/alto-de-los-idolos-colombia/&psig=AFQjCNF2rv7JvxmXpKWspjocoQRq4OajQA&ust=1492701593843247
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizz7vC6bDTAhULKlAKHXBxDV0QjRwIBw&url=http://www.sanagustinhuila.com/san-agustin&psig=AFQjCNF2rv7JvxmXpKWspjocoQRq4OajQA&ust=1492701593843247
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Dag 9. Zondag  11 Maart: San Agustin - Popayan (ca. 150 km) 

Vertrek naar Popayan, onderweg komt u langs het Pisimbale Puracé National Park met zijn prachtige 

fauna en flora. De rit van San Agustin naar Popayan gaat langs een iets avontuurlijkere route, deels 

geplaveid, deels niet geplaveid met fantastische landschappen, het nevelwoud en de páramo 

landschappen (In de hogere gelegen delen van de Andes kom je boven de boomgrens het páramo 

landschap tegen. Het bestaat uit hoogvlakten met meren, veen en grasland, kleine valleien. Door de 

ligging gaat het om een vrij uniek ecosysteem. Er zijn circa 3000 plantensoorten die alleen in de 

páramo voorkomen, waaronder vetplanten, korstmossen,orchieeën en espelitia's). Diverse stops om 

te genieten van deze prachtige landschappen. Maar geen winkels, alsook weinig  of geen 

mogelijkheden tot een toiletstop onderweg.  Popayan is een van de oudste en meest belangrijke 

steden in Colombië. Bezoek de kerken en musea, geniet van het milde klimaat en de unieke sfeer.  In 

de namiddag bezoek aan Popayan. 

Overnachting, hotel Dann Monasterio. 

Pisimbale Puracé National Park: is gelegen op een hoogte van 2.500m tot 4.800m, op 40km 

van Popayan. Het herbergt onder meer watervallen, stroompjes, vulkanen, thermale bronnen 

en een indrukwekkende fauna en flora. Het omvat bronnen van 4 van de grootste rivieren 

van Colombia: de Magdalena, de Cauca, de Caqueta en de Patia rivier.  

Popayan: deze stad, gelegen aan de voet van de vulkaan Puracé, dateert van voor de komst 

van de Spanjaarden en dankt haar naam aan een lokale indiaanse heerser. De Spaanse stad 

werd gesticht door Belalcazar in 1537. Gedurende jaren kende de stad een ware bloei dankzij 

haar verbindingsrol tussen het noorden en het zuiden van de Nieuwe Wereld. Daarnaast 

vormde de stad tevens het verdeelcentrum van alle edelmetalen die in de omgeving werden 

gewonnen. Na de zware aardbeving van 1983, werden hele delen van de stad gerestaureerd 

en heraangelegd. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN5eCU7rDTAhUGIVAKHVsSAnkQjRwIBw&url=https://www.hotels.com/ho390933/hotel-dann-monasterio-popayan-popayan-colombia/&psig=AFQjCNF_q4Lip6a8T65X0TW5aIA_O3yFMg&ust=1492702979549866
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Dag 10. Maandag  12 Maart: Popayan – Pereira (ca. 340 km) 

Vertrek naar Pereira (ca. 6 uur). De rit voert langs de Panamericana. Stop in Buga voor een bezoek 

aan de katedraal ‘El Senor de los Milagros’. Een gewone weg, die als we Pereira naderen, veranderd 

in een landschap van koffieplantages. 

3 Overnachtingen, hotel Casa San Carlos. 

 
 

Dag 11. Dinsdag  13 Maart: Pereira: uitstap Cocora Vallei 

Uitstap naar de Cocora vallei met zijn adembenemende landschappen. In deze regio groeit 

de Palma de Cera, de nationale boom van Colombië. Bezoek aan de dorpjes Filandia en 

Salento, een pittoresk dorpje dat vooral leeft van de koffie cultuur.  

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKkueyrL3TAhWEOBoKHWspA5kQjRwIBw&url=http://seecolombia.travel/blog/2013/07/palms-and-willies-colombias-spectacular-cocora-valley/&psig=AFQjCNGwNRDzd_-EHVGWVmM0EumZd0qctA&ust=1493131969629288
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidupfWrb3TAhVI1RoKHfVzDI8QjRwIBw&url=http://mycontinentalhopscotch.blogspot.com/2014/04/back-to-salento-colombia.html&psig=AFQjCNFRgDkchMmVrVOYlxBjBtSbaEnRXg&ust=1493132309306817
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY4ZLvrL3TAhVGfRoKHfIeB50QjRwIBw&url=http://www.univision.com/houston/kxln/noticias/inmigracion/filandia-el-pueblo-cafetero-de-colombia-de-donde-muchos-emigran-a-eeuu-pero-pocos-regresan&psig=AFQjCNH6TqMhFeEqSDalqI2-NuCGTRZQBQ&ust=1493132124904592
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Dag 12. Woensdag 14 Maart: Pereira, uitstap naar typische Andes dorpjes  

Volle dag excursie naar typische dorpjes in de 

Andes. Transfer naar Rio Verde en verder in 

de typische ‘Willy’s (jeeps) voor een bezoek 

aan Rio Verde, Cordoba en Pijao. Korte stop 

bij Hacienda San Alberto voor een koffie 

degustatie in het dorpje Buenavista, en om er 

te genieten van de prachtige landschappen. 

 
 

 

Dag 13. Donderdag  15 Maart: Pereira – Santa Marta – Tayrona N.P. 

Transfer naar de luchthaven van Pereira. 

Onthaal aan de luchthaven van Santa Marta en transfer naar het Nationaal Park van 

Tayrona. 

2 overnachtingen, hotel Ecohabs. 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii96Phr73TAhVHBBoKHQlLAZcQjRwIBw&url=http://www.renunciamosyviajamos.com/seis-personajes-de-pijao/&psig=AFQjCNH0kkwch2tEjq-RDH0oJg-RJh0eKQ&ust=1493132707524368
http://www.ecohabsantamarta.com/en/photo
http://www.ecohabsantamarta.com/en/photo
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Dag 14. Vrijdag  16 Maart: Tayrona Nationaal Park  

Volle dag bezoek aan het Tayrona Park. Aankomst aan het Canaveral strand, een van de 

meest wilde en schitterende plekken in Tayrona Park. Geniet van op de heuveltop van het 

adembenemende zicht over de Atlantische kust. De tour gaat verder met een korte trektocht 

door het tropische woud tot Arrecife voor vrije tijd op het prachtige strand.  

 

Tayrona Park: is met zijn witte stranden en exotische bossen, één van Colombia’s meest 

bezochte natuurparken. Het spectaculaire strand met pittoreske baaien en weelderige 

vegetatie, herbergt meer dan 100 diverse zoogdieren en een grote verscheidenheid aan 

vogels. 

 

 
 
  

http://colombianhostels.com.co/wp-content/uploads/2013/10/tayrona-park.jpg
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Dag 15. Zaterdag  17 Maart: Tayrona N.P. - Cartagena 

Transfer langs de Caraïbische kustlijn naar Cartagena. 

3 Overnachtingen, hotel Armeria Real. 

 

Dag 16. Zondag  18 Maart: Cartagena 

Halve dag bezoek (ca. 4 uur) aan de stad Cartagena: ontdek de belangrijkste monumenten, 

beginnend bij het klooster van La Popa (hoogste punt van de stad), en het immense fort 

Castillo de San Felipe met zijn mysterieuze tunnels. Vervolgens gaat de tour verder langs de 

Zapatos Viejos, een enorme beschermingsmuur rond de stad, die een prachtig uitzicht biedt 

over zowel zee als land. Ook niet te missen zijn de vele kerkjes, musea en plazas. De stad 

kreeg niet voor niets de UNESCO werelderfgoed titel! Vrije namiddag. 

Cartagena: behoort tot één van de meest indrukwekkende urbane centra van Latijns-

Amerika. Deze oude stad, gebouwd in Spaans koloniale stijl biedt u een interessante mix aan 

van cultuur en Caribische charme. Verschillende monumenten, waaronder paleizen, koloniale 

huizen en forten getuigen van het glorierijke verleden van de stad. Vandaag de dag is 

Cartagena echter uitgegroeid tot een grote moderne stad met een belangrijke haven, diverse 

shopping centra en prachtige stranden. 
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Dag 17. Maandag  19 Maart: Cartagena, uitstap naar de Rosario eilanden 

Volle dag private boottocht naar de Rosario eilanden. Lunch aan het strand en tijd om even 

te zwemmen… In de avond vaarwel diner in typische Colombiaanse stijl. 

 

 

Dag 18. Dinsdag 20 Maart: Cartagena – Bogota - Madrid 

Transfer naar de luchthaven van Cartagena en afreis met lijnvluchten van Avianca via Bogota 
naar Madrid. 
 

Dag 19. Woensdag 21 Maart: Madrid - Brussel 

Aankomst in Madrid en vervolgens met een Iberia vlucht tot Brussel. Aankomst te Brussel in 
de vooravond. Verder transfer vanaf Zaventem naar West-Vlaanderen. 
 
 
 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZlOTgur3TAhVJOBoKHTs9DZIQjRwIBw&url=http://www.textbooktravel.com/explore/south-america/colombia/&psig=AFQjCNGik1s-kQrftoMNO1Gjlim8ngMgVA&ust=1493135738733640
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi66ZnXur3TAhWLyRoKHYgED5gQjRwIBw&url=http://2backpackers.com/12328/south-america/colombia-travel-the-rosario-islands&psig=AFQjCNGik1s-kQrftoMNO1Gjlim8ngMgVA&ust=1493135738733640
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Reisroute: 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivyPrwlKzTAhWQK1AKHQ6zAoMQjRwIBw&url=http://amazingtours.be/?page_id%3D2120&psig=AFQjCNF2N4t6Xk9jyjD-giVZQ3DXURXRoQ&ust=1492541238698691
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Prijzen : 

Basis 10 personen 

Prijs per persoon in dubbel : € 5900 

Basis 12 personen 

Prijs per persoon in dubbel : € 5850 

Basis 14 personen 

Prijs per persoon in dubbel : € 5750 

Basis 16 personen 

Prijs per persoon in dubbel :€ 5650 

Single 

Toeslag single : € 940 

Vroegboek korting 

Tot eind juni: € 100      Tot eind augustus: € 50 

Wisselkoers 

Dollar : 1 euro = 1,1810  USD 
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Inbegrepen in de prijs 

 Internationale en binnenlandse vluchten 
Inclusief: luchthaventaksen (130,00 €), brandstof toeslag. 
Exclusief de (luchthaven)taksen ter plaatse te betalen (36,00 USD) 

 Overnachtingen op basis van een dubbele kamer in vermelde of gelijkaardige hotels met ontbijt. 
 Vol pension van diner bij aankomst tot lunch de laatste dag (lunch: 2 gerechten, met soft drink of 

bier, diners: 3 gerechten en 1 fles wijn per 3 personen). 
 Vermelde transfers en bezoeken op basis van private diensten. 
 Bezoeken met entreegelden en Engelstalige gids – de gids gaat mee van Bogota tot terug in 

Bogota de laatste dag, ook tijdens de binnenlandse vluchten. 
 De transfers in een bus van min 25-30 pers. (14-16 deelnemers) of bus van min 20-24 pers. (10-

13 deelnemers). 
 Vlaamse Solidariteit Reisgelden. 
 de fooien voor hoofdgids en chauffeur. 
 de B.T.W. 
 Transfer van Lichtervelde naar Zaventem en terug. 
 Overnachting in het Sheraton Brussels Airport Hotel  
 

Te voorziene kosten 

 de luchthaventaksen ter plaatse te betalen (36,00 USD). 
 de lokale fooien. 
 de dranken en persoonlijke uitgaven. 
 een reisverzekering voor annulering en reisbijstand. 
 Niet vermelde diensten en maaltijden. 
 Dranken (bij het afscheidsdiner zijn de dranken inbegrepen!). 
 Persoonlijke uitgaven en tips. 
 Reis- en annuleringverzekering. 

 

Inschrijvingen: 

Voorschot: € 2000 per persoon. 

Saldo: 8 weken voor afreis (05 jan.18). 

Annuleringsvoorwaarden: 

 Vanaf inschrijving tot 90 dagen voor afreis : 20% van de reissom. 

 Tussen 90 en 60 dagen voor afreis:  40% van de reissom. 

 Tussen 59 en 43 dagen voor afreis:  60% van de reissom. 

 Vanaf 42 dagen voor afreis:   100% van de reissom. 
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Reisformaliteiten: 

• Internationaal reispas, nog minstens 6 maand geldig na de terugreisdatum. 

• Geen enkele vaccinatie is verplicht. Een inenting tegen tetanus, polio en hepatitis wordt 

aanbevolen. Raadpleeg uw huisarts. 

Reisverzekeringen: 

We raden U sterk aan een annuleringsverzekering (5.4%) en/of reisbijstand verzekering vanaf € 76 
te nemen (onbeperkte terugbetaling medische kosten en repatriëring). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze reis is een Cosmic Travel/ Sima Tours organisatie. 

 

 

 

 

Statiestraat 205-8810 Lichtervelde 

Tel. 051  72 22 22 – fax 051 72 53 61 

www.simatours.be – daniel@simatours.be 

  

Verg.1143 

http://www.simatours.be/
mailto:daniel@simatours.be


 
18  

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVp-3W77_TAhUKfRoKHUBCCxUQjRwIBw&url=http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/south-america/colombia/articles/colombia-go-now-before-mass-tourism-arrives/&psig=AFQjCNFv5FLG_yL0G9BVPVyJBV9fZssOuA&ust=1493218747726939
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWq7jeuuLTAhXSKlAKHSNrB4oQjRwIBw&url=http://ovationdmc.com/country/colombia/&psig=AFQjCNHenIOJsYHGQdgzvWgVFoCv_iW1aA&ust=1494407069053454

