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Voorbeeldreis Nicaragua Budget 17 dagen 

 

Dag 1 Managua 

Bij aankomst in Managua transfer naar het hotel gelegen in het centrum van de stad en  

met een zwembad om bij te komen van de reis. Als jullie nog willen eten dan kan dat om  

de hoek. 

 

Managua is een bijzondere stad, omdat er 

nauwelijks gebouwen staan hoger dan twee  

verdiepingen. Een bezoek aan het Palacio 

Nacional en de kathedraal in het oude centrum  

geeft een idee hoe de stad er voor de aardbeving 

van 1972 uitgezien moet hebben. De rand onder 

het dak van de muziektent bij de kathedraal geeft 

de geschiedenis van Nicaragua prachtig weer in 

beeldhouwwerk. De heuvel van de gevangenis 

van Somoza geeft een mooi uitzicht op de 

omgeving van de stad. Het enorme standbeeld 

van Sandino en een verroeste tank geven weer  

dat het een historische plek is. 

 

Dag 2 Managua – Canopy tour – Granada 

’s Morgens staat er een canopy tour bij de Tiscapa lagune op het programma. De lagune  

ligt in het Tiscapa National Historical park middenin Managua. Hoog in de bomen zijn  

staalkabels gespannen en hangend in een trapeze spring je van platform naar platform.  

Let op de diepte kan duizelingwekkend zijn wanneer je recht boven het meer ‘vliegt’! 

 



 

 

 

 

   

 

Hierna op weg naar Granada, de meest koloniale stad 

van Nicaragua met een aristocratische, nostalgische 

uitstraling. Hoewel het maar een klein stukje is kom 

je in een heel andere wereld.  

 

’s Middags de tijd om op eigen gelegenheid de stad 

te ontdekken. Een wandeling door de binnenstad van 

Granada is een wandeling de geschiedenis in. 

Bezoek enkele van de kerken, kathedralen, musea en 

andere prachtige oude gebouwen die deze stad rijk 

is, en neem de heerlijk ontspannen sfeer in je op!  

´s Avonds raad ik jullie zeker aan op een terrasje plaats te nemen en te genieten van een 

lokaal biertje op het centrale plein, waar vaak live salsa bandjes optreden. Overnachting 

in een mooi koloniaal hotel aan het plein. 

 

Dag 3 Granada, Las Isletas 

Vandaag springen we op de tweewielers om per fiets en boot de grappige ‘isletas’ van 

Granada te bezoeken. Zo’n 350 eilandjes liggen voor de kust van de stad in het Lago 

Nicaragua, de meeste zijn tropisch groen, sommige zijn onbewoond, en op andere 

eilandjes staat bijvoorbeeld maar één huis.  

 

Vanuit het centrum fiets je door het koloniale gedeelte van de stad naar het haventje waar 

je met fiets en al aan boord gaat van een boot om verschillende eilandjes en kleine 

dorpjes te bezoeken. Een bijzondere ervaring en met fantastische uitzichten op de 

Mombacho vulkaan en de tweeling vulkaan Ometepe! Overnachting in Granada. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dag 4 Granada, Mombacho vulkaan 

Vanuit Granada naar de vulkaan Mombacho, gelegen in een nevelwoud en al sinds de 16e 

eeuw slapend. Een bijzonder vehikel, de eco-mobil, speciaal gemaakt om steile hellingen 

op te klimmen, brengt jullie van de voet van de vulkaan naar het ´base point´ voor een 

wandeling tussen bromelia’s, orchideeën, papegaaien en kolibri´s langs de oude, met 

tropische begroeing omgeven krater. Wellicht laten brulapen, witkop-aapjes en de unieke 

Mombacho salamander zich zien. Het uitzicht vanaf Mombacho reikt tot Granada en je 

kunt de 350 eilandjes op deze hoogte prachtig als geschilderde vlekjes zien liggen in het 

meer van Nicaragua. Overnachting in Granada. 

 

Dag 5 Granada – Ometepe 

We verlaten Granada en we gaan vandaag 

per ferry naar Ometepe. Na aankomst vrij 

om te genieten van de omgeving, de mooie 

stranden én hangmatjes bij het hotel, te 

wandelen naar een uitzichtpunt of in een 

kayak te springen. Genoeg te doen dus! 

Overnachting in een hotel direct aan het 

strand. 

 

Door zijn ligging in het meer van Nicaragua 

heeft het eiland een unieke vegetatie en 

brede stranden. Het eiland bestaat uit twee beklimbare vulkanen, Concepción en 

Maderas. Ometepe is het grootste eiland ter wereld in zoet water en heeft nog altijd een 

indianen geschiedenis behouden, zo zijn er nog talloze petrogliefen te vinden.  

Het hele eiland is geschikt om te wandelen, of om paard te rijden. Er zijn ook 4 WD´s te 

huur op het eiland.  

 

Dag 6 & 7 Ometepe 

Vrije dagen. 

 

Dag 8 Ometepe – Matagalpa 

Transfer naar Matagalpa in een bergachtig gebied 

in het noorden van het land. Middag ter vrije 

besteding, er lopen verschillende wandelpaden 

vanaf het hotel het nevelwoud in waar je zomaar 

apen en kolibries kunt tegenkomen. Overnachting 

in een cabaña in een leuk eco-hotel.  

 

Vergeleken met veel andere plekken in Nicaragua 

is het in dit gebied aanmerkelijk koeler. De Nica’s 

zouden zeggen koud!  



 

 

 

 

 

Een mooi subtropisch woud bekend om zijn watervallen en koffieplantages en vol 

exotische dieren en planten, onder andere brul- en andersoortige apen, de zeldzame 

quetzal, luiaards, toekans, heliconia’s en orchideeën.  

 

Dag 9 Matagalpa 

Vandaag wordt er een bezoek gebracht aan een koffieplantage in de omgeving. De 

dorpjes in de omgeving van Matagalpa zijn een onderdeel van een coöperatie van 

fairtrade koffieboeren. 

 

Dag 10 Matagalpa – Miraflor 

Transfer naar het natuurgebied Miraflor Natural Reserve, op iets meer dan een uurtje 

afstand.  Verdere dag ter vrije besteding en overnachting een bamboe huisje op een eco-

vriendelijke boerderij.  

 

 

Een bezoek aan dit park is een bezoek aan het paradijs. Geniet van de rijke flora en fauna 

te voet of te paard. Hier tref je meer dan 236 soorten vogels, 200 orchideeën, watervallen 

en koffieboerderijen. 

 

Dag 11 Miraflor 

Vrije dag. 

 

Dag 12 Miraflor - Estelí 
Vlakbij ligt het stadje Estelí, wat weinig toeristisch is en dat is in onze ogen juist 

aangenaam. Dag ter vrije besteding. Overnachting in een hotel met binnentuin en terras.  

 

Net als in de stad León vind je hier vele muur-

schilderingen. Tijdens de Cubaanse revolutie was dit een 

vluchthaven voor Cubaanse sigarenmakers en nog altijd 

worden hier de beste sigaren van Nicaragua gemaakt. De 

indrukwekkende Galeria de Héroes y Mártires, een 

museum ter ere van de helden en martelaren van 

Nicaragua, is een bezoek waard. Net ten zuiden van Estelí 

ligt een waterval, Salta Estanzuela, waar je ook kunt 

zwemmen. 



 

 

 

 

 

Dag 13 Estelí – León 

We gaan vandaag zuidwaarts richting de kleurrijke stad León. Dag ter vrije besteding en 

overnachting in een juweeltje van een hotel in Spaanse koloniale stijl. 

 

De stad León staat meer bekend als de intellectuele stad van Nicaragua. De stad is wel 

beschadigd door de gewelddadige protesten die tijdens de revolutie van 1978 door de 

Sandinisten hier deels werden uitgevochten, maar niet door aardbevingen. Veel van de 

imposante oude gebouwen uit de koloniale tijd staan daarom gelukkig nog overeind. De 

beroemde dichter Rubén Darío heeft hier geleefd en het is interessant zijn museum te 

bezoeken. 

 

 

Slenter door de straten en bezoek enkele van de indrukwekkende kathedralen die deze 

stad rijk is. De kathedraal La Merced op het centrale plein is de grootste kathedraal van 

heel Latijns Amerika en mag niet gemist worden! Vergeet niet om tegen een kleine 

vergoeding in de toren omhoog te gaan (niet altijd mogelijk). Op het dak is het uitzicht 

over de stad prachtig. Bijzonder zijn ook de vele muurschilderingen die de stad rijk is. De 

meeste stammen nog uit de roerige tijd. 

 

Er is ook een museum voor kunst. Het is ongelofelijk wat hier, als privé collectie, met 

weinig bewaking en zonder klimaatmaatregelen allemaal hangt. Oude meesters, Picasso, 

moderne, lokale kunst. Een bezoek waard, alleen al om het gebouw. 

 

Dag 14 León, Cerro Negro 

De Cerro Negro is de jongste vulkaan in Centraal Amerika, en de glooiende rug van de 

vulkaan leent zich uitstekend om te zandsurfen. De wandeling omhoog gaat over een lava 

pad en wie wil kan dus surfend over het zand en vulkaanas naar beneden. Je kunt eerst 

even oefenen in de krater, een bijzondere belevenis! 

 

’s Middags een citytour door León met bezoek aan de mooiste plekjes. Overnachting in 

León. 

 



 

 

 

 

    

 

 

Dag 15 León 

Vrije dag om nog lekker door León te struinen, naar het strand te gaan of op eigen 

gelegenheid een bezoek te brengen aan het natuurreservaat Juan Venado. Dit eiland ligt 

vlakbij de kust en is spectaculair vanwege de grote verscheidenheid aan vogels en 

mangroven. En zelfs krokodillen en (in het goede seizoen) zeeschildpadden kunnen hier 

gespot worden. 

 

Dag 16 Naar huis 

Transfer van ongeveer anderhalf uur naar Managua voor de vlucht naar huis.  

 

Dag 17 Aankomst 

 

 


