
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 1 Antigua 

Aankomst in Guatemala City en transfer naar Antigua, dé plaats bij uitstek om even op adem  

te komen na de lange vlucht. Het is de voormalige hoofdstad van het land met een kleurrijk en 

schilderachtig koloniaal centrum. Op de achtergrond is een aantal spectaculaire vulkanen  

zichtbaar. 

 

Dag 2 Antigua 

Vrije dag. 

Het ontbijt is inclusief maar als jullie nog iets zoeken voor 

tussen de middag is de binnenplaats van Cafe Condesa aan 

het Plaza Central (recht tegenover de kathedraal) een 

aanrader! Heerlijke pannenkoeken, salades, Guatemalaanse 

delicatessen… In Antigua zelf is veel te zien. Aan het Plaza 

Central staat het Palacio de los Capitanes waarin vroeger het 

(Spaanse) bestuur van geheel Midden-Amerika gevestigd 

was. Indrukwekkend zijn verder de vele ruïnes van kerken, 

vooral Las Capuchinas, San Jerónimo, San Francisco en de 

kathedraal. Breng ook zeker een bezoek aan het Casa 

Popenoe, een oud koloniaal huis met prachtige kamers, 

meubels, vensters (geopend van 14:00 tot 16:00 uur, zondag 

gesloten). Jullie kunnen pinnen op de Plaza Central als het 

Cirrus-logo op je pasje staat. En wie wat meer actief wil zijn 

kan een wandeling maken op de Pacaya vulkaan met zijn 

grimmige krater. 
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Dag 3 Panajachel, Lago Atitlán 

Vandaag per transfer op weg naar Panajachel aan het meer van Atitlán. Volgens velen is dit 

het mooiste meer van de wereld. Het is gevuld met kristalblauw water en omringd door drie 

vulkanen, absoluut een plek om nooit meer te vergeten! 

Het gebied rondom het meer leent zich uitstekend voor 

wandelingen, mountainbiken, paardrijden of kanoën.  

Als dit allemaal iets te actief is, blijf dan gewoon lekker 

bij het hotel en geniet vanuit een hangmat van het 

prachtige uitzicht. Het hotel ligt centraal in het stadje. Je 

kunt ook voor een luxer hotel kiezen. Vanaf Panajachel 

neem je dan het bootje in de richting van San Pedro la 

Laguna, vraag de bootsman te stoppen bij Lomas de 

Tzununá. Het personeel draagt jullie bagage gelukkig 

naar boven (350 treden!). Het hotel ligt werkelijk 

schitterend aan het meer. Het is wat duurder maar dat is het waard! 

 

Dag 4 Panajachel, Lago Atitlán 

Vrije dag. 

 

Dag 5 Chichicastenango 

Via een schitterende route door de hooglanden verder per transfer naar het noordelijker  

gelegen Chichicastenango, waar op donderdag en zondag een wel zeer kleurrijke markt 

plaatsvindt. De transfer vindt op woensdag- of zaterdagmiddag plaats, of donderdag- of 

zondagochtend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op donderdag of zondag staat een bezoek aan de markt van Chichicastenango op het 

programma. Het is leuk om vroeg te gaan en de lokale indianenbevolking te zien die hier 

inkoopt. De markt is erg kleurrijk en gezellig. Laat je rustig gaan met onderhandelen, het 

hoort er hier allemaal bij en het is bovendien erg leuk! 

 

Dag 6 Antigua 

Transfer terug naar Antigua op donderdag- of zondagmiddag. 

 

Uiteraard kan deze reis naar wens uitgebreid worden. We leveren immers maatwerk! 


