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Dag 1 Caracas 

Aankomst in Caracas en transfer naar het hotel op slechts 10 minuten van het strand 

gelegen, buiten Caracas. Inclusief ontbijt. 

Caracas heeft een aangenaam klimaat en moderne architectuur. Het is een snelgroeiende 

en kosmopolitische stad, heeft een mooi historisch centrum, één van de grootste 

shoppingcentra van Zuid Amerika, en veel parken waar je in contact kan komen met de 

locals. Maiquetia is het strand gedeelte van de stad, waar de luchthaven vlakbij ligt. 

Dag 2 De Venezolaanse Andes 

Vandaag vroeg uit de veren voor de transfer en vlucht ’s ochtends naar El Vigia in de 

staat Mérida. Transfer naar een sfeervolle ‘estancia’ middenin het Venezolaanse 

Andesgebied. De ‘estancia’ ligt in het San Eusebio nevelwoud te midden van anderhalve 

hectare tropische tuinen en is een waar paradijs voor vogelliefhebbers. Er kunnen zo’n 

400 vogelsoorten en 12 kolibriesoorten gespot worden. Er is een open eetruimte waar 

verschillende soorten kolibries en andere tropische vogels geregeld komen aanwippen. 

Alle maaltijden inbegrepen. 

 

  



 

 

Dag 3 Jají – Mérida 

In de ochtend een bezoek aan het mooie 

koloniale bergdorpje Jají. Het is gelegen op 

zo’n 1800 meter in de Cordillera Oriental en 

bezit talrijke koloniale huizen, kerken en 

musea. Een perfecte plek om lekker rond te 

struinen en de winkeltjes te bezoeken met 

handwerk vanuit heel Zuid Amerika.  

’s Middags naar de stad Mérida, het hoogste 

punt van Venezuela, met de Pico Bolívar op 5007 meter hoogte. Overnachting in een 

gezellige posada met binnenplaats. Inclusief ontbijt en lunch. 

Magische sneeuw in dit tropische land bedekt de toppen van de bergen. Mérida is een 

universiteitsstad en het culturele hart van Andes. De Plaza Bolívar, de kathedraal en de 

vele koloniale gebouwen zijn een lust voor het oog. Dichtbij de stad kun je met de 

hoogste kabelbaan ter wereld naar de Pico Espejo (4770 m), geniet van het panoramisch 

uitzicht over de besneeuwde bergtoppen rond de Pico Bolívar. 

Dag 4 De Paramo hoogvlakte 

Via een schitterende route door de bergen gaat de reis vandaag naar de Paramo 

hoogvlakte. In dit gebied word je omringd door bergtoppen en indrukwekkende 

vergezichten. Op de meest onverwachte plekken stuit je op kleine koloniale dorpjes en 

afgelegen boerderijen. De ‘frailejon’ is overal te vinden op de paramo, deze soort van 

reuzenedelweiss bloeit in november en maakt alle 

heuvels in deze periode prachtig geel. Onderweg 

wordt het Condor Research Station aan gedaan 

waar men bezig is de grootste vogel van de 

wereld, de Gryphus gier, te her-introduceren. 

Camera’s klaar, want wie wil niet de condor met 

het Andes gebergte op de achtergrond op de 

gevoelige plaat vastleggen!  

’s Middags reizen we verder naar de Pico Aguilar 

(4118 m), het hoogste punt in Venezuela  

bereikbaar per auto en naar het Laguna Mucbaji 

Park (3800 m). Hier gaan we te voet (of per auto) 

naar de Laguna Negra gelegen middenin het microklimaat van de paramo. Met z’n zwarte 

kleur lijkt het bijna een spiegel. Overnachting in een posada in een oude 17
e
 eeuwse 

missiepost. Inclusief ontbijt en lunch. 

Dag 5+6 Los Llanos 

Transfer vanaf de missiepost naar de Llanos, een savanne-achtig gebied doorsneden door 

rivieren, een prima plek om dieren te observeren. Overnachtingen in een ‘hato’, een 

authentieke Venezolaanse veeboerderij, met zwembad! Alle maaltijden inbegrepen. 



 

 

 

De Llanos, of laaglanden, bestaan uit grasland, met stukjes bos langs de rivieren en 

beekjes. De streek is erg dun bevolkt en de inwoners leven voornamelijk van veehouderij. 

In de Llanos vinden we de grootste verzameling van wildlife! Alleen aan vogels zijn er al 

meer dan 320 soorten te vinden en ook aan zoogdieren genoeg soorten te spotten! De 

Orinoco kaaiman, een uitstervend soort, leeft hier ook. 

Twee dagen op pad in een 4x4 (en als het weer het toelaat per boot) onder begeleiding 

van een gids op pad om onder andere iguana’s, kaaimannen, kapucijnaapjes, anaconda’s 

en capibara’s (’s werelds grootste knaagdier) te spotten. De brulapen laten zich horen en 

met wat geluk laat de reuzenmiereneter zich zien.  

Dag 7 Puerto Ordaz 

Transfer naar de luchthaven van Barinas voor de vlucht naar Puerto Ordaz, via Caracas. 

Aankomst in de middag en transfer naar een boutique hotel. Inclusief ontbijt en lunch. 

Dag 8 Canaima 

Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar 

Canaima. De vlucht alleen al is een belevenis op 

zich want de uitzichten op de Tepuis (tafelbergen) 

zijn schitterend! Een gebied vol watervallen en 

blauwe lagunes. Met de boot naar de Sapo 

watervallen waarachter je kunt lopen, nat wordt je 

zeker! Verder met houten kano’s naar een lodge 

met uitzicht op enkele Tepuis. Overnachting in de 

lodge. Alle maaltijden inbegrepen. 

 

Het nationale park Canaima staat al sinds 1994 op 

de werelderfgoedlijst van UNESCO en het is een 

van de grootste natuurparken ter wereld. Het park is zeer indrukwekkend met haar 

schoonheid die nergens mee te vergelijken is. De oudste geologische formatie van de 

wereld, de Guyana Shield, is een prachtig stuk landschap met jungle, glooiende heuvels, 

zwart water rivieren en watervallen.  



 

 

Er leven verschillende plant- en diersoorten in het park waaronder de reuzenotter, 

het reuzengordeldier en de tweevingerige luiaard. Maar natuurlijk is het park vooral 

bekend vanwege de Angel Falls! De Canaima lagune ligt in het hart van het gebied, 

en daar in de buurt liggen de watervallen van Hacha, Golondrina, Ucaima en 

Guadaima die zeker een bezoek waard zijn. 

Dag 9 Canaima – Angel Falls 

Vandaag op pad voor een schitterende tocht naar naar  

de Angel Falls. Eerst per boot langs de Carrao en  

Churun rivieren. De boot vaart langs de Mayupa  

stroom-versnellingen, de “Pozo la Felicidad”,  

“Cañon del diablo”, de orchidee-eilandjes en de Wey 

 Tepui. De Tepuis, een soort ecologische eilandjes met  

elke een eigen karakter, zijn zeker een bezoek waard. 

De beroemdste Tepui is de Auyan Tepui, waar je de  

hoogste waterval ter wereld vindt: de Angel Falls.  

Deze waterval is 1000 meter hoog! De flora is hier  

uniek, met prachtige zeldzame orchideeën en  

bromelia’s. U blijft stroomopwaarts varen tot Isla de  

Raton, waar een lunch zal worden geserveerd. Hier begint een tocht te voet van ongeveer  

1 uur door een paradijselijk woud met palmbomen en talloze andere prachtige planten.  

Eenmaal bij het eindpunt aangekomen heeft u uitzicht over de gehele Salto Angel. Het  

natuurlijke meertje aan de voet van de waterval biedt mogelijkheid tot verfrissen en/of  

badderen. Overnachting in de lodge bij Canaima. Alle maaltijden inbegrepen. 

Dag 10 Canaima – Angel Falls – Puerto Ordaz 

‘s Ochtends staat een vlucht over de Angel Falls op de planning. Zo kun je de watervallen 

vanaf een heel ander perspectief zien, onvergetelijk! Terug naar Canaima voor de vlucht 

naar Puerto Ordaz. Overnachting inclusief ontbijt en lunch. 

Dag 11 Orinoco Delta 

Na het ontbijt transfer naar de Orinoco Delta, één van de grootste delta’s in de wereld. 

Meer dan 300 kleine stromen monden hier uit en het gebied wordt bedekt door een dichte 

jungle. De fauna is uitbundig, er leven apen, krokodillen, schildpadden, slangen als de 

anaconda, rivierdolfijnen, otters en vogels als papegaaien, macaws en reigers. Het is het 

land van de Waro indianen die langs de rivier leven in kleine gemeenschappen. Ze leven 

van de visvangst en de jacht. Hun handwerk als manden en hangmatten zijn van 

ongekende kwaliteit en schoonheid. 

 

 

Dit is wat een klant over de trip schrijft: “We hebben van 16.00 uur tot 18.00 uur een 

excursie met de boot met dezelfde jongens als gids: Victor en Iwan, misschien wel 

toeristennamen omdat hun eigen Indianennamen te ingewikkeld zijn. We zien een 



 

 

vissende Indiaan, springende dolfijnen, die zich niet op de gevoelige plaat laten 

vastleggen, vele vogelsoorten, die steeds net te ver weg zijn voor een leuk plaatje 

en een stel indianenkinderen in een bootje die hun kettinkjes komen verkopen. 

Vanzelfsprekend zijn deze kinderen schitterend vast te leggen op de gevoelige 

plaat. De lodge ligt midden in het gebied van de Waro indianen.” 

 

Er worden trips te voet en per boot gemaakt met hopelijk veel wildlife spottings! 

Overnachting in een lodge aan de rivier gelegen. Alle maaltijden inbegrepen. 

Dag 12+13 Paria 

Gewekt worden we door de jungle, waarna transfer van ca 7 uur naar Paria. Overnachting 

in een heerlijk hotel aan de kust gelegen, met zwembad. Lekker om even bij te komen, 

een Cuba Libre te drinken en te dobberen in het water. Inclusief ontbijt. 

Dag 14 Rio Caribe 

 Transfer naar de posada waar overnacht wordt, 

daarvandaan is er een bootrit naar Playa Medina, één van 

de mooiste stranden aan de Caribische kust, omringd 

door begroeide kliffen en lange rijen palmbomen. 

Gegrilde vis onder de palmbomen, wat wil een mens nog 

meer! ’s Middags terug naar de posada met hangmatjes 

en een zwembad op een binnenplaats. Inclusief ontbijt. 

Dag 15 Cumaná 

Na het ontbijt wordt er eerst een bezoek gebracht aan een 

cacao fabriekje, waar sinds kort een museum is geopend voor toeristen. Transfer naar 

Cumaná, een stad met overwegend koloniale architectuur in een uitstekende staat. Een 

groot Spaans fort, de Castillo de San Antonio de la Eminencia kun je vanaf het strand 

zien en is open voor publiek. Overnachting in een leuke posada. Inclusief ontbijt. 

Dag 16 Caracas 



 

 

Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar Caracas. Overnachting in een hotel 

vlakbij de luchthaven. Inclusief ontbijt. 

Dag 17 Naar huis 

Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar huis. 

Dag 18 Aankomst 

 

Verlenging Los Roques 

We kunnen deze reis onder andere verlengen met een aantal dagen op de eilanden 

archipel Los Roques. De eilandjes behoren tot de mooiste in het Caribische gebied met 

parelwitte stranden en kleurrijke koraalriffen. Actief duiken of snorkelen, of lekker een 

paar dagen ontspannen met een boek erbij. 

Inlusief: 

 3 overnachtingen in een posada 

 retourvlucht van / naar Caracas 

 transfers 

 alle maaltijden 

 

 

 

 

 

 


