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Dag 1 Merida 

Aankomst en indien mogelijk gelijk door (afhankelijk van de aankomst tijd) Caracas is 

niet zo’n fijne stad en terug uit de Orinoco moet er al een nacht moeten geslapen worden 

Vlucht naar El Vigia met aansluitend een transfer naar Merida. Overnachting in een 

eenvoudige posada.  

 

De Llanos is een savanneachtig gebied doorsneden door rivieren. Door het open karakter 

van het landschap is het een prima plek om dieren te observeren. De trip gaat per auto, te 

voet, te paard, met een tractor, per boot en met een raft. Als dat niet voldoende 

afwisseling geeft. De meeste overnachtingen zijn in een hangmat bij een veeboerderij. 

Kortom een trip voor de avontuurlijke reiziger! 

 

Dag 2 Los Llanos 
Vroeg op om de gids te ontmoeten. De reis gaat per 

auto door de Andes dorpjes naar Mucuchies. 

Onderweg wordt het Condor Research Station aan 

gedaan waar men bezig is de grootste vogel van de 

wereld, de Gryphus gier, te herintroduceren. Over de 

hoogst begaanbare weg in Venezuela gaat het naar de 

Pico Aguila op 4117m. Op deze prachtige plek, met 

schitterend uitzicht, is het genieten geblazen tijdens 

de picknick. Via het bergmeer Mucubaji gaat het naar 

Los Frailes, ooit een missie post nu een hotel. Vanaf 

hier gaat het een uurtje te voet door het regenwoud 

met mooie watervallen en veel vogels. Aan het eind van de dag aankomst bij een 

veeboerderij en zoals dat hoort wordt er voor het avond eten gebarbecued! Slapen in een 

hangmat met muskietennet, gedeelde faciliteiten. 

 

 

 

 



 

Dag 3 Los Llanos 
Na het ontbijt vertrek te paard naar de vlakte. In de bosrand zijn er haviken, rode 

ibissen, ooievaars en papagaaien om maar een aantal vogels te noemen. De 

brulapen laten zich horen en met wat geluk laat de miereneter zich zien. Wie wil 

kan proberen een piranha te vangen. Pas wel op als je hem van de haak haalt! Terug op 

de boerderij is er even tijd om te ontspannen in de hangmat. In de namiddag of te paard 

of met de tractor genieten van de spectaculaire zonsondergang over de Llanos. Nadat het 

donker is geworden laten de nachtdieren zich zien. Laat diner. 

 

 
 

Dag 4 Los Llanos 
Na het ontbijt met de auto naar de Apure rivier en daar aan boord van een kano voor een 

4 uur durende tocht. Een lokale visser neemt jullie mee naar de plek waar zoetwater 

dolfijnen leven. Niet alleen zij voelen zich er thuis maar ook capybaras (een soort groot 

uitgevallen cavia), kaaimannen en iguana’s. Met veel geluk kan je er anaconda’s, een 

enorme slang, zien. Geniet na het diner van de prachtige sterrenhemel. 

 

Dag 5 Merida 
Na het ontbijt  terug naar Merida en tijd voor een hopelijk 

warme douche. 

 

Merida is het hoogste punt van Venezuela, met Pico 

Bolivar op 5007 meter hoog. Magische sneeuw in dit 

tropisch land bedekt de toppen van de bergen. De 

typische bloem “Frailejones” bloeit in november en 

maakt alle heuvels in deze periode prachtig geel. 

Gletsjer-lagoons en wilde rivieren vol met forel bevinden 

zich op deze bijzondere hoogte. Je zult ook dorpjes 

tegenkomen met architectuur, ontstaan in de koloniale 

tijd. In deze dorpjes zijn veel handgemaakte producten te vinden. 

 

De plaats zelf heeft een aangename sfeer en natuurlijk kathedralen en musea. Ook al ligt 

het hoger, het heeft een gemiddelde temperatuur van 19 graden. 

 



 

• Hoogste en langste kabelbaan: Ga met de hoogste en langste kabelbaan ter 

wereld naar Pico Espejo (4770 meter hoog) en geniet van het panorama uitzicht 

over de besneeuwde bergtoppen rondom Pico Bolivar, Venezuela’s hoogste berg 

met meer dan 5000 meter. Een wandeling naar een dichtbijgelegen boerderij of 

een gletsjermeer maakt deze dag compleet. Ga een beetje op tijd naar boven want 

later op de dag wordt het vaak bewolkt en zijn de uitzichten lang niet zo mooi. 

• Stadstour Merida: Ontdek het centrum van Merida, Bolivar plein en de 

universiteit, bewonder de koloniale architectuur en geniet van een van lekkerste 

ijsjes van de heladeria Comoto, de ijscowinkel uit het Guinness Book of Records. 

 

 
• Parque Los Chorros de Milla. Even buiten Merida (je kunt er met de bus 

komen) ligt dit aangename park met watervallen en een kleine dierentuin. 

• Merida highlands (Paramo): Een prachtige rit door typische Andes-dorpjes 

zoals Tabay, Mucuruba en San Rafael en een bezoek aan de beroemde kapel die 

Juan Felix Sanchez ooit bouwde. De wandeling vanaf Laguna Mucubaji naar 

Laguna Negra (ongeveer 3 uur) is ook zeker de moeite waard: je zult bijzondere 

plantensoorten tegenkomen. Bezoek aan de hoogste weg van Venezuela op de 

Pico el Aguila, op 4000 meter hoogte en rit naar Mifafi, waar de Andes-condor 

rondvliegt. Het is aan te raden om dit in twee dagen te doen. 

• Jaji (zuidwesten van Merida): Een rit door de groene vegetatie van de Andes 

naar een koloniaal dorpje van Jaji. Men brengt een bezoek aan traditionele 

koffieplantages. Na de lunch gaat de rit verder door de Chama canyon naar Zuid 

Merida. Deze semi woestijn vegetatie is een groot contrast met het bovenliggende 

gedeelte van Merida. Er wordt een stop gemaakt bij een oude suikerfabriek en 

daarna bezoekt de groep een aantal dorpjes van San Juan en Lagunillas, gelegen 

aan het Urao meer.   

 

Dag 6 Merida 
Vrije dag.  

 

 

 

 



 

Dag 7 Ciudad Bolivar 
Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar Ciudad Bolivar. Transfer naar  het 

hotel.met een eetzaal en terras met uitzicht over de Orinoco 

rivier.  

  

Dag 8 Ciudad Bolivar 

Vrije dag. Er is niet heel veel te zien of te doen maar uitslapen 

lijkt ons lekker.  

 

Bolivar is de grootste staat in Venezuela en neemt meer dan een 

kwart in van het land. Hier wonen maar weinig mensen, voornamelijk verspreid over 

twee plaatsen: Ciudad Bolivar en Ciudad Guyana. Ciudad Bolivar, de hoofdstad van deze 

regio, heeft een erg leuk koloniaal centrum die bezocht kan worden gedurende en halve 

dag stadstour.  

De regio staat bekend om zijn variërende landschap. In het zuiden vind je de Gran Sabana 

met de tafelgebergtes, de hoogste waterval van de wereld (Angel Fall), het Nationaal 

Park Canaima en het Guri meer. Het oosten, het Amazone gebied, bestaat uit regenwoud. 

De regio wordt doorkruisd door verschillende rivieren, waaronder ook de Rio Caura, 

waar ook de Caura Lodge zich bevindt. 

 

Excursies: 

• Halve dag stadstour: Bezoek aan het koloniale centrum, de Orinoco riveir en het 

Soto museum. 

• Tour Rio Caura (5d/4n): Nog maar weinig toeristen hebben dit prachtige gebied 

bezocht. Vanaf de Rio Caura Lodge doen we een boottocht naar Salto Para, een 

bijzondere waterval omgeven door regenwoud. In het regenwoud wordt ons meer 

verteld over de Yekuana-Makiritare indianen en hen gewoonten. In de Caura 

Lodge kan je in een hangmat slapen of gewoon in een tweepersoonskamer met 

privé badkamer. Tijdens de trip naar de watervallen slaap je in hangmatten met 

klamboe.  

• Voor alle tours naar het zuiden, zoals Gran Sabana, Kavac, Canaima, Angel Falls 

is Ciudad Bolivar het beginpunt. De tours beginnen 's morgens dus een 

overnachting in Ciudad Bolivar is vereist. 

 

Dag 9 Canaima 

’s Morgens na het ontbijt vertrekt de vlucht van één uur 

naar Canaima (het is een klein vliegtuigje max 10 kilo 

bagage). Het Nationaal Park Canaima is een van de 

grootste van de 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 waterrivieren en 

watervallen.  

In Canaima aangekomen begint de boottocht naar de 

Angel Falls langs de Carrao en Churun rivieren. De boot 



 

vaart langs de Mayupa stroomversnellingen, de “Pozo la Felicidad”, Cañon del 

diablo, de orchidee-eilandjes en de Wey tepuy. 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 vind: de Angel 

Fall. 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 natuurlijk meertje 

aan de voet van de waterval biedt mogelijkheid tot verfrissen of/en badderen. Na een 

rustpauze loopt u terug naar het camp in Ratoncito waar het diner op u wacht. Deze 

overnachting is wel in hangmatten. 

 

Dag 10 Ciudad Bolivar 

Na het ontbijt is er nog de kans een laatste blik te werpen op de Auyan Tepui en de 

waterval, daarna begint de bootreis terug naar Canaima, aankomst omstreeks lunchtijd. 

 

Optioneel kan er een vlucht gemaakt worden naar de waterval. Niet goedkoop maar wel 

bijzonder! 

 

“Om 10 uur zullen we vertrekken, maar het weer is te somber en als alles in de wolken 

zit, zie je niets. Daarom uitstel tot  12 uur en op naar het vliegveld. Je moet je voorstellen, 

dat hier geen stad of dorp is, maar alleen een paar lodges en andere onderkomens. Het is 

per slot alleen maar toerisme naar een afgelegen gebied. De indianen wonen een beetje 

opzij, naast onze lodge. De tocht naar het vliegveldje is ongeveer 300 meter en leggen we 

af achter op een open auto. Daar wordt het weer wachten, maar een piloot van een 

vliegtuig komend uit de richting van Angel Falls, meldt, dat het wel meevalt en meteen 

daarna stijgen we op. Het is een spectaculaire tocht vlak langs de steile wanden van de 

tafelbergen. In ��n woord adembenemend, maar dan kom je bij de Angel Falls en het is 

net of er boven een waterkraan of beter gezegd een grote brandslang is opengedraaid en 

je ziet het smalle straaltje water vele honderden meters omlaag vallen.” 

 

In de middag vlucht naar Ciudad Bolivar en overnachting  

 

 



 

 

Dag 11 (dit moet een dinsdag zijn!) Kamoiran  

Vertrek ’s morgens uit Ciudad Bolivar een eerste indruk van dit fantastisch gebied 

krijgt u bij de eerste stop: het park Cachamay park met de waterval La Llovizna. De 

rit verder langs dorpen als Upata (opgericht in 1762 om de missionarissen te beschermen 

tegen de vijandelijke indianen), Guasapait en El Callao waar de grootste goudmijn van 

Venezuela zich bevindt. Na ongeveer 6 uur  bereikt men Tumeremo. De rit gaat verder 

via El Doraco naar KM 88 en Las Claritas. Na Las Claritas begint de stijging, de weg 

kronkelt over “la escalera” (de trap) en bereikt u naar 12 km de het plateau Gran Sabana. 

Onderweg komt u langs het natuurmonument “Piedra de la Virgen”, de waterval “El 

Danto” en het monument voor de “Soldado Pionero”. Overnachting in een kleine posada 

aan de Kamoiran stroomversnelling.  

 

Dag 12 Kamoiran 

Excursie naar Salto Apongwao. Richting het westen ligt Iboribo. Na de rivieroversteek en 

een wandeling van een uur door de savanne 

komt u aan boven bij de indrukwekkende  

“Salto Apongwao” (Chinak Meru) aan. Via 

een klein paadje is, beneden bij de waterval 

een kleiner watervalletje bereikbaar, waar het 

mogelijk is te zwemmen.  

 

Dag 13 Santa Elena. 
Tijdens de rit zuidwaarts naar Santa Elena de 

Uairén zijn er veel watervallen te zien, de één 

nog mooier dan de ander. Zo wordt er gestopt 

bij Quebrada Pacheco, Salto Kama die maar 

liefst 50 meter hoog is en bij de Quebrada de Jaspe beroemd om de rivierbedding van de 

mooie Jasper-steen. Na een verfrissende duik vervolgd de route over de heuvelachtige 

savanne met de moriche-palmenbossen naar Santa Elena. Dit is de laatste stad voor de 

grens met Brazilië. 

  

 
 



 

Dag 14 Ciudad Bolivar 

Terugreis naar Ciudad Bolivar over de Gran Sabana, stop bij KM 88 voor de lunch. 

Aankomst in Ciudad Bolivar in het begin van de avond. 

 

Dag 15 Orinoco 

Transfer naar Boca de Uracoa met een kleine haven waar de boot vertrekt naar de lodge 

in de Orinoco delta.  

 

Orinoco Delta 

De Orinoco Delta is een 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, rivier dolfijnen, otters en 

vogels als papagaaien, macaws en reigers. Het is het land van de 

indianen die langs de rivier leven in kleine gemeenschappen. Ze leven 

van de visvangst, 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 tot 18.00 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 middden in het gebied van de Waro indianen. 

 

 
Dag 16 Orinoco 

Excursies in de omgeving, van te voren weten we niet welke dat is afhankelijk van de 

lodge. Dat kan bv zijn: 

 

We zijn de nacht zwetend doorgekomen en om acht uur, maar dat word half negen 

hebben we een excursie. Ons zijn laarzen aangemeten voor een tochtje door de jungle. 

Ergens gaan we aan land en banen ons een weg door de jungle. De gids Victor gaat 

voorop met zijn machete (hakmes) en hier en daar hakt hij zich een weg door de jungle. 

Hij laat ons proeven van fruitsoorten; we drinken water uit een stam en eten palm- of 



 

bamboeharten. We maken een rondje zonder dat we het merken en ineens zijn we 

weer terug bij de boot. Hoe is het mogelijk om een rondje door het oerwoud te 

maken en dan weer precies bij de boot terug te komen.  
  
Aansluitend gaan we piranha’s vissen. Ze bijten vandaag echter niet erg. We vangen vier 

piranha’s, waarvan Anneke twee, maar beide zijn te klein voor consumptie. Teruggooien 

dus. Zo blijven er nog twee over, die we bij de lunch geserveerd krijgen, maar het blijft 

ondermaats en stelt niets voor.  
  

 
 

In de middag varen we naar het noorden.We zijn vanaf Boca de Uracoa eerst 40 

kilometer naar het noorden gevaren en nu zijn we weer 40 kilometer verder op weg naar 

het noorden. 
Tegemoetkomende boten geven boeggolven en dat betekent dat we afremmen en even 

half dwars op de boeggolven varen. Daarna weer full speed verder.  
Alleen als je 40/50 km/uur vaart in de speedboot is het klimaat aangenaam.  
Het laatste Indianendorp Caro Culebra van de Warao-indianen is veel groter dan de 

andere en ons bezoek hier is het hoogtepunt van onze vakantie. Het is onvoorstelbaar en 

overweldigend. Deze mensen hebben wel boten met motoren, soms ijskasten en 

wasmachines maar ze leven in geheel open ruimtes op de plankieren boven het water. Er 

is nauwelijks privacy in dit Indianendorp. De mannen zijn er vandaag niet. Die zullen nog 

wel op de visvangst zijn. Oude vrouwen zijn er ook niet. We zien één omaatje in een 

hangmat. Oud worden de Indianen dus blijkbaar niet. 

 

Dag 17 Caracas 

Vandaag weer terug naar Boca de Uracoa en verder naar Maturin. Vlucht naar Caracas. 

Transfer naar het hotel en overnachting  

 

Dag 18 Choroni 

Transfer naar Choroní (4 uur). Een oud en gezellig stadje in het Henri Pittier Park.  

Dit is het oudste park van Venezuela. Het ligt aan de kust en omvat een groot gedeelte 

van Cordillera de la Costa. Een heuvelrug met bergen van meer dan 2000 meter (het 

hoogste punt Pico El Cenizo is maar liefst 2436m!). Om deze grote hoogte verschillen is 

er een grote diversiteit aan klimaten, vegetatie en dieren in het park, er zijn bijna 600 

verschillende soorten vogels. Zowel de bergachtige natuur als het strand zijn bereikbaar 

vanuit Choroní. 



 

 

                    
 

Dag 19+20 Choroni 
Vrije dagen. 

 

Dag 21 Naar huis 

Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar huis. 

 

Dag 22 Aankomst 


