JONGERENREIS MATAGALPA, NICARAGUA – (15-DAAGSE REIS INCLUSIE F VLUCHT)
VEELZIJDIGE COMBI REIS

met de perfecte balans tussen Inspanning, Beleving en Ontspanning
Twee weken Spaans leren en vrijwilligerswerk
doen in groepsverband,
naar keuze uit te breiden met pakket Adventure
of verder reizen op eigen gelegenheid.
Zomervakantie: 23 juli t/m 6 augustus 2018
voor jongeren van 18-30 jaar (min 6 en max 12
personen)

REISOMSCHRIJVING
Nicaragua staat in de top 10 reisbestemmingen van de Lonely Planet. Het is een veilig land, de natuur is
overweldigend, er zijn prachtige stranden, koloniale steden en zeer vriendelijke mensen.
Door deze combi reis maak je kennis met het dagelijks leven en leer je dit prachtige land echt kennen. Om te
beginnen de lokale bevolking, de taal en de cultuur in de stad Matagalpa, zusterstad van Tilburg.
Tilburg en Matagalpa zijn al meer dan 30 jaar bevriend. Vanuit Tilburg worden projecten ondersteund die de
situatie van kansarme groepen mensen in Matagalpa verbeteren. Zo worden er scholen gebouwd en
opgeknapt, is er een microkrediet programma en wordt er samengewerkt met kleine koffieboeren. Ook vinden
er kennisuitwisselingen en andere ontmoetingen plaats.
Door al deze activiteiten gaan er nu meer kinderen naar school, kunnen meer vrouwen beter voor hun gezin
zorgen en hebben koffieboeren zicht op een goede toekomst. Mooi toch?!
Na twee weken in Matagalpa kun je, naar keuze, op Adventure in de prachtige natuur. En je kunt je reis
afsluiten met een paar dagen chillen op één van de stranden aan de kust of op het vulkanische eiland
Ometepe, in het meer van Nicaragua. Genoeg ingrediënten dus voor een onvergetelijke vakantie!
O ja, met je verblijf steun je de Stedenband en de projecten in Matagalpa.
Begeleiding en tolken zijn bij de prijs inbegrepen. En je ticket natuurlijk ook!
OPZET VAN DE REIS
Spaans en
vrijwilligerswerk

15-daagse reis
Na een reisdag, kom je aan in Managua, de hoofdstad, waar je wordt opgehaald.
Je verblijft homestay bij een gastvrije familie in Matagalpa, in je eigen kamer (2 p) op basis
van vol pension. De stad is omringd door bergen en het is dé hoofdstad van hét nationale
handelsproduct van Nicaragua: koffie. Maar Matagalpa is ook een levendige stad met hippe
koffietentjes en gezellige bars.

Met het door ons opgezette programma krijg je de kans om van binnenuit kennis te maken
met dit mooie land, de cultuur, de Spaanse taal en de lokale bevolking. We werken hierbij
samen met taalschool Colibrí http://colibrispanishschool.com/en en onze mensen ter plaatse.
Als je je op deze manier onderdompelt in Nicaragua gaat het Spaans spreken bijna vanzelf!
Je volgt een halve dag Spaanse les (in kleine groepjes) en het andere deel van de dag is er een
excursie of doe je vrijwilligerswerk. Er zijn excursies naar: het nevelwoud Selva Negra waar
veel vogels en apen leven, een waterval waar je lekker kunt zwemmen, de berg Calvario met
prachtig uitzicht over de stad en het chocoladekasteel (dat wordt smullen).

Wat het vrijwilligerswerk betreft kun je kiezen uit:
a.

het maken of opknappen van een muurschildering. Het beschilderen van muren
hoort bij de cultuur van Nicaragua en werd vroeger vaak gebruikt om protest uit te
drukken. Samen met onze partners hebben we de afgelopen jaren kunstwerken op
scholen en bij de markt gerealiseerd, onder andere om aandacht te vragen voor de
campagne Stop Kinderarbeid.

b. activiteiten met de kinderen van las Hormiguitas. Dit is een centrum waar kinderen
uit kansarme gezinnen ondersteuning krijgen bij het maken van hun huiswerk en
waar ze extra activiteiten kunnen doen. Denk aan sport, dans, knutselen, enz. Zo
kunnen deze kinderen, die regelmatig hun ouders helpen op de markt, zich toch
ontwikkelen en is er ook tijd voor ontspanning.
c.

het planten van bomen. Hoewel Matagalpa er heel groen uit ziet, zijn er ook veel kale
hellingen en is herbebossing hard nodig. Samen met kinderen en wijkbewoners zijn
er af en toe plantdagen in de omgeving of rondom scholen. Bomen houden het
water vast en voorkomen droogte en erosie. Dat is belangrijk voor de stad, maar ook

voor de boeren, voor wie een goede oogst van levensbelang is.
Stedenband
Natuurlijk maak je ook kennis met de Stedenbandprojecten. Je bezoekt een school, maakt
kennis met vrouwen die een bedrijfje hebben opgezet met microkrediet en kunt op bezoek bij
koffieboeren. Voor meer informatie over de projecten: www.tilburg-matagalpa.nl
Adventure

Naar keuze
Dit gedeelte van de reis staat in het teken van Adventure. Je zult verbaasd zijn van de
mogelijkheden; je kunt het zo gek niet bedenken, of het is er in Nicaragua. Raften op de rivier,
abseilen, dobberen door een canyon of surfen op de vulkaan.

Vanuit Matagalpa regelt onze partner dagtrips voor activiteiten in de buurt. Voor andere
activiteiten kun je met het openbaar vervoer naar de volgende plaats van bestemming en
neemt een andere organisatie het over. We kunnen ook het transport voor je regelen, per
taxi of minibus, maar dan wordt het wel een stuk duurder.
Na alle inspanningen kun je de reis afsluiten door een paar dagen lekker te chillen op één van
de stranden aan de kust of op het vulkanische eiland Ometepe in het meer van Nicaragua.
Dit deel van de reis is naar keuze. Je kunt, eventueel samen met anderen, een keuze maken
uit het aanbod. Of je besluit om verder op eigen houtje door het land te trekken.
Afhankelijk van wat je kiest, kunnen we je een prijsopgave doen. Vraag naar de
mogelijkheden!

REIS DETAILS
Prijzen*

€ 1.500,- voor de compleet verzorgde 15-daagse combi reis van 23 juli t/m 6 augustus 2018*.
Vroegboekers krijgen 5% korting!
Inclusief
Retour ticket Amsterdam-Managua, gastgezin, maaltijden, transport van en naar luchthaven, transport in
Matagalpa, Spaanse les, excursies, begeleiding en tolken waar nodig.
Exclusief
Vaccinaties, visa, reisverzekering, annuleringsverzekering**. En het ‘Naar keuze’ gedeelte.
Voor elke extra week moet je ongeveer € 150,- verblijfskosten rekenen (logies en maaltijden). En voor
Adventure activiteiten tussen de € 50,- en € 120,- per activiteit bij 2-4 personen.

*De prijs is onder voorbehoud van grote wijzigingen in ticketprijzen en andere onvoorziene omstandigheden.
* Houd er rekening mee dat de data mogelijk een of twee dagen opschuiven als dat beter uit komt bij het
boeken van de tickets.
**We raden je aan om een annulerings- en reisverzekering met werelddekking af te sluiten.
De reis gaat niet door als er minder dan 6 deelnemers zijn en in het geval van calamiteiten.

RESERVERING
Als je zeker wilt zijn van een plek voor deze bijzondere reis, van 23 juli t/m 6 augustus 2018, reserveer dan nu!
Maximaal 12 deelnemers kunnen mee naar Matagalpa. Inschrijven kan tot 1 april 2018. Boek je voor 1 januari,
dan krijg je 5% korting!
Door ondertekening ga je akkoord met de compleet verzorgde reis zoals hierboven vermeld. Je ontvangt meer
informatie over de betalingsmethode en -termijn. Gracias!

………………………………………………………………………………………………………………... (handtekening)
………………………………………………………………………………………………………………… (naam)
………………………………………………………………………………………………………………… (geboortedatum)
………………………………………………………………………………………………………………… (adresgegevens, mail en tel.nr.)

………………………………………………………………………………………………………………… (datum)
Stuur deze pagina ingescand per mail aan toerisme@tilburg-matagalpa.nl
Of per post aan Stedenband Tilburg-Matagalpa, Beneluxlaan 74, 5042 WS Tilburg

