MEET THE LOCALS IN M ATAGALPA, NICARAGUA
v.a. € 495,COMBI REIS
8 dagen Meet the Locals in groepsverband + 14 dagen individueel met pakketten naar keuze
zomer 2020 (data te bepalen in overleg)

REISOMSCHRIJVING
Nicaragua is een unieke, nog niet heel toeristische bestemming. Leer dit mooie land en de locals kennen door deze
unieke week Matagalpa. Je zult versteld staan van de overweldigende natuur, je maakt kennis met de manier waarop
koffie en cacao worden geproduceerd en je proeft de plaatselijke keuken. En heel bijzonder is het directe contact met
de kleurrijke, vriendelijke mensen en hun manier om alles uit het leven te halen.
Van december-mei is de droge tijd, van november-februari wordt er koffie geoogst en van mei-november is de
regentijd. Het land ziet er dan veel groener uit. De koelste maanden zijn december en januari.
Natuurlijk compenseren we je vliegreis via een lokaal milieuproject. En met je verblijf steun je ook onze partnerorganisaties waar we al jaren mee samenwerken. Gidsen en tolken voor de eerste 8 dagen zijn bij de prijs inbegrepen.
De ticketprijzen zijn op aanvraag.
De reis wordt uitgevoerd door Patiperra travels. Deze touroperator is aangesloten bij het Garantiefonds voor
Gespecialiseerde Touroperators (GGTO).

REISSCHEMA

e

1 week

Stedenbandweek ‘Meet the locals’
Verblijf in Hostal la Buena Onda of homestay bij een
gastvrije familie in je eigen kamer of appartement.

Dag 1

Vlucht Amsterdam - Managua (vlucht bevat één overstap)
Aankomst op vliegveld, ontvangst door lokale partners en gezamenlijk vervoer naar Matagalpa
(reistijd 2 uur)
Inchecken in hostal of bij een gastvrije familie

Dag 2

Ontbijt
Onze partner CMV (Comité Mano Vuelta) heet je
welkom en laat je kennis maken met de band tussen
Matagalpa en Tilburg
Acclimatiseren en kennismaken met de stad:
Wandeling met gids door het centrum van de stad
Heerlijke Nicaraguaanse lunch
Tour naar de berg Calvario. Wat ooit een kale heuvel
was, is met de hulp van Tilburg omgetoverd tot een ecologisch park met een prachtig uitzicht
op de stad en haar omgeving. Er is ook een kort canopy traject.
Avond vrij

Dag 3

Ontbijt
Bezoek aan de Hormiguitas (Miertjes), een centrum voor kansarme kinderen. Kinderen die met
hun ouders op de markt werken, krijgen hier ondersteuning en worden voorbereid op een
betere toekomst. Je komt meer te weten over de projecten Stop Kinderarbeid en Alle kinderen
naar school.
Een kijkje achter de schermen van de kleurrijke markt Guanuca. De kinderen van de
Hormiguitas leiden ons rond.
Heerlijke lunch
Bezoek aan een zusterschool en/of bezoek aan Koffiemuseum.
Avond vrij

Dag 4

Ontbijt
Dagtour naar koffieplantage. Op ongeveer een uur
rijden door groene bergen ga je je onderdompelen in
de wereld van koffie. Op zo’n 1000 meter maak je
kennis met onze koffieboeren en vertellen zij je alles
wat je wilt weten over deze goddelijke drank.
Nicaraguaanse lunch
Alleen in de oogsttijd (november tot februari)
Je steekt na de lunch de handen uit de mouwen en je mag mee helpen met het plukken van de
koffiebonen.
Of rondkijken in San Ramón en eerder terug naar Matagalpa.
Avond vrij

Dag 5

Ontbijt
Tour naar Solcafé. Een vervolg op gisteren waar je met eigen ogen gaat zien hoe de bonen
gedroogd worden. Dit gebeurt vlakbij Sébaco, 20 km ten zuiden van Matagalpa, in een lager
gelegen en zonnig gebied. Hier worden de koffiebonen verder verwerkt en getest. Natuurlijk ga
je in het proeflokaal zelf koffie proeven en keuren.
Nicaraguaanse lunch
Middag vrij of combineren met een Pre-Columbiaans museum in het vlakbij gelegen
Chagüitillo
Culturele avond met volksmuziek

Dag 6

Vrije dag

Dag 7

Bezoek aan projecten van de Stedenband: een
basisschool, de polikliniek of de Movimiento Comunal.
De thema’s zijn respectievelijk: onderwijs, moeder- en
kindzorg en opbouwwerk/gezondheid/milieu.
Ook een museumbezoek behoort tot de mogelijkheden.
Er is een museum over vrijheidsstrijder Carlos Fonseca in
Matagalpa en een Pre-Columbiaans museum in
Chagüitillo, op 20 km van Matagalpa.
Afhankelijk van te maken keuzes: een of twee dagdelen.

Dag 8

Ontbijt
Na een prachtige tocht met enorme bomen langs de weg kom je aan in weer een nieuw gebied.
Je bezoekt hier bedrijfjes van ondernemende vrouwen. Je leert hoe je met een beperkt budget
(microkrediet) een bedrijfje kunt beginnen in Matagalpa en wat dat oplevert.
Heerlijke lunch
Wandeltocht door het prachtige natuurreservaat Selva Negra. Je komt ogen en oren tekort als
je door dit nevelwoud loopt. Je ziet en hoort planten en dieren die je nog nooit hebt gezien.

Rest van de
reis

Pakket naar keuze (Koffie & cacao, Spaans, Natuur of Adventure)
of op eigen gelegenheid

REIS DETAILS
Prijzen
€ 525,- euro* voor compleet verzorgde eerste 8 dagen (verblijf in hostal (obv 2p kamer)). Voor homestay geldt een
korting van 30 euro.
De totaalprijs voor de hele reis wordt berekend n.a.v. de gemaakte keuzes.
Inclusief Overnachtingen, ontbijt, lunch, transport van luchthaven naar Matagalpa, transport in Matagalpa, gids, tolk
en alle excursies.
Exclusief Retour ticket Amsterdam-Managua, avondmaaltijden, drankjes, vaccinaties, visa, reisverzekering,
annuleringsverzekering**.
Bij homestay verblijf is juist de avondmaaltijd inclusief en betaal je zelf je lunch.
* Deze prijs geldt voor een groep van 6-12 personen.
**We raden je aan om een annulerings- en reisverzekering met werelddekking af te sluiten.

RESERVERING
Door ondertekening van deze pagina ga je akkoord met het reisschema Meet the Locals (zie hieronder).
Je ontvangt meer informatie over de betalingsmethode en -termijn. Gracias!

Dag 1

Reisdag Amsterdam - Managua

Dag 2

Kennismaking en tour berg Calvario

Dag 3

Bezoek Hormiguitas en markt Guanuca

Dag 4

Koffieplantage

Dag 5

Solcafé

Dag 6

Vrij

Dag 7

Projecten Stedenband en/of museum

Dag 8

Ondernemende vrouwen en Selva Negra

€ 525,- euro* voor compleet verzorgde eerste 8 dagen (verblijf in hostal (obv 2p kamer). Voor homestay geldt een korting van 30 euro.
Inclusief
Overnachtingen, ontbijt, lunch, transport van luchthaven naar Matagalpa, transport in Matagalpa, gids, tolk en alle excursies.
Exclusief
Retour ticket Amsterdam-Managua, avondmaaltijden, drankjes, vaccinaties, visa, reisverzekering, annuleringsverzekering**.
Bij homestay verblijf is juist de avondmaaltijd inclusief en betaal je zelf je lunch.
*Deze prijs is voor een groep van 6-12 personen.
**We raden je aan om een annulerings- en reisverzekering met werelddekking af te sluiten.
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Stuur deze pagina ingescand per mail aan toerisme@tilburg-matagalpa.nl
Of per post aan Stedenband Tilburg-Matagalpa, Beneluxlaan 74, 5042 WS Tilburg

