
belize
‘unbelizeable’

Belize is nog niet half zo groot als Nederland, maar heeft een 
groot aantal bezienswaardigheden: het langste barriererif van 
het noordelijke halfrond, mysterieuze Maya geschiedenis, 
dichte regenwouden, witte zandstranden met palmbomen, 
talrijke watervallen en ruige bergtoppen: Belize has it all!

abctravel.nl
Check onze website www.abctravel.nl voor een compleet 
aanbod naar onze veelzijdige bestemmingen.



Als duiker ben je hier helemaal op de juiste plek. 
Onder water kom je al snel grote scholen vissen,  
kleurrijke koraalriffen, schildpadden, verpleegsterhaaien 
en roggen tegen. En dan hebben we het nog niet eens over 
de populairste duikspot, namelijk de Great Blue Hole!

Naast duiken kun je in Belize ook als natuurliefhebber  
je hart ophalen. Binnen een uurtje rijden vanaf de  
luchthaven, bevind je je al midden in de jungle.  
Een dicht begroeid regenwoud met vele watervallen, 
grotten en meer dan 500 soorten vogels. Ook de klassieke 
Mayacultuur zal niet onopgemerkt blijven. Ze hebben  
in het landschap en in de cultuur van het land hun voet-
sporen achtergelaten. Je vindt dan ook op verschillende 
plekken indrukwekkende ruïnes midden in de jungle.  
Genoten van het binnenland van Belize? Relax dan nog 
even op één van de prachtige eilanden.

Langestraat 45b  |  7511 HB Enschede, Nederland  |  +31 (0)53 303 0012

Maak kennis met ABC Travel!
ABC Travel is dé specialist als het gaat om unieke reizen 
naar de Nederlandse Antillen, het Caribisch gebied en 
Midden- en Zuid-Amerika. En dat al meer dan 25 jaar!
Of het nu gaat om rondreizen, combinatiereizen, 
groepsreizen, duikreizen of honeymoons, ABC Travel 
vertaalt jouw reiswensen naar een passend en 
persoonlijk aanbod.

Persoonlijke aandacht & Service
Persoonlijke aandacht staat bij ons centraal.  
Wij vinden het belangrijk om op basis van jouw  
wensen de perfecte reis voor je samen te stellen.

Kennis
Onze reisspecialisten hebben samen alle  
bestemmingen én accommodaties persoon- 
lijk bezocht. Ze beschikken hierdoor over  
uitgebreide kennis van de bestemmingen.

Kwaliteit
Doordat wij persoonlijk en rechtstreeks contact  
hebben met al onze accommodaties, weten we 
precies wat we verkopen.

Maatwerkreizen
Wij zijn specialist in het maken van maatwerk- 
reizen. Compleet verzorgde reizen, helemaal  
naar wens samengesteld. Wij zijn flexibel en 
denken graag met je mee.



belize
10-daagse reis naar Ambergris Caye

€ 2049 p.p. 

16-daagse reis ‘Beleef Belize onder water’

€ 2999 p.p.

beurs  
korting 
€ 50,-  

per persoon 

abctravel.nl 

meer weten?

https://abctravel.nl/vakantie-belize
https://abctravel.nl/reisvoorstel-op-maat
mailto:info@abctravel.nl?subject=Vraag%20over%20Belize


 flexibel boeken
   Met onze flexibele voorwaarden kun je zorgeloos boeken, de beste prijs 
   zeker stellen en volop genieten van de reisplannen in het vooruitzicht!  
 
   Omboekgarantie
   onze reizen kunnen kosteloos gewijzigd worden tot in ieder geval 
   6 weken voor vertrek

   Geld–terug garantie
   mocht je reis wegens Covid-19 niet door kunnen gaan, dan krijg je       
   de betaalde reissom terug en geen voucher!

   Verzekerd van repatriëring
   met het boeken van een pakketreis ben je verzekerd van 
   repatriëring in geval van calamiteiten

   Zorgeloos op reis 
   bij calamiteiten op de bestemming staat  onze reisleiding 
   dag en nacht voor je klaar

 meer weten?
     vraag een vrijblijvend reisvoorstel op maat aan,                   
   of mail ons voor meer informatie   

   abctravel.nl

https://abctravel.nl/reisvoorstel-op-maat
mailto:info%40abctravel.nl?subject=Informatie%20nav%20Duikvaker
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