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Tropisch vulkanisch eiland begroeid met dichte wouden met uitstekende wandelmogelijkheden 

 
• Verkenning van maritiem reservaat Cousteau 

• Warmwaterbronnen en watervallen 

• Beklimming Soufrière vulkaan 
 

Op ‘L’île Papillon’ kan uitstekend gewandeld worden. 
Het eiland is gesitueerd in de Caribische zee, en wordt gedomineerd door de imposante vulkaan La Soufrière, 
die we onder begeleiding van een deskundige lokale gids beklimmen.  
Deze berg domineert een groot deel van het eiland en is gelegen in een Nationaal Park. 
We zijn omringd door tropische wouden, waar verschillende mooie wandelpaden door lopen. 
We verfrissen ons in één van de talrijke watervallen die je op het eiland kan terugvinden. 
 
De nabijgelegen paradijselijke eilandjes van Les Saintes vormen de perfecte plek om van de Caribische sfeer 
te genieten. Warmwaterbronnen, canyoning (optioneel), zeekayak (optioneel) wandelen op idyllische stranden 
en verkenning van het marinereservaat van Cousteau zijn andere activiteiten die op het programma staan. 
 
De Creoolse cultuur is duidelijk aanwezig in de keuken van het eiland. De accommodatie is kleinschalig, 
waardoor je je meteen thuis voelt. De vriendelijke bevolking, korte verplaatsingen, en een relaxte sfeer maken 
hier een ideale plek van om even weg te zijn van alles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUADELOUPE                    Programma 

Guadeloupe 04 - 12 april 2022: 9 dagen 

 

 

PROGRAMMA 
 

Dag 1 - 04.04    Brussel – Parijs - Guadeloupe 
Vanuit Brussel transfer naar Parijs, waar we een rechtstreekse vlucht nemen naar Guadeloupe. 
Aankomst op de internationale luchthaven van Guadeloupe, Pointe-à-Pitre. 
 

Dag 2 - 05.04    Carbet watervallen 
Vanuit onze strategisch gelegen gîte rijden we naar de gekende watervallen van Carbet, die in het hart van 
het Nationaal Park van Guadeloupe zijn gelegen. We wandelen naar de eerste waterval, die 110 meter hoog 
is, waarna we wat hoger gaan naar de tweede waterval, 115 meter hoog.  
We eindigen deze eerste dag op het eiland aan de waterval ‘Paradis’ waar een grote natuurlijke pool met 
turquoise water is, die perfect is om te zwemmen. 
3 u wandelen – 600m klimmen/ dalen  
  

Dag 3 - 06.04    Sainte Rose 
Het eiland van Guadeloupe bestaat essentieel uit twee delen, het westelijke deel ‘Basse-Terre’, dat 
grotendeels bestaat uit het Nationale Park, en het oostelijke deel dat meer landelijk is, en waar schitterende 
stranden terug te vinden zijn. 
Vandaag bezoeken we het noordelijke deel van Basse-Terre, waar we een mooie wandeling maken langs de 
kust die eindigt aan het strand van Cluny. Wie wil kan nadien nog zwemmen aan het strand van Grande-Anse 
dat tegenover het kleine Montserrat eiland is gelegen. 
3 u wandelen – 350m klimmen/ 300m dalen  
 

Dag 4 - 07.04    Cousteau Marine Reservaat 
Vandaag gaan we naar de westelijke kant van het eiland om het marinereservaat van Cousteau te verkennen, 
genoemd naar de beroemde marinebioloog. Hier snorkelen laat je kennis maken met een bijzondere 
onderwaterwereld: schildpadden, koralen, en kleurrijke vissen zijn hier talrijk aanwezig.  
De namiddag is vrij te besteden, je kan zeekayaken, wandelen in de botanische tuin van Deshaies of relaxen 
aan het strand van Malendure. 
 

Dag 5 - 08.04    La Soufrière 
Na een relaxte dag staat er vandaag de beklimming van La Soufrière vulkaan op het programma, die heel het 
westelijke deel van Guadeloupe overheerst. Onder begeleiding van een lokale gids gaan we tot op de top die 
op 1467 m is gelegen. Het zicht van hieruit is adembenemend, je kan heel het eiland zien, de bergketen van 
Basse-Terre, en heel wat omliggende eilandjes zoals Montserrat, Petit-Terre, Marie-Galante en Les Saintes. 
Via dezelfde weg keren we terug naar beneden en rijden naar onze accommodatie. 
6 u wandelen – 550m klimmen/ dalen  

 
Dag 6 - 09.04    Les Saintes 
Les Saintes hebben we gisteren zien liggen vanop de top van La Soufrière, vandaag gaan we er per boot 
naartoe. We gaan tot aan Terre-de-Haut, waar we de prachtige stranden ontdekken die een turquoise kleur 
hebben. We bezoeken het fort van Napoleon en maken in de namiddag een wandeling met mooie zichten 
onderweg. 
2,5 u wandelen – 150m klimmen/ dalen  
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Dag 7 - 10.04    Galion waterval 
Vandaag wandelen we naar de waterval van Galion, die grotendeels door tropisch woud loopt. 
We vertrekken vanuit Bains Jaunes, gelegen in het zuidelijke deel van het Nationale Park.  
De waterval, die zo’n 30 meter hoog is, wordt omringd door oranjekleurige rotsen, wat een mooi contrast 
vormt met het groene woud en de blauwe hemel.  
Wie het wat sportiever wil doen kan nog een stuk verder wandelen, hier wordt het terrein wat uitdagender.  
6 u wandelen – 550m klimmen/ dalen  
 

Dag 8 - 11.04    Port Louis 
Wandeling langs de mangroves van Port Louis, met zicht op Basse-Terre. We bezoeken onderweg de 
historische site Petit-Canal, die de trieste realiteit van de slaven herbergt, die hier verkocht werden. 
De laatste avond brengen we door in een uitstekend restaurant waar typische gerechten worden geserveerd. 
3 u wandelen  
 

Dag 9 - 12.04    Guadeloupe – Parijs - Brussel 
Terugvlucht vanuit Guadeloupe naar Parijs, met aansluitend transfer naar Brussel 
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