
 

  

 

 

 

 

 

Beste liefhebbers van Belize, 

  

We zijn erg enthousiast om onze reizigers te vertellen over de pracht van Belize. Wist 

je dat Belize rijk is aan verborgen parels? Zo kun je de Hokeb Ha Grot bezoeken of 

de Maya cultuur ervaren tijdens een leuk verblijf bij de familie. Belize zit vol mystieke 

kunsten en cultuur. In deze nieuwsbrief brengen we je dichterbij de wonderlijke parels 

van Belize. 

 

Wil je meer informatie over deze prachtige vakantiebestemming, dan horen we dat 

graag. 

CONTACT  

 

 

 

Boutique hotel van de maand ''Turtle Inn'' 

mailto:info@globactive.nl


  

 

Boutique Hotel Turtle Inn is de perfecte toevluchtsoord voor reizigers die op zoek zijn 

naar een ontspannen maar avontuurlijke ervaring in Belize. Waan je in de 

schoonheid van het witte zandstrand en laat je meevoeren met de golven van de 

Caribische Zee. Bovendien kun je makkelijk het Belize Barrier Reef bereiken. Een 

leuk feitje is dat het Belize Barrier Reef op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat. 

Dat maakt het natuurlijk heel bijzonder om daar te verblijven. Geniet verder ook van 

het spectaculaire uitzicht op de Maya-bergen, Victoria Peak en Nim Li Punit dat een 

uur gelegen ligt van Turtle Inn. 

 

Wil je meer weten over dit prachtige verblijf? Check dan even de website! 

BOUTIQUE HOTEL TURTLE INN 

 

 

 

Actun Tunichil Muknal grot (ATM) 

https://globactive.us19.list-manage.com/track/click?u=efa69750f1c281efd43caf7f4&id=489ca51227&e=6027a020ea


  

 

Ken jij de Actun Tunichil Muknal grot al? Deze grot staat bekend om een van de 

leukste en meest uitdagende bestemmingen van Belize. Het is een gigantisch 

grottenstelsel met ondergrondse meren die allemaal omringd zijn met kristalhelder 

water. Met de reusachtige stenen die glinsteren in het licht maakt dit een plek van 

magie en rust. Wat het al helemaal bijzonder maakt is dat deze grot bekend staat als 

een van de meest Populaire Maya begraafplaatsen in West-Belize. Er zijn 

verschillende tours zodat je de grot tot in het binnenste kan bekijken. Ben je benieuwd 

wat je nog meer kan vinden? Check hier dan alles wat je moet weten over Actun 

Tunichil Muknal. 

ONTDEK MEER 

 

 

https://globactive.us19.list-manage.com/track/click?u=efa69750f1c281efd43caf7f4&id=6e106d5f34&e=6027a020ea


  

 

TravDay 
Ben jij ook aanwezig bij TravDay op 3 april in Amersfoort? Klik hier om je 

aan te melden!  

MELD JE NU AAN 

 

 

 

Fried Jack 

https://globactive.us19.list-manage.com/track/click?u=efa69750f1c281efd43caf7f4&id=f3fe918eaf&e=6027a020ea


  

 

Ken jij de bekende Fried Jack al? Dit traditioneel gerecht uit de Belizaanse keuken 

bestaat uit overheerlijke gefrituurde deegstukjes die als ontbijt wordt geserveerd. 

Meestal worden deze gevormd als cirkels of driehoeken. Fry Jacks kan je eten samen 

met bonen, eieren of een beetje jam. Ben je benieuwd hoe je de Fry Jacks op een 

simpele manier kan maken? Vindt hier het recept van de Fry Jack. 

RECEPT FRIED JACK 

 

 

 

Self-drive door Belize 

https://globactive.us19.list-manage.com/track/click?u=efa69750f1c281efd43caf7f4&id=eb09e9ed38&e=6027a020ea


  

 

Heb je altijd al willen weten hoe de onderwater wereld van Belize eruitziet? ABC 

Travel biedt een rondreis voor gespetter en zwemmen aan. Tijdens de reis kun je 

zelf op pad door Belize om de parels te ontdekken. Ook komt tijdens de reis het 

duiken veel aan bod. Onderwater kom je verschillende waterdieren tegen en zwem 

je langs kleurrijke koraalriffen. Bovendien kun je tijdens de reis een stop maken bij 

de grootste Barrier Reef van het noordelijk halfrond, wat tegelijkertijd ook de 

populairste duikspot is.  

 

Neem vooral een kijkje op de website van ABC Travel voor meer informatie: 

MEER INFORMATIE 

 

 

 

 

https://globactive.us19.list-manage.com/track/click?u=efa69750f1c281efd43caf7f4&id=2b2c26745e&e=6027a020ea

