
FLORIS | 43

BEDRIJFSPORTRET

Unieke op maat gemaakte 
reizen naar Latijns-Ame-
rika. Exclusief en avon-
tuurlijk. Daarvoor moet je 
bij Unico Travel zijn. Al 
tien jaar lang reisspecia-
list voor Latijns-Amerika.

Wanneer je naar de 

andere kant van de 

wereld wil vliegen, 

dan weten Barbara 

de Groot en Elise 

Zwanenkade 146
Krimpen aan den IJssel

0180- 787401
www.unicotravel.nl

UNICO TRAVEL

Al tien jaar lang droomreizen 
naar Latijns-Amerika

Bergijk precies waar 

je heen moet. Beiden 

reizen veel en eigena-

resse Barbara woonde ja-

ren in Costa Rica. “Dankzij al onze ervaringen 

en goede contacten met de locals kennen we 

de leukste adresjes”, vertelt Barbara.

Ze startte tien jaar geleden met Unico Travel, 

een reisorganisatie gespecialiseerd in exclu-

sieve en avontuurlijke reizen naar Latijns-Ame-

rika. Barbara en Elise kiezen voor een persoon-

lijke aanpak en voor maatwerk. “Ieder mens 

heeft zijn eigen wensen, ideeën, dromen en 

behoeften. Ieder mens is uniek. Daarom is bij 

ons ook iedere reis uniek. Wij luisteren en in-

ventariseren de wensen in een gesprek op kan-

toor of telefonisch. Wij stellen vervolgens een 

reis samen die naadloos aansluit op hoe onze 

klant vakantie wil vieren. We zorgen ervoor dat 

alles tot in de puntjes is geregeld.” Dat deze 

formule werkt, blijkt wel uit de reviews. “Zel-

den zo’n goed georganiseerde reis meege-

maakt”, jubelt Berry Oppedijk. En Harry Jans 

schrijft: “Alles was super geregeld. Een goede 

reisbeschrijving, (…) tips voor onderweg, etc. 

Je kunt zien dat Barbara de weg en de accom-

modaties goed kent. Het was voor ons een on-

vergetelijke reis.” 

Nieuw: Colombia

Unico Travel creëert droomvakanties 

in Belize, Costa Rica, El Salvador, Gua-

temala Mexico, Nicaragua en Panama. Daar 

is onlangs een nieuwe bestemming aan toe-

gevoegd: Colombia. “Dit land heeft mij enorm 

verbaasd, het is zó divers”, vertelt Barbara. Ze 

heeft er samen met haar dochter een rondreis 

gemaakt. De twee bezochten het Amazone-

gebied en prachtige nationale parken, ze re-

den paard in de koffiestreek, zagen de hoog-

ste palmbomen ter wereld én hebben zich 

vermaakt in de koloniale dorpen met gezel-

lige restaurants en leuke winkeltjes. “Het is 

echt een fantastische reisbestemming en 

door onze lokale contacten is het absoluut 

veilig. Het land heeft natuur, historie en sfeer. 

In de koloniale straatjes is het alsof de tijd 

heeft stilgestaan.”

Fotoreis

Bijzonder zijn ook de fotografiereizen naar 

Costa Rica, speciaal voor natuurfotografen. 

Natuurfotograaf Dirk-Jan Steehouwer maakte 

deze reis twee jaar terug als eerste en bege-

leidt de reis nu met veel passie. “Door haar 

persoonlijke contacten weet Barbara de beste 

gidsen te regelen (zelfs gidsen die samenwer-

ken met BBC Wildlife), wat de fotografie en 

natuurbeleving ten goede komt. Je kan genie-

ten van uitstekende lodges middenin de na-

tuur, prachtige regenwouden en mooie kust-

gebieden. Je kunt je hart helemaal ophalen 

met fotografie en video.” 

Kijk voor meer verhalen en informatie over 

alle reisbestemmingen en mogelijkheden op 

de website van Unico Travel of maak een af-

spraak voor een persoonlijk reisadvies. 

 

“Colombia 
heeft mij enorm 

verbaasd, het 
is zó divers”


