Dagsprogram - Colombias
højdepunkter
Dag 1 Ankomst BOGOTÁ

Afrejse tidligt fra Danmark og flyskift I Europa og sen ankomst til Bogotá, hvor I bliver hentet af
rejselederen og kørt til vort hotel i La Candelaria, der er det gamle og meget hyggelige kolonikvarter i
centrum med et virvar af barer, restauranter og butikker gemt i gamle brostensgader og kolonihuse med
forskellige farver.
Dag 2 BOGOTÁ

Bytur til Bogotás sprudlende centrum og besøg på Latinamerikas måske mest komplette museum for
præcolumbianske kulturer: Guldmuseet. Gåtur i La Candelarias sidegader med mulighed for at opleve,
hvordan det unge Colombia i det tidlige 1800-tal så ud. Vi slår vejen forbi det administrative og politiske
centrum ved Plaza Bolívar, hvor vi ser regeringsbygninger som kongressen og hører om Colombia ældre og
nyere historie som et godt udgangspunkt for at forstå resten af rundrejsen i dette farverige og historiske
land i Sydamerika.
Du ser eksempelvis guldmuseeet, Museo de Oro, der har over 30.000 objekter udstillet fra tiden før
Columbus´ ankomst til Amerika i 1492. Vi får en grundig rundtur og forklaring på guldmuseet, hvorfor vi
tager op i højderne til Bogotás vartegn: Monserrate-højen, hvor vi efter en tur med kabelbane kan skue ud
over denne millionby på 6 mio. indbyggere på en højslette i 2.600 meters højde
Dag 3 BOGOTÁ - VILLA DE LEYVA

Vi skal tidligt op og afsted i egen bus nordpå. Landskabet ændrer sig hurtigt, forbi vi kører igennem dalene i
Colombias østlige bjergkæde. Første stop er Zipaquirá, en lille by en times kørsel fra Bogotá, med en af
Sydamerikas mest oversete attraktioner: En enorm underjordisk saltkatedral hugget ud i en nedlagt
saltmine. Vi går ”down under” og får både saltkatedralens og områdets historie, der er rigt på anekdoter fra
uafhængighedskrigen mod Spanien i begyndelsen af 1800-tallet. Selve saltkatedralen er et uglemmeligt
besøg.
Vi fortsætter nordpå gennem mere frodige landskaber til Boyacá-broen, hvor vi gør et kort stop og snakker
om, hvordan og hvorfor befrieren Simón Bolívar her vandt det mest afgørende slag mod spanierne. Og
hvordan uafhængighedskrigene kom i bølger fra Argentina og nordpå fra Venezuela og rev det spanske
imperium i stumper og stykker.
Sidste stop er kolonibyen og perlen Villa de Leyva, fra 1572, der betragtes som Colombias bedst bevarede
koloniby. Dens plads er abnorm stor og magisk, 1,4 hektarer, og sidegaderne vrimler med lokales tekstiler,
keramik og tøj. Området er samtidig centrum for dinosaur-fund 20 mio. år tilbage.
Vi tager en kort bytur.
Dag 4 VILLA DE LEYVA – ARMENIA (kaffe region)

Efter morgenen i Villa de Leyva kører vi tilbage mod Bogotá for at flyve til kafferegionen stik vest. Men
under busturen fra Villa de Leyva til Bogotá stopper vi i den lille landsby Ráquira, der er en farverig landsby
kendt for dens smukke keramik og potter og pander. Vi hører Ráquiras historie og fortsætter til Bogotás
lufthavn, hvor vi flyver til byen Armenia, der de næste tre dage er vor base i hjertet af Colombias og
Sydamerikas kafferegion. Vi skal bo på en kaffefarm, estancia de café, hvor værtsparret og de ansatte selv
dyrker kaffen.
Dag 5 ARMENIA

Efter en tidlig morgenmad kører vi ud i Cocora-dalen, der er hjemsted for verdens højeste palmer,
vokspalmen, der samtidig ligger i en smuk nationalpark og betragtes som et af Colombias smukkeste steder.
Vi skal på ridetur gennem disse til tider overnaturlige landskaber og kommer tæt på vokspalmen, der er
Colombias nationaltræ. Vi spiser frokost i nationalparken.

På hjemturen besøger vi den lille idylliske landsby Salento, der er et ikon og igennem århundreder har været
forbundet med noget af verdens bedste kaffe.
Landskabet i kafferegionen er onduleret og mindre bjerge – med en stor biodiversitet og oftest tørt og
varmt. Vi ender dagen på vores kaffefarm, hvor der kan spises aftensmad tæt på i diverse lokale restauranter
med lokale retter.
Dag 6 ARMENIA

Hele dagen er afsat til kaffe, disse røde bær der vokser på små buske og som tørres og afhængig af
ristningsgraden bliver til forskellige kaffetyper i alverdens kaffekopper. Vi skal besøge en kaffeplantage og
se og smage alle stadier af kaffedyrkningen. Det er en højere videnskab, der går i arv fra familie til familie,
fordi de colombianske kaffeplantager netop er kendetegnet ved mindre familiedrevne landbrug.
Efterfølgende skal vi besøge den botaniske have og sommerfuglepark, hvor vi ved selvsyn kan se, hvorfor
Colombia som land har verdens største biodiversitet. Desuden er en såkaldt insekt-zoo og et udsigtspunkt
til en 7 etager høj jordlag, hvor man kan se tidernes skiften gennem tusindvis af år. Der er også mulighed for
at komme helt op i trætoppene, hvor over 70 fuglearter lever. Den botaniske have er imponerende med 700
m2 og over 1.500 sommerfuglearter.
Dag 7 ARMENIA - SANTA MARTA

Efter morgenmaden flyver vi til kystbyen Santa Marta i Caribien – vi skal over Bogotá. Ved ankomst om
eftermiddagen tager vi en bytur rundt i Santa Marta, der er grundlagt i 1525 og dermed er den andenældste
by i Colombia. Santa Marta har i dag en halv million indbyggere og har gennem århundreder været ind- og
udskibningshavn mod Bogotá og indlands-Colombia. Dens gamle kolonipræg gør byen unik. Vi skal på en
bytur og høre om slavetiden, pirater og søslag mod briter, franskmænd og hollændere. Verdens højeste
kystbjerge, Sierra Nevada de Santa Marta, ses i baggrunden. Vi afslutter dagen i den lille fiskerflække
Taganga, hvor vi nyder solnedgangen over det caribiske hav.
Dag 8 SANTA MARTA – TAYRONA – PALOMINO

Vi forlader Santa Marta og kører til den mytiske Tayrona nationalpark, der er en blanding af bountystrande
og høje bjerge med regnskovsvækst helt ned til havet. Vi besøger den såkaldte Cañaveral-strand, hvor vi
nyder nationalparkens uspolerede natur. Fra et udsigtspunkt kan vi se den spektakulære kystlinje. Derefter
skal vi vandre en times tid gennem tropeskov til Arrecife-stranden, hvor vi spiser frokost og kaster os i
bølgerne.
Sent på eftermiddagen kører vi videre til den lille fiskerflække Palomino, hvor vi har to nætter på en beachlodge. Solnedgangen er ubeskrivelig – måske med en god grillstegt fisk og en lokal drink.
Dag 9 PALOMINO

Efter morgenmad kører vi til Taironaka, et autentisk naturparadis ved floden Don Diego og for fiden af
Sierra Nevada-bjergene. Vi tager en bus og skal sidste stykke op ad floden i båd. Vi skal i bioreservatet se
museet for at lære mere om de lokale Tayrona-indianere og vi skal også besøge deres landsby og se hvordan
de bor. Bioreservatet er fuld af brusende floder, fugle, insekter og blomster og planter.
Om eftermiddagen tager vi tilbage til Palomino.
Dag 10 PALOMINO - CARTAGENA

Efter morgenmad kører vi til storbyen og koloniperlen Cartagena. Grundlagt i 1533 og siden af vital
betydning gennem 3 århundreder for hele Spaniens imperium i Latinamerika. Dét afspejler både vor bytur i
Cartagena men også arkitekturen og historien. Vi skal i den historiske bydel indenfor murene tæt på San
Felipe-fæstningen, der er spaniernes største bygningsværk i hele Latinamerika.
Vi tager om eftermiddagen en gåtur i den gamle bydel for at høre om pirater, slavehandel, guld og
ædelstene. Cartagena erklærede sig uafhængig fra Spanien allerede i 1811 som følge af maj-revolutionen i
1810 i en anden havneby, Buenos Aires i Argentina.
Om aftenen rig mulig for at smage på Caribiens fisk og skaldyr.
Dag 11 CARTAGENA

Vi tager på bytur I Cartagena og besøger San Felipe-fæstningen, der går for at være spaniernes største

bygningsværk i Latinamerika og datidens mest avancerede rent militært. Efterfølgende tager op i højderne
over byen for at besøge Popa-klostret og høre om den katolske kirkes rolle i Cartagena.
Eftermiddagen på egen hånd.
Dag 12 CATAGENA

Dagen er til fri disposition.
Dag 13 CATAGENA – BOGOTA

Efter morgenmad transfer til lufthavn for via flyskift i Bogotá at rejse hjem til Danmark
Dag 14 HJEMKOMST

Prisinformation
Max. deltagere: 12
Pris pr. person i delt dobbeltværelse: kr.
Tillæg enkeltværelse: 2.500 kr. pr. person.

Inkluderet i prisen

- flyvning København – Bogota / Bogota - København
- alle indenrigsflyvninger
- lokal transport med bus
- alle hotelovernatninger på gode turistklassehoteller
- lokale engelsktalende specialguider
- Der er inkluderet morgenmad hver dag (beregn ca. 15-20 USD per dag til øvrige måltider)
- alle entréer som nævnt i programmet
Prisen inkluderer ikke

- drikkepenge til lokalguider, dragere og chauffører og hotelpersonale
Tilslutning fra Billund eller Ålborg
På alle vores rejser tilbyder vi tilslutningsfly fra enten Billund eller Ålborg for en fast pris på 750 kr.
Ønsker du dette bedes du give os besked ved bestilling af rejsen.

Praktiske oplysninger
Hotel: På denne rejse bruger vi lokale turistklasse hoteller - Se hotelklassificering
Måltider: Mange af vores gæster ønsker stor frihed når det gælder måltider. Nogle ønsker én type mad

og andre en anden. Nogle ønsker en stor frokost mens andre vil nøjes med et let mellemmåltid og i
stedet bruge tiden på andre ting. Derfor har vi valgt at denne rejse kun inkluderer få måltider, så du selv

kan tilrettelægge det, som du har lyst. Det foregår på den måde, at vores rejseleder ved hvert måltid
foreslår restauranter, som du kan vælge at benytte eller selv finde én. Rejselederen fortæller ved hvert
måltid, hvor hun vil spise og man er altid velkommen til at deltage.
Visum: Der kræves ikke visum til denne rejse.

