Colombia: Fra højlandet til Caribiens kyster
Denne individuelle rejse til Colombia kombinerer på smukkeste vis kultur og natur i det store
sydamerikanske land. I får mulighed for at opleve hovedstaden Bogotá, de charmerende gamle landsbyer, de caribiske kyster, kafferegionen Armenia og meget mere.
Der er god til lagt ind i programmet til at nyde de skønne strande ud til det caribiske hav, mens
man kan snorkle, tage en dukkert eller nyde havudsigten med en cocktail i hånden.
Rejsen tager jer også forbi den berygtede storby Medellín, som for 20 års tid siden var hjemsted for den frygtede narkobaron Pablo Escobar. I får mulighed for at udforske byens historie
og lære mere om byens fantastiske udvikling.
Turen tager jer rundt i kulinariske Colombia med den lokalbryggede kaffe og egnsretterne,
Bandeja Paisa og Empenadas.
•

Oplev Bogotá – en dynamisk metropol i Latinamerika med masser af historie

•

Mærk kolonitidens stemning i gamle landsbyer

•

Oplev salsaens hjemby Calí

•

Smag på kaffen og landlivet i højlandet

•

Kom på opdagelse i Medellín – en by som har gennemgået en enorm forandring

•

Slap af ved den caribiske kyst og udforsk Tayrona National Park

•

Oplev Colombias historiske guldby Cartagena

Dag 1: København – Bogotá
Afrejse fra København til Bogotá, hvor I mødes med jeres guide og indkvarteres på et hyggeligt hotel i den historiske bydel La Candalaria. Bogotá er en ægte metropol med næsten 8 millioner indbyggere. I har to overnatninger i Bogotá.
Overnatning på hotel i Bogotá.
Dag 2: Bogotá – hovedstadens liv
Efter morgenmaden besøger I det lokale marked ”Paloquemao”, hvor I kan få et indblik i de
lokales liv og opleve den utrolige variation i frugt og grønt, som er en del af enhver husholdPanorama Travel ApS ♦ www.panoramatravel.dk ♦ Mail: info@panoramatravel.dk ♦ Tlf: +45 70 70 73 16
Ravnholt Gods, Ravnholtvej 57, 5853 Ørbæk, Danmark ♦ CVR-nr.: 37413399 ♦ Rejsegarantifonden #2680
Bank: Arbejdernes Landsbank 5378 – 0243813 ♦ IBAN: DK 2253 7800 0024 3813 ♦ SWIFT: ALBADKKK

ning i Colombia. Efter I har udforsket det farverige og livlige marked, forsætter I med at udforske landets hovedstad. I starter jeres byrundtur på hovedtorvet “Plaza de Bolívar”, som er omgivet af regeringsbygninger og den gamle bydel “La Candalaria”, hvor I bor. La Candalaria er
fantastisk hyggelig med sin spanske kolonistil, kirker, museer og små caféer. Herefter fortsætter turen til San Francisco-kirken og det helt fantastiske og fortryllende guldmuseum med artefakter knyttet til historien om El Dorado. I slutter byrundturen med en svævebanetur op på
toppen af Monserrate-bakken, hvor I kan nyde den fantastiske udsigt over hele hovedstaden
og samtidig besøge den kirke, som tusinder af katolske pilgrimme hvert år besøger.
Overnatning på hotel i Bogotá.

Dag 3: Bogotá – Villa de Leyva: Besøg på støtteprojekt for tidligere gadebørn
Efter morgenmaden forlader I Bogotá mod nord, hvor I kører gennem savanneagtigt landskab.
På vej mod Zapaquirá besøger I det projekt, som Panorama Travel støtter. Det er et projekt for
colombianske børn, hvor man hjælper gadebørn ind i uddannelsessystemet og væk fra gaderne (læs mere om projektet her: http://www.fundacionbosconia.org/). I stopper i Zapaquirá for
at besøge en saltkatedral, hvor I skal opleve de fantastiske tunneler, som engang blev brugt
som saltmine. Denne unikke katedral er bygget omkring 120 meter under jorden. Katedralen er
en helt speciel oplevelse og har haft en stor betydning for nogle af minearbejderne.
Efter besøget i katedralen forsætter I jeres tur først til Chiquinquirá, hvor I besøger den gamle
basilika og herefter til Ráquira. Det er en lille by med farverige huse, som er specielt kendt for
sin keramik. Sidst på dagen ankommer I til den hvide by Villa de Leyva, hvor I overnatter på et
hyggeligt hotel i kolonistil.
Overnatning på hotel i Villa de Leyva.

Dag 4: Villa de Leyva: Kolonistemning og fossiler
Efter morgenmaden skal I på opdagelse i byen. Byen er bygget op omkring en af Latinamerikas største “plazaer” (torve), hvor spanierne i kolonitiden opbevarede proIant til deres soldater.
I skal slentre ned gennem de små brostensbelagte gader og stræder og se flere af byens små
kirker og klostre. Efter frokosten besøger I det dominikanske kloster ”Ecce Homo”, som blev
bygget i det 17. århundrede. Med sine buer, fossile spor og fortryllende gårdhave kan man godt
forstå, at munkene nød stedet. Sidst på eftermiddagen kører I ud af byen for at besøge ”El
Fossil” - et dinosaurfossil, som kan dateres 150 millioner år tilbage. Det er et af de mest velbe-
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varede kronosaurus-fossiler i verden. Herefter kører I tilbage til Villa de Leyva, hvor I har en
sidste overnatning.
Overnatning på hotel i Villa de Leyva.

Dag 5: Villa de Leyva – Cali
Efter morgenmaden kører I tilbage mod Bogotá. Efter ca. en times kørsel kommer I til Boyacábroen, hvor frihedskæmperen Simón Bolívar kæmpede sit største og vigtigste slag mod spanierne – og vandt. Herefter fortsætter I mod lufthavnen i Bogotá, hvor I om eftermiddagen flyver
til Calí. Her indlogeres I på jeres hotel. Calí er en af Colombias største byer, og med en befolkning på over 2 millioner indbyggere er Santiago de Calí en sand metropol.
Overnatning på hotel i Calí.

Dag 6: Calí
I starter dagen med en byrundtur i denne fantastiske by, som blev grundlagt i 1536, og man
finder stadig masser af spor af kolonitiden i byens arkitektur. Calí er samtidig en meget ungdommelig og moderne by fyldt med smilende og glade mennesker. Under jeres byrundtur skal
I se statuen af grundlæggeren af byen, Sebastian de Belalcazar, ved udsigtspunktet ”Gato de
Tejeda”, som ligger ved Calí-floden. Om eftermiddagen besøger I en salsa-skole. Calí er kendt
for at have nogle af verdens bedste salsa-dansere. Aftenen fortsætter i salsaens navn med et
salsa-show og middag.
Overnatning på hotel i Calí.

Dag 7: Cali – kafferegionen (Armenia)
Efter morgenmaden kører I mod den smukke kafferegion. Colombia er kendt for noget af verdens bedste kaffe, og det skal I naturligIs smage på. Efter omkring 4 timers kørsel til Armenia
indlogeres I på en autentisk kaffe-hacienda, hvor I skal overnatte to nætter. Om eftermiddagen
skal I se hele processen, som bønnen skal igennem, inden den bliver til den verdenskendte colombianske arabica-kaffe. I skal vandre gennem kaffeplantagerne og til sidst nyde en god kop
kaffe med udsigt over de smukke omkringliggende bjerge.
Overnatning på charmerende kaffe-hacienda i Armenia.
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Dag 8: Cocora-dalen og farverige Salento
I forlader jeres hacienda og kører til Cocora-dalen med mange smukke udsigter undervejs. Ved
ankomsten kan I enten vandre eller nyde dalen på hesteryg på ægte colombiansk ”Campesino-manér”. Cocora-dalen er mest af alt kendt for Colombias nationaltræ, Palma de Cera. Denne palme er verdens højeste palme og kan blive op til 50 meter. I spiser frokost midt i Cocoradalen. På vejen tilbage til kaffe-haciendaen gør I holdt i smukke Salento. Det er en lille landsby
med fantastisk smukke bemalede koloni-huse. Byen er meget besøgt af colombianske turister,
så man oplever Irkelig, at colombianerne også rejser rundt i deres eget land efter det er blevet
sikkert - også for dem.
Overnatning på charmerende kaffe-hacienda i Armenia.

Dag 9: Kafferegionen - Medellín: Fra landliv til svulmende byliv
I kører fra Armenia Ia Pereira til storbyen Medellín, der er kendt som byen med evigt forår. Dette er en forholdsIs lang køretur på omkring syv timer i alt, og I gør flere stop undervejs for at
nyde de flotte udsigter. I ankommer til Medellín om efter-middagen, og der bliver lige tid til at
gå en tur i den fantastiske bydel ”Poblado” og lære blandt andet Parque Lleras at kende.
Overnatning på hotel i Medellín.

Dag 10: Medellín: en moderne metropol og historien om narkokartellerne
For omkring 20 år siden var Medellín kendt som en af de absolut farligste byer i hele verden. I
90-erne var jagten på Pablo Emilio Escobar (El Patrón), lederen af Medellíns narkokartel, på sit
højeste, og både CIA og den colombianske hær var efter ham. I 1993 sluttede El Patrons æra.
Indtil årtusindskiftet kæmpede man med Pablo Escobars efterfølgere, men i 2002 begyndte
Medellín Irkelig at forandre sig. Intellektuelle lokale politikere investerede kraftigt i infrastruktur
og uddannelse med stor succes. I dag er byen med det eIge forår en af de mest innovative
metropoler i verden.
Hele dagen skal I udforske historien om byens forandring fra en by styret af frygt til en by med
grønne parker, innovativt design og høje standarder inden for uddannelse. I skal både se de
mere fattige kvarterer og den nye del af byen, som er i rivende udIkling. Byrundturen tager
omkring fem timer.
Overnatning på hotel i Medellín.
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Dag 11: Bondeliv og blomster og videre til Santa Marta (fly)
Efter morgenmaden besøger I en økologisk blomsterfarm og oplever det traditionelle bondeliv
i Santa Elena. Santa Elena ligger under en times kørsel fra Medellín midt i Antioquias bjerge
(over 2000 m). Byen er fyldt med traditionelle blomsterbønder, som arrangerer blomsterfestivallen Feria de Flores. De laver kæmpe dekorationer kaldet ”silletas”, som har en imponerende
historie og er blevet til et kulturelt symbol på byen Medellín. Herefter kører I mod lufthavnen i
Rionegro og flyver til Santa Marta på den caribiske kyst.
Overnatning på lodge nær Tayrona Nationalpark.

Dag 12: Tayrona Nationalpark
I dag går hele dagen med at besøge nationalparken. I kører mod øst fra jeres lodge i Santa
Marta om morgenen langs den caribiske kyst, indtil I når den lille landsby ”El Zaino”. Her er hovedindgangen til parken. I vandrer gennem parken, indtil I når Cañaveral-stranden – en af de
smukkeste strande i parken. Fra toppen af klipperne kan I nyde spektakulære udsigter over
den caribiske kyst. I fortsætter turen gennem den tropiske kystregnskov, indtil I når til Arrecife,
som er endnu en spektakulær strand i parken. Her har I tid til at svømme i det skønne caribiske
vand, eller snorkle hIs man har egen maske med. Det er naturligIs også muligt at bare nyde en
kold øl på stranden. Herefter vender I tilbage til jeres lodge.
Overnatning på lodge nær Tayrona Nationalpark.

Dag 13: Santa Marta – Cartagena
Efter morgenmaden begynder jeres tur fra Santa Marta til Cartagena. Denne tur tager jer
langs kysten gennem regnskov og små fiskerlejer. Først når I storbyen Barranquilla, som ligger
lige midt i udmundingen af en af Colombias vigtigste og største floder. I ankommer til Cartagena om eftermiddagen, og her kan man nyde en gåtur i den gamle bydel.
Overnatning på hotel i Cartagena.

Dag 14: Cartagena
I dag skal I på byrundtur i den historiske by. Cartagena er Colombias femtestørste by med
omkring 1 million indbyggere. Det er den absolut vigtigste by fra Colombias kolonitid; herfra
sejlede man al proviant og mineraler til og fra den Nye Verden.
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I starter dagen med et besøg i det gamle kloster ”La Popa”, som ligger på byens højeste punkt.
Man byggede et kloster på denne bakke, fordi den var det helligste sted for de indianere, der
boede i området. Man Ille Ise dem, at en ny gud havde taget over. Fra La Popa har I en god udsigt over Cartagena og ser hvordan nyt og gammelt har fusioneret og gjort Cartagena til den
by, den er i dag. Herefter kører I til ”Castillo de San Felipe”. Fæstningen har igennem historien
beskyttet Cartagenas indbyggere mod fjender under det spanske kolonistyre. Det er et umådeligt fort fyldt med historie og mystik gemt i fortets stentunneler. Det mest fantastiske
monument er nok stenmuren, som omringer hele den gamle bydel. I skal vandre på bymuren
og nyde udsigten over det caribiske hav og de gamle velbevarede kolonibygninger. Undervejs
på byrundturen besøger I nogle af byens kirker, museer og plazaer og vandrer i det kunstneriske kvarter Getsemani, som før i tiden var det fattige Cartagena, men som nu er fyldt med
kunstnere, gademalerier og alternative ”hipstere”.
Overnatning på hotel i Cartagena.

Dag 15: Cartagena – København
I har det meste af en dagen til at udforske denne pragtfulde by. Den kan fx bruges på afslapning, shopping og de sidste oplevelser i Cartagena. Byen er en af Latinamerikas fineste kolonibyer. Meget er bygget i andalusisk stil, og særlig fæstningsværkerne er imponerende og velbevarede. De skulle beskytte byen mod hyppige angreb og er et mesterværk indenfor spansk
militærarkitektur fra det 16. og 17. århundrede. Andre seværdigheder i Cartagena af interesse er
guldmuseet og inkvisitionens palads.
Sidst på eftermiddagen tager I til lufthavnen for at flyve hjem til Danmark.

Dag 16: Hjemkomst til København

Prisen inkluderer
Fly København/Bogotá – Cartagena/København
Fly Medellin – Santa Marta
Hotelpakke STANDARD: Overnatning på nøje udvalgte 3-4* hoteller i delt dobbeltværelse (eget
bad/toilet)
Morgenmad
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Transport i egen bil med aircondition
Engelsktalende byguide på udvalgte dage

Ikke inkluderet
Afbestillings- og rejseforsikring
Entréer
Frokost og aftensmad
Drikkepenge til lokale guider og chauffører
Drikkevarer
Dansk rejseleder
Engelsk følgeguide

Praktiske oplysninger
Passet skal være gyldigt 6 måneder efter hjemrejse.
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