
Colombia - Kultur og karneval   
Denne individuelle rundrejse til Colombia fokuserer på at udforske den kulturelle mangfoldig-
hed Colombia byder på. På rejsen vil du opleve verdens andenstørste karneval i Barranquilla, 
men du vil også møde de colombianske borgere, der kan fortælle dig om landets blakkede 
forhistorie. Colombia er nemlig et land der har været plaget af guerillakrig og narkobaroner de 
sidste 50 år og det har medført et til tider korrupt og farligt land. 

Men disse tider er forbi og grundet politiske forbedringer er Colombia et land i fantastisk vækst 
of udvikling. Storbyerne har fået store makeovers og kriminaliteten er markant faldene. På 
denne rejse kommer du bag facaden, når du får lov at opleve det colombianske liv. Det inde-
bærer kaffesmagning i højlandet, opdagelse i Medellín, ride- eller vandreture, samt den auten-
tiske kystby, Cartagena. 

Denne rejser er planlagt rundt omkring det farverige karneval i Barranquilla i februar, og kan 
derfor kun bookes i februar. 
Gå ikke glip af et af de smukkeste lande i Latinamerika, inden alle andre når at opleve det! 

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

• Mærk kolonitidens stemning i gamle landsbyer 

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

• Smag på kaffen og landlivet i højlandet 

• Tag på vandre- eller ridetur i den fantastiske Corcora-dal 

• Oplev verdens næststørste karneval med alle dets farver, musik og stemning! 

• Slap af ved den caribiske kyst og udforsk Colombias guldby, Cartagena. 

Dag 1: København – Bogotá  
Afrejse fra København til Bogotá, hvor I mødes med jeres lokale guide og indkvarteres på et 
hyggeligt hotel i den historiske bydel La Candalaria. Bogotá er en ægte metropol med næsten 
8 millioner indbyggere. Der er to overnatninger i Bogotá.  
Hotel: Hotel Casa Platypus (eller lignende)  
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Dag 2: Bogotá – hovedstadens liv  
Efter morgenmaden besøges det lokale marked, Paloquemao, hvor man kan få et indblik i de 
lokales liv og opleve den utrolige variation i frugt og grønt, som er en del af enhver hushold-
ning i Colombia. Efter at have udforsket det farverige og livlige marked, forsætter I med at ud-
forske landets hovedstad. Byrundturen starter på hovedtorvet Plaza de Bolívar, som er omgi-
vet af regeringsbygninger og den gamle bydel La Candalaria. La Candalaria er fantastisk hyg-
gelig med sin spanske kolonistil, kirker, museer og små caféer. Herefter fortsætter turen til San 
Francisco-kirken og det fortryllende guldmuseum med artefakter knyttet til historien om spa-
niernes sagnomspundne guldby, El Dorado. Byrundturen slutter 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.  

Hotel: Hotel Casa Platypus (eller lignende). 

Dag 3: Bogotá – Villa de Leyva: Støtteprojekt for tidligere gadebørn (ca. 4 timers kørsel)  
Efter morgenmaden forlades Bogotá mod nord og 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 uddannelses-systemet og væk fra ga-
derne. (læs mere her: http://www.fundacionbosconia.org/). I stopper i Zapaquirá for at besøge 
en saltkatedral, hvor I skal opleve de fascinerende tunneler, som engang blev brugt som salt-
mine. Den unikke katedral er bygget omkring 120 meter under jorden. Katedralen er en helt 
speciel oplevelse og har haft en stor betydning for minearbejderne.  
Efter besøget i katedralen forsætter I 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 ke-
ramik. Sidst på dagen ankommer du til den hvide by Villa de Leyva, hvor der overnattes på et 
hyggeligt hotel i kolonistil.  
Hotel: Hospedería La Roca (eller lignende) 

Dag 4: Villa De Leyva: Kolonistemning og fossiler  
Efter morgenmaden skal I på opdagelse i byen. Byen er bygget op omkring en af Latinameri-
kas største plazaer (torve), hvor spanierne i kolonitiden opbevarede proviant til deres soldater. I 
skal slentre ned gennem de små brostensbelagte gader og stræder og se flere af byens små 
kirker og klostre. Efter frokost i byen 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-
varede kronosaurus-fossiler i verden.  
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Hotel: Hospedería La Roca (eller lignende). 

5. dag: Villa de Leyva – Laguna Guatavita – Bogotá  
Efter morgenmaden kører I tilbage mod Bogotá. På vejen besøger vi et af Colombias vigtigste 
historiske monumenter, Boyacá-broen. Det var på denne bro at friheds-kæmperen Simón 
Bolívar kæmpede mod spanierne og vandt en af sine vigtigste sejre over den spanske koloni-
magt. Herefter fortsættes der til Guatavita-lagunen i 3000 meters højde. Du har mulighed for 
at vandre op til lagunen, der er kendt for legenden om ”El Dorado”. Ifølge legenden afholdte de 
lokale indianere fra chibcha-stammen religiøse ceremonier ved Guatavita-lagunen. Høvdingen 
blev dækket af guldstøv, inden han blev badet i lagunen, og tilskuerne smed guldsmykker i 
lagunen som en gave til guderne. Rygterne om ceremonien fandt vej til det spanske kolonisty-
re, og legenden om El Dorado blev født. Sidst på eftermiddagen er I tilbage i Bogotá, hvor I ind-
logeres i den mere moderne, nordlige del af byen.  
Hotel: GHL Belvedere (eller lignende) 

Dag 6: Bogotá – Honda (3-4 timers kørsel)  
I dag forlader I det colombianske højland og kører fra Bogotá til Magdalenadalen. Dalen har 
fået navn efter Colombias længste og vigtigste flod, Rio Magdalena. På vejen kan I lave adskil-
lige stop, så de panoramiske udsigter kan nydes. Temperaturen ændrer sig hurtigt på turen, og 
jo tættere vi kommer på Honda, jo mere tropisk bliver klimaet. Efter middag ankommer I til 
Honda, som ligger lige ned til Magdalenafloden. Honda er en smuk koloniby, der har spillet en 
meget vigtig rolle som kommerciel havneby under spaniernes kolonistyre. Byen har over 40 
broer og er derfor kendt som broernes by. Om eftermiddagen er der indlagt byvandring i 
Honda.  
Hotel: La Belle Epoque (eller lignende) 

Dag 7: Honda - Manizales  
Om morgenen tager I med en lokal fisker ud for at fiske i Magdalenafloden. Floden har givet 
kilde til næring til de lokale i tusinder af år. Fiskeren lærer jer lidt om den traditionelle måde at 
fiske på, og I hører om de fisk, der lever i floden. Omkring middag kører I mod Manizales, hvor 
der krydses hen over den centrale del af Andes-bjergkæden. Sidst på eftermiddagen ankom-
mer I til vores skønne kaffehacienda, som ligger i hjertet af kafferegionen.  
Hotel: Hacienda Venecia (eller lignende) 
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Dag 8: Manizales: Den bedste kaffe og afslapning  
Efter morgenmaden skal I lære om hvordan en simpel bønne bliver til en velsmagende kop 
kaffe med toner af frugter, karamel, nødder og chokolade. Man kan næsten ikke besøge Co-
lombia uden at smage deres fantastiske kaffe, og det er netop i kaffens tegn at  
formiddagen står. I skal på rundtur i kaffeplantagen og blive klogere på processen, som bøn-
nen skal igennem for at blive til den gode kaffe, vi forbinder Colombia med. I skal naturligvis 
også smage på kaffen.  
Eftermiddagen er afsat til afslapning på den skønne hacienda, hvor man enten kan gå på op-
dagelse i plantagen efter kolibrier eller nyde poolen med en skøn udsigt.  
Hotel: Hotel Casa Platypus (eller lignende)  

Dag 9: Udflugt til Cocora-dalen: kæmpe palmer og vandre- eller ridetur i dalen  
I dag skal I besøge et af Colombias smukkeste steder. I kører fra vores hacienda ud til Cocora- 
dalen, hvor man kan vælge mellem en vandretur op i dalen, eller man kan nyde dalen fra he-
steryg, hvis man foretrækker det. Turen er intet mindre end spektakulær. Dalen er specielt 
kendt for sine mange vokspalmer, som er Colombias nationaltræ. Med en højde på op til 60 
meter er det nogle imponerende kæmper. Palmen har været meget truet men er nu beskyttet, 
og her i området bliver der hele tiden plantet nye palmer for at sikre artens fremtid.  
Efter jeres vandre- eller ridetur spises der frokost på en hyggelig, landlig restaurant. På vejen 
tilbage til kaffefarmen stopper I i den hyggelige by Salento. Den er kendt for sine mange farve-
rige huse og små stræder, og den oser af stemning.  
Hotel: Hotel Casa Platypus (eller lignende) 

Dag 10: Manizales – Medellín (ca. 7 timers kørsel inkl. stop)  
I dag har I en lang køretur foran jer, og vi starter derfor tidligt. I kører fra kafferegionen til Me-
dellín. Turen bringer jer igennem vidunderlige bakker og dale, og når I ankommer om efter-
middagen til Medellín, indlogeres I i den hyggelige bydel El Poblado. Her er lidt tid til at spadse-
re en tur rundt i området, besøge Parque Lleras og tage de første indtryk af Medellín til sig, in-
den der spises aftensmad.  
Hotel: Hotel Florencia Plaza (eller lignende) 

Dag 11: Medellín – en moderne metropol og historien om narkokartellerne  
For omkring 20 år siden var Medellín kendt som en af de absolut farligste byer i verden. I 
90’erne var jagten på Pablo Emilio Escobar (El Patrón), lederen af Medellíns narko-kartel, på sit 

Panorama 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



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 virkelig at forandre sig. Intellektuelle, lokale politikere investerede kraftigt i infrastruk-
tur og uddannelse med stor succes, og i dag er byen med det evige forår en af de mest in-
novative metropoler i verden.  
På dagens byrundtur hører I om byens forandring fra en by styret af frygt til en by med grøn-
ne parker, innovativt design og høje standarder inden for uddannelse. I ser både de mere fatti-
ge kvarterer og den nye del af byen, som er i rivende udvikling. Byrundturen tager omkring 
fem timer.  
Resten af dagen er afsat til udforskning af byen. Hotel: Hotel Florencia Plaza (eller lignende) 

Dag 12: Videre til Santa Marta ved kysten (fly)  
Efter morgenmaden kører I mod Rionegro–lufthavnen, hvor I skal med fly til Cartagena. Efter 
en times kørsel gør vi holdt i den lille landsby Santa Elena i over 2000 meters højde i Antioquias 
bjerge. Santa Elena er hjemsted for en masse blomsterfarme. Blomsterdekorationerne (Sille-
tas) i den berømte blomsterfestival ”Ferie de Flores” har en imponerende historie og er i dag 
kendt som et kulturelt symbol for Medellín. I besøger en økologisk blomsterfarm og oplever det 
traditionelle bondeliv i Santa Elena.  
Først på eftermiddagen flyver I til Santa Marta og kører mod vores lodge i nærheden af 
Tayrona Nationalpark. Jeres lodge har en fantastisk beliggenhed direkte ned til det caribiske 
hav, så her er mulighed for at slappe af ved stranden og nyde vandet.  
Hotel: Finca Barlovento (eller lignende) 

Dag 13: Santa Marta: kogui-indianere og naturtro  
Besøg i indianerlandsbyen Katanzama: Koguierne, som siges at være direkte efterkommere af 
den ældgamle Tayrona-civilisation, bebor dalene i Palomino, Don Diego, San Miguel og Ancho 
Rivers. Koguierne bedømmes til at have over 10.000 medlemmer, og alle lever de på skrånin-
gerne af bjergkæden Sierra Nevada de Santa Marta. Deres såkaldte "Ældre Brødre" vogter 
over det naturlige skatkammer ved sierraen – et bjerg, som i deres kultur repræsenterer intet 
mindre end verdens centrum og kilden til alt liv. Selv i dag påtager de sig den naturlige rolle 
som vogtere af den kosmiske balance, og deres kultur betragtes som en af de mest værdifulde 
oprindelige kulturer i verden.  
I bliver budt velkommen af en guide, og efter en kort introduktion begynder vores vandretur 
(2,5 km, ca. 45 minutter) gennem den tropiske skov til den indfødte landsby Katanzama, der 
ligger på et magisk sted ved kysten. Samfundets indfødte leder vil give jer en rundvisning om-
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kring hytterne og de fælles bygninger, mens han forklarer om traditionel madlavning og kogu-
iernes kultur. Derfra fortsætter I til plantagerne for at lære om deres landbrug og arbejdsred-
skaber og -materialer. Efter et kort besøg på skolen går I ned til stranden, hvor en lækker picnic 
venter. Her er også mulighed for at lære at knytte de traditionelle mochillas (skuldertasker). 
Som afslutning på turen besøges plantagerne og planter – sammen med de lokale – et træ, 
som tegn på at vi forlader koguierne som æresgæster.  
Hotel: Finca Barlovento (eller lignende) 

Dag 14: Santa Marta – Cartagena  
Efter morgenmaden kører I mod Cartagena. Det er Colombias femtestørste by med omkring 1 
million indbyggere. Det er den absolut vigtigste by i Colombias kolonihistorie, da det var byen, 
hvorfra man sejlede al proviant og mineraler til og fra landet.  
I starter med et besøg i det gamle kloster ”La Popa”, som ligger på byens højeste punkt. Man 
byggede et kloster på denne bakke, fordi det var det helligste sted for de præ-colombianske 
indianere, der boede i området. Man ville vise dem, at en ny gud havde taget over. Her fra La 
Popa har I en god udsigt over Cartagena og ser hvordan nyt og gammelt har fusioneret Car-
tagena til den by den er i dag. Herefter kører I til ”Castillo de San Felipe”. Fæstningen har igen-
nem historien sikret 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 har mulighed for at van-
dre på bymuren og nyde udsigten over det caribiske hav og de gamle velbevarede kolonibyg-
ninger. Undervejs på byrundturen besøges nogle af byens kirker, museer og plazaer, samt 
vandring i det kunstneriske kvarter Getsemani, som før i tiden var det fattige Cartagena, men 
nu er dér kunstnere og alternative ”hipstere” holder til.  
Hotel: Hotel Don Pedro de Heredia (eller lignende) 

Dag 15: Cartagena  
Hel dag i Cartagena til at nyde mere af byen på egen hånd.  
Alternativt kan man melde sig til en dagstur ud til Rosario-øerne. Her kan man slappe af på 
”Gente de Mar Resort”. Isla Grande hører til Rosario-øerne, der er opkaldt efter deres geografi-
ske form som en rosenkrans. Man kan slappe af ved vandet og nyde den sidste dag i Colombia 
eller leje cykler og besøge en lokal landsby. Der er også mulighed for at leje snorkeludstyr og 
komme med på en guidet snorkeltur eller sejle i kajak. Inkluderet i turen er en dejlig frisk, cari-
bisk frokost. Midt på eftermiddagen sejler I tilbage til Cartagena. 
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NB! Sejlturen til Gente de Mar er ikke i privat båd, og derfor kan der være andre med båden. 
Prisen for udflugten er 600 kr per person inklusive frokosten.  
Hotel: Hotel Don Pedro de Heredia (eller lignende) 

Dag 16: Cartagena – Barranquilla: Det fantastiske karneval  
I dag skal I opleve fest og farver ved verdens næststørste karneval og se den flotte parade. I 
kører til Barranquilla om morgenen for at gøre os klar til colombianernes største festivitas. I 
skal opleve det traditionelle optog, hvor rytmerne af cumbia (traditionel, colombiansk salsa) 
akkompagnerer farvestrålende kjoler, slavedansere, blomsterkranse og meget, meget mere. 
Her er et af højdepunkterne, når karnevallets dronning kommer dansende forbi. Barranquilla 
er den største by på den caribiske kyst i Colombia med omkring 2 millioner indbyggere, og 
foruden indbyggerne valfarter folk fra hele landet til karneval. Med små madboder, gadesæl-
gere, dansende mennesker og masser af smil er denne dag virkelig i ægte colombiansk ånd, 
hvor man mærker deres passion for musik, fest, mad og farver.  
Hotel: Hotel Majestic Barranquilla (eller lignende) 

Dag 17: Afrejse fra Cartagena  
Denne sidste morgen har I tid til at ordne de sidste ting vi har behov for i Cartagena; en sidste 
gåtur på bymuren, en kop god, colombiansk kaffe på en hyggelig café eller afslapning på ho-
tellet og pakning. 

Dag 18: Hjemkomst til København  
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Prisen inkluderer  
Fly København - Bogotá / Cartagena - København 

Indenrigsflyvning fra Medellín – Santa Marta 

Overnatning på nøje udvalgte 3-4* hoteller i delt dobbeltværelse (eget bad/toilet) Morgenmad 

Transport i egen bil med aircondition 

Engelsktalende lokalguide 

Ikke inkluderet  
Afbestillings- og rejseforsikring Entréer 

Frokost og aftensmad Drikkevarer  

Drikkepenge til lokale guider og chauffører Dansk rejseleder 

Engelsktalende følgeguide 

  

Praktiske oplysninger  
Passet skal være gyldigt 6 måneder efter hjemrejse.  
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