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Den mægtige Acatenango-vulkan med to toppe ligger smukt uden for Antigua og knejser 3.880 meter mod himlen. Den er synlig overalt, når vi går rundt i 
Antiguas snævre og meget idylliske gader.

Guatemala og Honduras
Rundrejse med dansk rejseleder - 16 dage

I mayaernes fodspor - en fantastisk rejse
 En rejse til Guatemala og Honduras er en intens oplevelse! Det er store, men sande ord, der kommer til os, når  
 vi tænker på befolkningen, naturen og de historiske oplevelser, der venter os på denne rundrejse. 

Hvad befolkningen angår, så er de indianske rødder og traditioner stærke i Guatemala på en helt anden måde, end man ellers 
oplever i Mellemamerika, og det giver en sjælden autentisk oplevelse. Hvad naturen angår – ja, så er der bare vidunderligt grønt 
og frodigt, og de historiske oplevelser i det gamle mayarige er absolut i klassen af verdensarv.  Måske har I allerede oplevet 
magien i Mexico – i Guatemala og Honduras vil I formentlig opleve kulturen og naturen endnu mere intenst.

Vi dykker helt ned i historien om mayaerne og kommer forbi intet mindre end tre forskellige UNESCO-attraktioner, herunder Tikal 
Nationalpark (Guatemala), Copán (Honduras) og den gamle by Antigua (Guatemala). Vi får et grundigt indblik i historien, når vi 
går blandt tempelruinerne, bestiger pyramiderne og sejler ned ad mayaernes gamle handelsrute på Rio Dulce, men vi oplever 
også, hvordan historien har præget nutidens mayaindianere, som vi vil opleve som allestedsnærværende på en mere autentisk 
måde end i andre mellemamerikanske lande.  

På ruten kommer vi også tæt på mayakulturen af i dag, bl.a. når vi besøger Atitlan-søen. Her ser vi, hvordan mayaerne fortsat 
holder deres gamle traditioner i hævd i form af deres farverige klædestil, de religiøse ceremonier og dagligdagslivet, og vi bruger 
en del tid på at mærke stemningen i de forskellige små byer og samfund, vi kommer forbi. 

Vi oplever også den stærke spanske indflydelse i Guatemala og bliver klogere på, hvordan mayaerne er blevet påvirket af bor-
gerkrigen, der fandt sted fra 1960-1996, ligesom vi også oplever lokale initiativer, der sikrer en bæredygtig fremtid for den 
oprindelige befolkning.

Den historiske oplevelse krydres af det smukke landskab, der markerer sig overalt. Når det ikke er rygende vulkaner vi ser, er det 
måske frodige skove, spændende dyr eller rislende floder pyntet med kalkstensklipper. Glæd jer til en rejse, hvor historie, kultur 
og natur går op i en højere enhed. En rejse hvor vi i en lille gruppe bliver ført gennem storslåede oplevelser af vores særdeles 
kompetente rejseleder, der binder en sløjfe på alle vores oplevelser.

Vi ønsker jer en god rejse.

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser

!
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  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•   Autentisk indianerkultur 
• Intense oplevelser i naturen
• Spændende mayahistorie
• Smukke levn fra kolonitiden
• Små grupper, 10-25 deltagere

!

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. København - Guatemala City. Vi rejser fra København eller Billund   
 via Amsterdam og over Atlanta og ankommer til Guatemala City sam- 
 me aften. Her møder vi vores rejseleder og indlogeres på hotellet  
 efter en lang rejsedag. Glæd jer til en dejlig rejse med god tid de rig- 
 tige steder.

Dag 2.  Guatemala City - Petén, rundt i byens historiske centrum. For- 
 middagen tilbringes i byens historiske center, hvor vi bl.a. tager et kig  
 ind i den storslåede katedral, hvorefter vi besøger Nationalpaladset  
 og Ixchel-museet, indianernes stolthed. Efter frokost flyver vi videre  
 til Petén.

Dag 3.  Petén, første møde med mayakulturen i Yaxha. Vore rejse i  
 mayariget begynder ved de omtrent 500 mayaruiner, der ligger smukt  
 i junglen. Vi introduceres til spændende historie mellem de prangende  
 bygninger og slutter dagen på toppen af en pyramide, hvorfra vi  
 nyder den smukke solnedgang.

Dag 4. Petén, udflugt til Tikal, der tager pusten fra os. I UNESCO-parken  
 Tikal, der betragtes som mayaernes New York, venter der endnu flere  
 templer. Vi får historien om mayaerne og deres forsvinden, og er vi  
 heldige, ser vi aber, papegøjer, tukaner og andre vilde dyr.

Dag 5.  Petén - Rio Dulce. Vi kører til Rio Dulce, hvor vi indlogeres på et  
 hotel, der ligger skønt ved flodbredden. Her slapper vi lidt af efter de  
 første intense oplevelser. 

Dag 6.  Rio Dulce, sejltur i kløften og besøg i Livingston. Vi går om bord  
 på båden, der sejler os gennem Rio Dulce-kløften med udsigt til både  
 hverdagsliv og smuk natur. Vi stopper bl.a. ved Ak’Tenamit, et lokalt  
 udviklingsinitiativ, og nyder synet af kalkstensklipper og jungle, inden  
 vi oplever caribisk stemning i Livingston. 

Dag 7. Rio Dulce - Copán (Honduras). Vi krydser grænsen til Honduras og  
 når frem til den charmerende landsby Copán, Honduras’ historiske  
 kronjuvel.

Dag 8. Copán, på udflugt i UNESCO-verdensarv. På en guidet tur gen- 
 nem Copáns arkæologiske område dykker vi ned i historien, arkitek- 
 turen og kunsten, og vi ser bl.a. de berømte stenfigurer og andre vel- 
 bevarede mayaartefakter. Vi nyder også Copáns charmerende bro- 
 stedsbelagte gader.

Dag 9.  Copán - Atitlan-søen (Guatemala). Vi har rejsens eneste lange  
 køretur i dag, hvor vi returnerer til Guatemala. Vi indlogerer os på  
 kanten af Atitlan-søen og nyder de vanvittigt smukke omgivelser og  
 udsigten til vulkanerne, inden solen går ned. 

Dag 10. Atitlan-søen, udflugt til San Juan la Laguna og Santiago. Dagen  
 starter med en sejltur til landsbyen San Juan la Laguna, der er kendt  
 for sin farverige kunst, street art og tekstiler. Dernæst sejler vi videre  
 til Santiago, hvor vi spiser frokost og går gennem gader og stræder, 
 indtil vi når den lokale helgen, Maximon, som efter sigende levede af  
 cigarer og månestråler.

Dag 11.  Atitlan-søen, besøg i Chichicastenango. I Chichicastenango, hvor  
 befolkningen er 98,5% mayaindianere, bliver vi mødt af et funklende  
 farveorgie i bybilledet. Vi besøger kirken, der er byens religiøse og  
 kulturelle omdrejningspunkt, og er vi heldige, oplever vi en ceremoni  
 udspille sig for øjnene af os. 

Dag 12. Atitlan-søen - Antigua. Efter en smuk køretur gennem højlandet  
 ankommer vi til kolonibyen Antigua, der er vores tredje UNESCO- 
 oplevelse. På en guidet gåtur mærker vi den spanske indflydelse og  
 får følelsen af at være sat 300 år tilbage i tiden. 

Dag 13. Antigua, udsigt fra oven og besøg på kaffefarm. Vi kører uden  
 for byen til Cerro de la Cruz for at se byen fra oven og skyller oplevel- 
 sen ned med kaffesmagning på en lokal hacienda. Også besøg på en  
 macadamia-nøddefarm og tid på egen hånd i byen.  

Dag 14.  Antigua, besøg på avocadofarm og god tid i den skønne by.  
 Vi har heldigvis god tid i Antigua, som de fleste forelsker sig hoved- 
 kulds i. Vi besøger en avokadofarm og har tid på egen hånd til at ud- 
 forske byens små afkroge, smage på specialiteterne og nyde naturen.

Dag 15.  Guatemala City og hjemrejse. Umiddelbart efter morgenmaden  
 kører vi til lufthavnen, hvorfra vi flyver til København eller Billund.

Dag 16.  Ankomst til Danmark.

Guatemala City - Petén (Tikal)

Rio Dulce - Copán, Honduras 

Lake Atitlan - Antigua
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I Guatemala City besøger vi bl.a. Metropolitan-katedralen, som oprindeligt blev bygget i den tidligere 
hovedstad Antigua, der ligger ca. 40 km væk. Efter et jordskælv i 1779 flyttede man resterne til 
 Guatemala City og genopbyggede katedralen der.

Indianerne er allestedsnærværende i Guatemala 
og bærer stadig deres smukke, traditionelle klæder.

Guatemala & Honduras - i mayaernes fodspor
16 dage

Dag 1. København – Guatemala City
Vi rejser fra København eller Billund via Amster-

dam og Atlanta og lander i Guatemala City om 

aftenen. Her bliver vi mødt af vores danske 

rejseleder, der byder os velkommen og følger 

med til vores hotel, hvor en god nats søvn ven-

ter inden morgendagens begivenheder.

Dag 2. Guatemala City – Petén, 
byrundtur og fly til Petén 
Vi spiser morgenmad på hotellet og tjekker ud, 

men inden vi drager videre mod Petén-regio-

nen i den nordlige del af landet, kan vi se frem 

til en halv dag i historiens tegn, når vi besøger 

Guatemala Citys historiske distrikt, også kendt 

som zone 1. 

På trods af at bydelen er hovedstadens ældste, 

er bygningsværkerne meget forskelligartede, 

da byen er genopbygget af flere omgange 

pga. de kraftige jordskælv, der har ramt den 

de seneste 100 år. Broget arkitektur eller ej, så 

står den gamle bydel i stærk kontrast til resten 

af millionbyen, der breder sig i alle retninger 

og vokser med lynets hast.

Vi starter i Metropolitan-katedralen, der er 

byens religiøse samlingspunkt. Katedralen, der 

i sin første version blev bygget i den tidligere 

hovedstad Antigua i 1541, er gennem tiden 

blevet udsat for en række heftige jordskælv, 

der har givet ar på facaden og resulteret i en 

række genopbygninger. I 1779 valgte man at 

flytte resterne af den gamle katedral til den 

nye hovedstad Guatemala City, og også her er 

katedralen blevet udsat for et par jordskælv. 

De mange genopbygninger har resulteret i, at 

katedralen i dag bærer præg af det barokke 

såvel som det klassiske – og lidt mere til. 

Efter et besøg i katedralen tager vi videre til 

Nationalpaladset, og 

det bliver næsten ikke 

mere nationalt end 

det. Dels fordi det er 

her, landets præsident 

holder til. Dels fordi 

paladset udelukkende 

er bygget af materia-

ler fra Guatemala. 

Vi kommer forbi ”6th. 

Avenue”, der de sene-

ste år igen er blomstret op som handelsgade, 

og når til sidst frem til Ixchel-museet, som er 

den oprindelige befolknings stolthed. Her ser 

vi en flot samling af keramik, tekstiler, smyk-

ker og andre artefakter, inden vi spiser en lokal 

frokost i det historiske område. 

Efter frokosten går turen til lufthavnen, hvor-

fra vi senere på eftermiddagen flyver videre til 

Petén. 

I Petén tjekker vi ind på et hyggeligt bungalow-

hotel ud til Petenchel-søen, hvor vi skal bo de 

næste tre dage, mens vi udforsker ruinerne og 

regnskoven i området.

Dag 3. Petén, første møde med 
mayakulturen i Yaxha
Dagen starter roligt, og vi får rig mulighed for 

at komme ned i gear og absorbere den afslap-

pende og tropiske atmosfære ved Petén-søen, 

inden vi om eftermiddagen kører af sted mod 

den gamle mayaby i Yaxha, der ligger gemt 

som en arkæologisk oase midt i 

regnskoven i det nordøstlige Petén. 

Yaxha er trods sin spændende histo-

rie en mindre kendt attraktion end 

nogle af de andre maya-seværdighe-

der, og vi kan derfor se frem til at 

kunne fordybe os i den interessante 

historie i nogenlunde stilhed.

At besøge Yaxha kan næsten føles 

som at finde en skjult skat, godt gemt 

inde midt i regnskoven. En tidslomme forladt af 

det folk, der engang boede her. I sin storheds-

tid fra år 250-600 f. Kr. var Yaxha beboet af 

omkring 42.000 mennesker, hvilket gjorde byen 

til datidens tredjestørste af slagsen. 

Det er ikke svært at forestille sig, hvordan 

mayacivilisationen har eksisteret og blomstret 

netop her, for når vi bevæger os rundt blandt 

de mere end 500 ruiner, der består af alt fra 

pyramider og paladser til mindre bygninger og 

stenfigurer, er det tydeligt, at her har hersket 

en særlig rangorden blandt folket. Hertil er 

”byen” på mange måder så praktisk indrettet, 

at det giver mening for det moderne menne-

”At besøge Yaxha kan 
næsten føles som at 
finde en skjult skat, 
godt gemt inde midt 
i regnskoven
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YAXHA I REGNSKOVEN

Midt i den frodige regnskov finder 
vi den gamle mayaby Yaxha, et 
indiansk navn, som betyder ”grønt 
vand”. Byen havde sin storhedstid 
fra år 250 – 600 f. Kr. Her boede der 
omkring 42.000 mennesker, hvilket 
gjorde den til en meget stor by på 
den tid. 

Vi kigger os omkring i de mere end 
500 ruiner, der består af templer, 
pyramider, paladser og stenfigurer. 
Stedet venter stadig på det store 
ryk-ind fra alverdens turister, så vi 
forventer at have masser af plads til 
at udforske området sammen med 
vores dygtige rejseleder.   
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Dagligdagsfornødenheder handles stadig på markederne i de små landsbyer. Denne kvinde er fra K’iche 
mayastammen i Chichicastenango ved Atitlan-søen.

kvadratkilometer, og vi får fortalt historien om 

datidens metropol, som husede intet mindre 

end 100.000 mennesker, da civilisationen var 

allerstørst. Vi får præsenteret en række teorier 

om civilisationens fald 

og om mayaindia-

nernes forsvinden og 

gætter selv med.

Vi tager turen til fods 

gennem de spektaku-

lære arealer og byg-

ningsværker. Til tider 

kan det føles klaustro-

fobisk, når vi går gen-

nem snævre gange, 

og andre gange mær-

ker vi adrenalinen pumpe, når vi skal se det 

hele lidt fra oven – på toppen af en af de 

mange pyramider. 

Herfra har vi udsigt til de andre pyramider, der 

tårner op i landskabet blandt de høje træer, 

og vi kan se grønt, så langt øjet rækker. Når vi 

igen er nede på landjorden og vandrer gennem 

skoven for at komme frem til næste pyramide, 

opdager vi måske et par aber, papegøjer og 

andre eksotiske dyr, der lever i skoven. Tikal 

er en gudeskøn oplevelse, der forener natur, 

kultur og historie, og i bedste mayastil afslutter 

vi turen med en frokost midt i junglen, inden vi 

kører tilbage til hotellet.

Guatemala & Honduras - i mayaernes fodspor
16 dage

BORGENKRIGEN 
1960-1996

Borgerkrigen, der fandt sted fra 
1960-1996, startede som et borger-
oprør mod militæret, som på davæ-

rende tidspunkt styrede landet. Fattige, 
primært unge indfødte, slog sig sammen 
og dannede guerillagrupper, som kæmpede 
mod den USA-støttede guatemalanske hær. 

Da krigen sluttede i 1996, havde den varet i 
36 år og resulteret i, at 200.000 mennesker, 
primært mayaer, var blevet dræbt, mens en 
million mennesker havde mistet deres hjem.

Efter krigen blev militæret blev frataget en 
del af sin magt, og en såkaldt Sandheds-
kommission har arbejdet for at klinke skå-
rene. En af landets tidligere diktatorer er 
derudover anklaget for forbrydelser mod 
menneskeheden begået under Borgerkrigen. 

!

ske. Sidst men ikke mindst minder de religiøse 

levn, bl.a. skulpturen af regnguden Chaac, os 

om, at der også for mayaerne var mere mellem 

himmel og jord.

Når vi har set og mærket ruinerne, fornemmet 

regnskovens larmende stilhed og hørt histo-

rien om civilisationen, der engang herskede 

her, afslutter vi besøget på toppen af en af 

de ni pyramider. Herfra nyder vi udsigten over 

Yaxha-søen, indtil solen sænker sig, og mør-

ket falder på Yaxha. Herefter vender vi tilbage 

til hotellet, hvor vi lader op til endnu en dag i 

mayakulturens tegn.

Dag 4. Tikal, UNESCO-verdensarv 
der tager pusten fra os
Med gårsdagens besøg i Yaxha har vi taget 

første bid af historien om mayaerne, og i 

dag venter den helt store mayaoplevelse. For 

mens Yaxha er den mere intime version af en 

mayaby, er Tikal det, vi kunne kalde en maya-

storby – også kendt som mayaernes New York. 

Tikal har siden 1979 været på UNESCOs ver-

densarvliste og er Guatemalas mest berømte 

kultur- og naturarv.

Efter morgenmaden kører vi mod Tikal Natio-

nalpark, hvor vi skal opleve et af verdens 

historiske vidundere. Turen starter med en 

grundig introduktion til området, der gem-

mer på omkring 3.000 bygninger fordelt på 16 

Dag 5. Petén – Rio Dulce, smuk køretur til 
mayaernes handelsrute
Efter morgenmaden kører vi videre mod Rio 

Dulce. Turen er nem, og vi kører nærmest lige 

ud ad landevejen gennem grønne 

områder, indtil vi når Rio Dulce, 

som tager sit udspring i Izabal-

søen. Rio Dulce kan ved første 

øjekast ligne en naturattraktion, 

men floden, som udmunder i 

Det Caribiske Hav, er faktisk også 

et historisk fænomen, da den af 

mayaerne blev brugt som vigtig 

handelsrute.

Vi tjekker ind på vores hotel og 

bruger resten af dagen på afslap-

ning eller på at udforske området ved vandet.

Dag 6. Rio Dulce, sejltur i kløften og udflugt 
til Livingston med caribisk stemning
Vi nyder morgenmaden på hotellet, hvorefter 

vi gør klar til at drage til søs for en enkelt dag. 

I Rio Dulce går vi om bord på båden, hvor vi 

skal tilbringe det meste af dagen. Vi sejler mod 

øst og oplever den heftige aktivitet langs bred-

den, hvor mennesker vasker tøj, bader, fisker 

eller arbejder, mens det vilde fugleliv rumsterer 

i buskadset og træerne. 

Første stop på turen er Ak’Tenamit, et lokalt 

initiativ, der har til hensigt at forbedre vilkå-

Herfra har vi  udsigt til 
de andre pyramider, der 
tårner op i landskabet 
blandt de høje træer, og 
vi kan se grønt så langt 
øjet rækker
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TIKAL, UNESCO-VERDENSARV

Tikal Nationalpark er med sine mere end 
3.000 ruiner kendt som mayaernes New York, 
og da civilisationen var på sit højeste boede 
her ca. 100.000 mennesker, hvilket gjorde 
”byen” til den største af sin slags. I dag er 
ruinerne, der bl.a. består af pyramider, altre 
og steler omringet af jungle, og de vilde dyr 
og den tropiske stemning er dermed en del 
af oplevelsen. 
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Vi sejler en hel dag på Rio Dulce med vidunderlige udsigter til både hverdagsliv 
i landsbyerne og spændende dyreliv i trækronerne.

Livingston ligger, hvor Rio Dulce udmunder i Det Caribiske Hav, og her er gade-
billedet anderledes, end hvad vi ellers ser. Befolkningen er overvejende af afrikansk  
 afstamning og stemningen langt mere caribisk.

Guatemala & Honduras - i mayaernes fodspor
16 dage

rene for de lokale - særligt det oprindelige folk 

– gennem uddannelse og lægehjælp, der skal 

sikre en bæredygtig fremtid. Vi møder et par 

af de lokale og lærer om de udfordringer, de 

står overfor, inden vi igen hopper om bord på 

båden, som sejler os videre ned ad floden. 

Under hele turen er der mulighed for at spotte 

dyr i trætoppe såvel som under overfladen, 

men særligt på den sidste del af sejlturen er 

det med at holde øjnene åbne. På stræknin-

gen fra El Golfete til Livingston skiftes den 

sumpede natur ud med pittoreske landskaber. 

Kalkstensklipper pyntet med grønt pryder kløf-

ten på hver side af den smaragdgrønne flod, 

og vi begynder så småt at kunne dufte Cari-

bien, der venter forenden af sejlturen.

Vi afslutter turen, når Rio Dulce udmunder i 

Det Caribiske Hav ved byen Livingston. Livings-

ton er den eneste by i Guatemala, hvor gari-

funaerne, den afrikansk-caribiske befolknings-

gruppe, slog sig ned i 1800-tallet, og derfor vil 

vi også mærke, at stemningen er helt anderle-

des her end andre steder i Guatemala. 

Her er det caribiske rytmer og en afslappet 

stemning, der præger gadebilledet, og vi glem-

mer for en stund, at vi befinder os i Latiname-

rika. Vi nyder byens stemning og indsnuser 

den caribiske havluft, inden vi igen vender 

næsen mod hotellet, hvor vi lader op til mor-

gendagens køretur til Honduras. 

Dag 7. Rio Dulce – Copán, Honduras,
besøg i digitalt museum
Vi vågner op, spiser morgenmad og nyder 

udsigten til Rio Dulce-flo-

den en sidste gang, inden 

vi drager videre mod Hon-

duras. Her skal vi tilbringe 

de næste par dage i byen 

Copán, som uden sam-

menligning er Honduras’ 

historiske juvel. 

På køreturen kommer vi 

igennem grønne landska-

ber, der undervejs afløses 

af vulkaner. Efter cirka fire 

timer gennem landskaberne triller bussen ned 

ad Copáns brostensbelagte gader, og vi tjekker 

ind på vores hotel i hjertet af byen. 

Vi nyder byen, dens lokale stemning og det 

smukke bybillede, hvor farverige mure, nut-

tede balkoner og millioner af brosten bidrager 

til charmen, og vi kommer nemt i snak med de 

gæstfrie lokale, uanset om vi taler det samme 

sprog eller ej. Selv om vi nu befinder os i et 

andet land, mærker vi ikke den store forskel i 

forhold til Guatemala, hvilket til dels kan for-

klares med, at de to landes historie langt hen 

ad vejen er den samme.

I løbet af dagen skal vi besøge byens næsten 

nye digitale museum, hvor man kan opleve 

et mayatempel tredimensionelt, hvilket er en 

god forberedelse for os, inden 

vi besøger det arkæologiske 

område i morgen.

Aftenen er en anledning til at 

suge lidt mere af den lokale 

stemning til sig på en gåtur 

ned ad de brostensbelagte 

gader, og når sulten melder 

sig, er der rig mulighed for at 

smage på lokale specialiteter 

på byens restauranter.

Dag 8. Copán, på opdagelse i 
Honduras’ kronjuvel
Vi tilbringer endnu en dag i historiens tegn, når 

vi efter morgenmaden besøger Copáns arkæo-

logiske område. På trods af at vi allerede har 

oplevet en del mayaruiner i løbet af den sidste 

uge, kan vi alligevel se frem til dette besøg. 

For ruinerne ved Copán har sin helt særlige 

charme, og det er især det kunstneriske præg 

på de mange skulpturer, bygninger og steler, 

der vækker begejstring.

Vi nyder byen, dens 
lokale stemning og 
det smukke bybillede, 
hvor farverige mure, 
nuttede balkoner og 
millioner af brosten 
bidrager til charmen



9

COPÁN, HONDURAS

Copán i Honduras er Mayarigets kunsthøj-
borg – også kendt som mayaernes Paris. 
Ruinerne byder bl.a. på Hieroglyffernes 
Trappe, som har den længste sammen-
hængende mayatekst, der nogensinde er 
fundet, samt utallige kunsthåndværker og 
detaljeret arkitektur. Sidst men ikke mindst 
er det også her, mayacivilisationens næst-
største boldbane er at finde.



10

ATITLAN-SØEN

Denne sø er ca. 12 km lang og 5 km bred  og lig-
ger virkeligt smukt omkranset af vulkaner. Hele 
herligheden er et resultat af et voldsomt vulkan-
udbrud for 85.000 år siden. I de små landsbyer på 
bredden udspiller dagligdagen sig på malerisk vis 
Vi sejler fra landsby til landsby og oplever hver-
dagen her, hvor befolkningen langt overvejende 
er af indiansk afstemning.  De lokale markeder er 
det helt rigtige sted at købe fine souvenirs. 
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I Honduras har vi god tid til at slentre rundt i Copans brostensbelagte gader og nyde idyllen som en god afveksling til tempelruiner.

Guatemala & Honduras - i mayaernes fodspor
16 dage

Vi introduceres til området og templerne, som 

i folkemunde også kaldes mayaernes Paris. Vi 

hører historien om civilisationen, der begyndte 

at spire omkring 1500 f. Kr.  og som for alvor 

blomstrede fra 300-900 e. Kr. 

Vi udforsker derefter 

området til fods og ser 

bl.a. Hieroglyffernes 

Trappe, der er prydet 

med den længste sam-

menhængende maya-

tekst, der endnu er fun-

det, og vi oplever en 

række kunstneriske skulp-

turer og bygningsværker, 

der vækker respekt hos 

selv de største kunstnere. 

Den gamle civilisation er særligt kendt for sit 

kunstneriske islæt i alt fra arkitektur til brugs-

genstande, men der er også et trækplaster i 

en helt anden boldgade, nemlig den næst-

største boldbane i mayakulturen. Hvad der 

helt præcist er blevet spillet her, er fortsat et 

mysterium, men med lidt fri fantasi kunne man 

forestille sig, at mayaerne har brugt boldspil-

let til at afgøre stridigheder såvel som til ren 

underholdning.

Inden vi kører tilbage til byen, besøger vi skulp-

turmuseet, hvor vi kommer ind via en tunnel, 

der forstærker oplevelsen, så vi næsten føler 

os sat tilbage i tiden. 

Her bliver vi præsenteret for en 

imponerende samling af arkæolo-

giske fund, ikke mindst en rekon-

struktion af det 13 meter høje 

tempel Rosalila, som var datidens 

religiøse samlingspunkt. 

I modsætning til andre templer 

blev Rosalila aldrig destrueret, og 

da det blev gravet frem i 1989, 

stod det næsten intakt med detal-

jerede kunstværker samt rester af 

røgelse, blomster og andre reme-

dier, der blev brugt i forbindelse med de cere-

monier, der engang fandt sted. 

Efter besøget ved det arkæologiske område 

går turen tilbage til hotellet, hvorefter der er 

mulighed for at udforske byen, vandre ud i 

den smukke, grønne natur eller smage på den 

lokale kaffe.

Dag 9. Copán - Atitlan-søen, Guatemala
Vi står op, spiser morgenmad og gør os klar 

til rejsens eneste rigtigt lange køretur på ca. 8 

timer over grænsen til Guatemala mod Atitlan-

søen. At vi kører et langt stræk i dag i stedet 

for at overnatte undervejs, betyder til gen-

gæld, at vi har ekstra tid i både Copán og ved 

Atitlan-søen. På køreturen kommer vi forbi tre 

forskellige økosystemer, hvor vi ser skovområ-

der med vilde dyr, ørkenområder og vulkaner 

- aktive såvel som inaktive. 

Efter vi har krydset grænsen til Guatemala og 

nærmer os Atitlan-søen, retter vi opmærk-

somheden mod lokalbefolkningen og naturen, 

mens vi kører af sted. Vi kommer forbi små, 

farverige landsbyer, hvor mayaer iført deres 

traditionelle farverige tøj fylder gadebilledet, vi 

ser vulkaner, der strejfer skyerne, og vi spotter 

måske også nogle store fugle og andet vildt 

dyreliv på vejen. Til sidst når vi søen, der lig-

ger mellem bjerge og vulkaner som en spejl-

blank perle, og vi tjekker ind på vores hotel 

i Atitlan, hvor vi kan nyde den store have og 

den smukke udsigt over søen, inden mørket 

sænker sig.

Dag 10. Atitlan-søen, sejltur til landsbyer 
med fokus på den farverige kultur
Vi vågner op til en overdådig udsigt over søen 

og kan efter morgenmaden se frem til en dag, 

Vi kommer forbi små, 
farverige landsbyer, 
hvor mayaer iført 
deres traditionelle 
farverige tøj fylder 
gadebilledet
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I Santiago ved Atitlan-søen støder vi på en hedensk helgen ved navn Maximon, som dyrkes intenst af de 
lokale. Han ligner en blanding mellem en mafiaboss og en indianer, og der florerer morsomme historier om 
ham, bl.a. skal han have levet af cigarer og månestråler.

Guatemala & Honduras - i mayaernes fodspor
16 dage

hvor vi kommer helt tæt på lokalbefolkningen, 

i særdeleshed den oprindelige del af befolk-

ningen, som der er en stor koncentration af 

omkring Atitlan-søen.

Med søen lige i baghaven benytter vi lejlighe-

den til at sejle mellem landsbyerne. Første stop 

på dagens tur er den 

lille landsby San Juan 

la Laguna. Her er 95 

procent af indbyg-

gerne mayaer og taler 

tz’utujil, og vi kan 

således forvente at få 

brugt kropssproget en 

del i løbet af dagen, 

når der skal handles 

med de lokale. 

Vi får historien om indianerne, der er kendt for 

at holde traditionerne i hævd, og i netop dette 

lille samfund er det især de farverige tekstiler, 

vævninger og kunstværker, der er blikfang for 

traditionen. Skal der købes autentiske tæpper, 

tørklæder eller tasker, er San Juan la Laguna et 

glimrende sted at gøre sine køb. 

Vi sejler videre til den lidt større by Santiago, der 

ligger for foden af Tolimán-vulkanen. Her spiser 

vi frokost og går en tur gennem byens gader. 

Vi kommer forbi den pulserende markedsplads, 

hvor der sælges mad, tekstiler og andet brug-

bart, og til sidst besøger vi byens hedenske hel-

gen Maximon – en figur, der ligner en blanding 

af en italiensk mafiaboss og en indianer. 

Det aparte udseende passer måske meget 

godt til sagnet, der lyder på, at Maximon skulle 

leve af cigarer og månestråler, og 

trods det intimiderende udseende 

besøges Maximon dagligt af lokale, 

healere og turister, der har brug for 

en tjeneste. 

Vi beder en lille bøn til Maximon, 

hvorefter båden sejler os tilbage 

til hotellet. Har vi tid, besøger vi 

byen Panajachel, der blot ligger fem 

minutter fra hotellet eller områdets 

sommerfuglefarm, der huser et væld 

af farverige sommerfugle, hvor af nogle er eller 

har været truet. 

Dag 11. Atitlan-søen, besøg i 
fantastiske Chichicastenango
Vi vågner op til endnu en dag i selskab med 

de lokale, når vi tager til bjergbyen Chichi-

castenango, der ligger halvanden times kør-

sel mod nord. Chichicastenango er ligesom 

mange andre af højlandets byer domineret af 

indianere, og i dette tilfælde er 98,5 procent af 

indbyggerne K’iche mayaer. 

Vi ankommer i Chichicastenango, hvor der er 

et leben og et farveorgie uden lige. Særligt 

på markedsdagene, når mayaer fra nær og 

fjern kommer ind til byen for at sælge deres 

varer, er der gang i gaden, men vi venter lidt 

med festlighederne. Det første, vi skal opleve i 

byen, er den 400 år gamle Santo Tomás kirke. 

Kirken, der er bygget oven på et præcolumbi-

ansk tempel, bruges stadig i forbindelse med 

ritualer, hvor der brændes røgelse og stearin-

lys – og i enkelte tilfælde kyllinger – til ære for 

guderne. Vi forventer ikke at se kyllinger gå op 

i røg, men vi kan være heldige, at blive vidne 

til en ceremoni. 

Efter et besøg i kirken spiser vi frokost på en 

lokal restaurant. Herefter udforsker vi den 

sprudlende by og det berømte marked, hvor 

vi oplever en god blanding af flere kulturer og 

får mulighed for at købe tøj, keramik, m.m. fra 

forskellige regioner inden vi kører tilbage til 

hotellet ved Atitlan-søen.

Dag 12. Atitlan-søen - Antigua, 
kolonistilsby og verdensarv
Vi forlader mayaernes mekka og drager videre 

mod kolonibyen Antigua, der i 1700-tallet var 

Guatemalas hovedstad, og som i dag er på 

UNESCOs verdensarvliste. Køreturen tager ca. 

tre timer, hvor vi kører igennem højlandet.

Vi kommer forbi den 
pulserende markeds-
plads, hvor der sæl-
ges mad, tekstiler og 
andet brugbart
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ANTIGUA

Antigua, der var Guatemalas hovedstad frem til 
1773, emmer af spansk historie. Her er brostens-
belagte gader, arkitektur i smukkeste kolonistil og 
smagsoplevelser, som ikke findes andre steder 
i Guatemala. I kombination med de omkringlig-
gende bjerge og vulkaner har byen et helt særligt 
æstetisk præg.
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Et ikonisk motiv fra Antigua med sin smukke kolonistilsarkitektur og Acatenango-vulkanen i baggrunden. Byen er UNESCO-verdensarv og var Guatemalas hovedstad 
frem til 1773.
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Guatemala & Honduras - i mayaernes fodspor
16 dage

Ved ankomst i Antigua tjekker vi ind på et fan-

tastisk hyggeligt hotel, der ligesom byen selv 

emmer af charme og 

historie. Herefter skal 

vi opleve byen, der på 

trods af det travle liv, 

virker som om, at tiden 

har stået stille de sid-

ste 300 år. Det er ikke 

svært at forestille sig, 

hvordan de spanske 

koloniherrer engang 

herskede her i byen.

Efter frokost tager vi 

en guidet gåtur gennem de brede gader med 

brosten og bygninger fra kolonitiden så langt 

øjet rækker. Kun tilstedeværelsen af de lokale 

i moderne tøj og biler værner om, at vi ikke 

længere befinder os i 1700-tallets Guatemala.  

På turen får vi historien om spanierne, der kom 

til landet i 1523. Trods en ihærdig indsats var 

det dog først år senere, de formåede at erobre 

landet, da de høje bjerge og det tætte, grønne 

landskab holdt indianerne godt skjult og der-

med gjorde det svært for spanierne at komme 

rundt. Vi hører den brutale historie om mødet 

mellem mayaerne og spanierne, bliver klogere 

på de mange monumenter fra kolonitiden og 

finder ud af, hvorfor netop Antigua var inte-

ressant for spanierne og fungerede 

som hovedstad frem til 1773.

Dag 13. Antigua, udsigt fra oven 
og en god kop kaffe
Vi kører uden for byen og op i ter-

rænet, til Cerro de la Cruz, et stort 

kors, som kan ses overalt nede fra 

byen. Her nyder vi udsigten over 

byen og de knejsende vulkaner, 

under forudsætning af at skyerne 

ikke hænger for lavt i dag.

Herefter skal vi endnu en gang forkæle ganen 

– denne gang på en lokal kaffehacienda. Gua-

temala har mere end 150 års erfaring med kaf-

fedyrkning, og vi får et indblik i hele processen 

fra bønne til herlig drik, inden vi selv får lov til 

at smage de forskellige kaffespecialiteter med 

udsigt over bjerge og vulkaner. 

På vej tilbage til byen stikker vi også hovedet 

indenfor på en macadamia-nøddefarm, hvor vi 

smager lidt godter, og derefter har vi tid på 

egen hånd i selv at snuse rundt i den skønne 

by. Hvis man har særlige ønsker, hjælper rejse-

lederen gerne med arrangementer.

Dag 14. Antigua, besøg på avocadofarm 
og god tid til at nyde byen
Vi har helt bevidst valgt at have god tid i Anti-

gua, en by som de fleste forelsker sig i. Ene-

ste faste punkt på dagsordenen i dag er dog 

en tur til en skøn avocadofarm lidt uden for 

byen. Her får vi en introduktion til dyrkningen 

og laver sammen med farmens medarbejdere 

en velsmagende guacamole – en avocadomos 

med diverse velsmagende krydderier – som vi 

spiser sammen med frisklavede tortillaer.

Tilbage i byen har vi tid til f.eks. at dyrke endnu 

flere smagsoplevelser. Vi smager måske på den 

lokale is med jalapeño-, rom- eller tobaksmag, 

shopper på det lokale madmarked eller lærer 

at lave lokale retter på et madlavningskursus. 

Smagsoplevelserne fortsætter til hen på afte-

nen, hvor vi spiser en god middag på en af 

byens mange restauranter og nyder Antigua ’by 

night’, inden vi går til køjs før hjemrejsedagen.

Dag 15. Guatemala City – København
Umiddelbart efter morgenmaden kører vi til-

bage til lufthavnen i Guatemala City, hvorfra 

vi flyver tilbage til København eller Billund via 

Atlanta og Amsterdam. 

Dag 16. Ankomst til Danmark

Guatemala har mere 
end 150 års erfaring 
med kaffedyrkning, 
og vi får et indblik i 
hele processen fra 
bønne til herlig drik

Vi kommer forbi masser af markeder og får et godt indblik i lan-
dets lækre råvarer. Vi besøger også en avocado-, en kaffe- og en 
macadamia-farm.

Ved Cerro de la Cruz skuer vi ud over Antigua og det smukke vulkanlandskab en sidste gang 
inden hjemrejsen.
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