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Colombia - På nye eventyr
Rundrejse med dansk rejseleder - 16 dage med mulighed for strandforlængelse

En rejse gennem tiden og en god kop kaffe
Colombia er en smuk plet på verdenskortet, der venter på at blive genopdaget, og der er virkelig meget at komme efter. Landet er 
uspoleret, fuld af dejlige mennesker, smukke kolonistilsbyer og en bjergtagende natur.

Første trin på denne rundrejse med dansk rejseleder er hovedstaden Bogotá med den fine gamle bydel La Candelaria, det fanta-
stiske guldmuseum med fortidens uvurderlige skatte, graffitikunst og ikke mindst det forrygende museum med Fernando Boteros 
værker, der får smilet frem hos os. Vi har et par nætter her, inden vi flyver videre til kaffelandet.

I kaffelandet ved Salento og Jerico tager vi på vandring mellem i skyindhyllede skove med majestætiske vokspalmer og holder øje 
med kolibrier og andre smukke fugle. Vi smager naturligvis også på kaffen, som ikke findes bedre noget sted i verden.

Vi rejser til storbyen Medellín, hvor vi på en byrundtur indføres i et mørkt kapitel i Colombias historie, dengang narkobaronerne 
satte dagsordenen, men vi oplever også, hvordan den almindelige colombianer tog til genmæle og ændrede kursen hen mod det 
Colombia, vi kender i dag.

I Mompox venter os et prægtigt stykke UNESCO-verdensarv grundlagt i 1540. Byen ligger smukt langs Magdalenafloden og er 
kendt for storslået arkitektur og et forunderligt fugleliv i de omkringliggende vådområder. Byen spillede også en vigtig rolle for 
nobelprismodtageren Gabriel Garcia Marquez’ forfatterskab, idet flere af hans romaner foregår i en lille, imaginær by, der minder 
vældig meget om Mompox.

Sidste stop er i den smukke kystby Cartagena, som også er UNESCO-verdensarv og for øvrigt var Gabriel García Márquez' hjemby. 
Vi fornemmer hurtigt, hvad der inspirerede ham til at skrive sine magiske romaner, når vi selv går rundt i byens smukke gader. 
Cartagena er ganske enkelt en af verdens smukkeste kolonistilsbyer. Måske har I allerede oplevet Havana i Cuba, og hvis I kunne 
lide den, så vil I knuselske Cartagena.

Økonomien i Colombia er en af de mest frembrusende i Sydamerika, og colombianerne ligger nr. 1 på Gallups globale lykkebarome-
ter. Sammen med vores rejseleder, som er en stor kender af Mellem- og Sydamerika, søger vi forklaringen på denne kendsgerning, 
så vi kommer klogere hjem - glæd jer til at genopdage Colombia!  

Vi ønsker jer en god rejse.

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser
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Ruten og nogle af højdepunkterne: 
 
Dag 1. Danmark - Bogotá, Colombia. Fly via Amsterdam og ankomst til  
 Bogotá om aftenen. Vi indkvarterer os på et hyggeligt hotel i den  
 smukke gamle bydel.

Dag 2. Bogotá. Byvandring i den gamle bydel La Candelaria, besøg på det  
 fantastiske guldmuseum med ufattelige skatte fra tidligere kulturer 
 før spaniernes tid og museet for Colombias store kunstner, Fer - 
 nando Botero. Med sporvognen op på Monserrate-bjerget uden for  
 byen. Fælles velkomstmiddag denne aften.

Dag 3. Bogotá - Salento med fly. Fly til Pereira og videre til en god kop  
 kaffe i Salento, en af de hyggelige byer i kaffelandet.

Dag 4. Salento. Vi kører i jeeps ud til en vandretur i Cocoradalen, en  
 fantastisk skyindhyllet regnskov (cloud forest) med smuk og frodig  
 natur, ikoniske vokspalmer (verdens højeste palme) og en høj fore 
 komst af kolibrier. Om eftermiddagen går vi tur i hyggelige Salento.

Dag 5. Salento - Jerico. Vi besøger paradisets have hos en passioneret  
 orkide-dyrkende bondemand, som serverer frokost for os. Herefter  
 videre til Jerico til flere eventyr i kaffelandet.

Dag 6 og 7. Jerico, tak for kaffe! En gåtur i Jerico med besøg på torvet  
 og i en sjov handelsgade. Vi besøger på en lokal kaffefarm, hvor  
 vi følger processen fra jord til bord og spiser frokost. Med to dage  
 i Jerico er der god tid til at nyde kaffen og udforske området på  
 egen hånd eller sammen med rejselederen.

Dag 8. Jerico - Medellín. Rejsen går videre til storbyen Medellín, berømt  
 og berygtet. Vi besøger Comuna 13 og hører historien om byens  
 måske berømteste indbygger, Pablo Escobar, som kørte landet i  
 sænk med sit narkokartel, og ser den forandring, der er sket. Her- 
 efter til Botero Square, hvor Fernando Boteros skønne, overdimen- 
 sionere menneskeskulpturer er udstillet.

Dag 9. Medellín - Mompox, rundt i byen til fods. Vi flyver til Corozal  
 og kører videre til Mompox, som ligger smukt langs Magdalena- 
 floden. Efter idyllisk indkvartering i byens centrum oplever vi Mom- 
 pox til fods. Byen spillede en væsentlig rolle i spaniernes koloni- 
 sering af det nordlige Sydamerika, og det smukke centrum er  
 UNESCO-verdensarv – og ligger få skridt fra vores hotel.

Dag 10. Mompox. Vi sejler på floden, som var landets hovedfærdselsåre i  
 kolonitiden, og kigger på farvestrålende fugle. Om eftermiddagen  
 går vi tur i byen og besøger bl.a. den smukke kirkegård.

Dag 11. Mompox - Cartagena. En lidt lang køretur ind til Cartagena, men  
 vi havner midt i UNESCO-idyl, når vi indkvarteres inden for murene i  
 en af verdens smukkeste kolonistilsbyer ud til Det Caribiske Hav.  
 Byvandring i de snævre stræder inden for murene.

Dag 12. Cartagena. Vi går tur i Getsemani-bydelen, som bl.a. har spæn- 
 dende grafittikunst. Også besøg på San Felipe-fortet, det største  
 fort spanierne byggede i deres kolonier for at holde pirater og   
 andre væk fra alt det guld, de havde bemægtiget sig.

Dag 13. Cartagena. Vi sejler på opdagelse i La Boquilla-mangroveskoven  
 uden for byen og har tid på egen hånd i den skønne by. Om afte- 
 nen mødes vi til afskedsmiddag.

Dag 14. Hjemrejse. Vi tjekker ud fra hotellet og kan nå en gåtur i byen  
 med evt. romshopping, inden vi kører til lufthavnen for at på-  
 begynde hjemrejsen via Amsterdam.

Dag 15 Ankomst til Danmark

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Colombia er et af Sydamerikas allersmukkeste  
 lande med frodig natur, skyindhyldede skove,  
 sneklædte bjerge og hvide strande

•  Oplev et uspoleret land blottet for masseturisme  
 og en imødekommende befolkning

•  Kaffe, mad og musik af højeste kvalitet, her finder  
 vi glade salsatoner og rom i glasset

•  Fire nætter i Colombias ubeskrivelige smukke  
 kaffeland

•  Vandretur i Cocoradalen med den smukke natur  
 og ikoniske vokspalmer og besøg på orkidéfarm 

•  Mompox, den unikke kolonistilsperle inkl. sejlads  
 på Magdalenafloden med utroligt fugleliv

• Cartagena, en perle ved Det Caribiske Hav

!

Bogotá - Villa de Leyva - Salento - 

Jerico - Medellín - Mompox - Cartagena   

Mulighed for to strandforlængelser
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BOGOTÁ - GULD OG ANDRE SKATTE
Bogotá, Colombias hovedstad, blev grundlagt i 1538 
af spanske koloniherrer og var i en periode hoved-
stad for vicekongedømmet Nueva Grenada. Sydame-
rikas store befrier, Simón Bolívar drev spanierne ud 
af byen i 1819, hvorefter den blev hovedstad i Stor-
colombia: Colombia, Panama, Ecuador og Venezuela.

Byens gamle bydel La Candelaria fra spaniernes 
tid er sammen med det fantastiske guldmuseum 
og museet for Fernando Botero blandt de største 
seværdigheder - og vi besøger naturligvis alle tre. 
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Dag 1. Danmark - Bogotá 
Vi flyver med KLM via Amsterdam og lander i 

Bogotá om aftenen. Lufthavnen i Bogotá hed-

der El Dorado (det betyder 'den gyldne') - en 

fin påmindelse om, hvad der venter os, og 

efter bagageudlevering og diverse formalite-

ter bliver vi kørt til vores hotel i midten af den 

gamle bydel, La Candelaria.

Hovedstaden ligger i 2.600 meters højde, og 

klimaet er behageligt og tempereret - ikke for 

varmt og ikke for koldt. Højden burde ikke være 

noget problem, når blot man husker at holde 

nogle pauser i dagsprogrammet undervejs.

Efter tjek-ind på vores hyggelige hotel slår vi 

os måske ned på et af de små torve i nærhe-

den af hotellet og får en drink - vi skal prøve 

et af Colombias mange rommærker - de sæt-

ter gang i blodomløbet i vores flytrætte ben.

Dag 2. Bogotá, byvandring
Vi får en tætpakket dag i Bogotá i dag, og 

vi kommer til at gå meget, men i et roligt 

tempo. Vi begynder med en byrundtur. 

Den gamle, meget smukke bydel La Candela-

ria, hvor vi bor, er nem at finde rundt i, fordi 

gaderne ligger vinkelret på hinanden og hed-

der Calle 1-2-3 osv. på den ene led og Car-

rera 1-2-3 på den anden. Gaderne i denne 

store bydel er interessante med mange små 

og store restauranter, elegante kaffebarer, 

monumenter, museer, paladser og pladser, 

og vi holder et par pitstops undervejs - også 

for ikke at blive forpustet på grund af højden. 

Vi skal naturligvis besøge byens berømte 

guldmuseum, som rummer ufattelige guld-

skatte fra de tidligere 

kulturer i Sydamerika, 

før spanierne kom her-

til. Blandt museets mest 

kendte værker er den 

lille skulptur, der viser en 

muisca-konge på vej til 

at springe i den hellige 

sø ved Guatavita. 

Vi besøger også Museo 

de Botero - et museum for Fernando Botero, 

den største nulevende colombianske kunst-

ner, som er blevet en legende i levende live. 

Han maler komiske billeder med en tragisk 

undertone, kvinder med enorme kroppe, bit-

tesmå mænd og opblæste øvrighedspersoner 

- et virkeligt interessant bekendtskab.

Om eftermiddagen går turen op på et af de 

høje bjerge, der omgiver byen, Cerro de Mon-

serrate, hvor vi spadserer en tur og ser haven 

med skulpturerne af Kristi lidelseshistorie og 

nyder den storslåede udsigt over byen med 

de nu otte millioner indbyggere, der fortrins-

vis er mestizer (en blanding af de oprindelige 

folk og hvide), hvide og mulatter.

Vi kommer op på bjerget, der ligger i mere 

end 3.000 meters højde, med en af de to små 

bjergbaner - et tog og en slags sporvogn - en 

betagende lille tur på et kvarter. 

Man kan vælge at tage tilbage 

ad samme vej eller gå ad stien 

ned ad bjerget - en tur for entu-

siaster - og hjem til hotellet. 

Men først skal vi spise en fro-

kost på en dejlig restaurant, der 

ligger på toppen af bjerget med 

udsigt over hele byen.

Bemærk, at turen op på Mon-

serrat er vejrafhængig. Hvis skyerne hænger 

for lavt, kan rejselederen vælge at bruge hele 

dagen nede i byen, eller rejselederen kan 

vælge at bytte rundt på dagsprogrammet, hvis 

vejret f.eks. er klart om formiddagen. Hvis vi 

besøger Monserrat om formiddagen, indtager 

vi frokosten nede i byen på en af de klassiske 

colombianske frokostrestauranter i stedet for 

på toppen af bjerget.

Vi er hjemme på hotellet sidst på eftermid-

dagen og mødes om aftenen til velkomstmid-

dag på en af de mange restauranter i området 

omkring hotellet.

Colombia - på nye eventyr
16 dage

Vi kommer op på bjer-
get, der ligger i mere 
end 3.000 meters 
højde, med en af de 
to små bjergbaner

FERNANDO BOTERO
Fernando Botero, som blev født i 1932, er 
Colombias verdensberømte kunstmaler og 

billedhugger, og han anses for at være den mest aner-
kendte nulevende kunstner i Latinamerika. 

Hans særkende, som nu kaldes boterisme, er de nær-
mest grotesk store og korpulente mennesker, der por-
trætteres komisk og satirisk og oftest i vidunderlige 
farver på lærredet eller som bronzeskulpturer. Opblæste 
myndighedspersoner er også et yndet tema hos Botero.  

Hans skulpturer står bl.a. på både Park Avenue i New 
York og Champs-Elysees i Paris, og hans billeder hæn-
ger på alverdens store museer. Således har Vatikanet 
haft selvironi nok til at have en lille opblæst, men venligt 
udseende kardinal hængende i sin afdeling for moderne 
kunst. Boteros kunst kan man kun holde af, og vi besø-
ger hans museum i Bogotá.
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SALENTO OG COCORA-DALEN

Colombia dyrker noget af verdens bedste 
kaffe i højlandet omkring Salento. Det er vig-
tigt at have god tid i Salento – her skal der 
være tid til at slå sig ned på en cafe og drikke 
kaffe og kigge på liv. Cocora-dalen udforsker 
vi til fods. Her vokser Colombias nationaltræ, 
den majestætiske vokspalme, som kan blive 
op til 60 meter høj. Cocora-dalen er hjemsted 
for en lang række fugle, bl.a. kolibrien, som vi 
kan være heldige at se. 
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Dag 3. Bogotá - Salento
Vi forlader Bogotá efter frokost og flyver til 

Pereira, hvorfra vi kører til Salento, der ligger 

fantastisk smukt ved Cocoradalen.

Salento er en by frosset i tiden med en ophø-

jet stilhed og en pragtfuld natur. 

Den er meget farverig, både hvad 

natur og arkitektur angår, og ligger 

mellem bjergene i 1.800 meters 

højde med en temperatur på gen-

nemsnitligt 18 grader.

Byen er også prydet af kolonial 

arkitektur, men meget forskellig fra 

Bogotá, og den ligger i et meget 

kuperet og frodigt bjerglandskab. 

Kaffen, den gode arabica, trives 

bedst i denne højde.

Dag 4. Salento, med jeep 
ud i Cocoradalen
Denne dag byder på en tur i jeep ud i den 

smukke Cocoradal, som er en del af Los 

Nevados-nationalparken. Dalen er en såkaldt 

"cloud forest", en frodig og skyindhyllet høj-

landsregnskov og en stor oplevelse at bevæge 

sig rundt i.

Hver morgen fyldes Salentos centrale torv 

med gamle jeeps, som samler kunder til 

dagens udflugter ud i nationalparken, og når 

en jeep er fyldt, gasser den op og forsvin-

der ud i morgendisen. Vi finder vores jeeps, 

og der er således eventyr i luften og måske 

lidt Indiana Jones-stemning, når vi griber fat i 

stropperne og drøner afsted.  

Det er en god ide at medbringe en regn-

frakke, da der kan være køligt og vådt i dalen. 

En af de store attraktioner her er de sjældne 

vokspalmer - Colombias 

majestætiske nationaltræ. 

Palmen kan blive over 250 

år gammel og op til 60 

meter høj og er dermed 

den højeste palmeart i 

verden. Den kendes på sin 

hvide stamme, der er dæk-

ket af et vokslag, som før 

i tiden blev skrabet af og 

anvendt til bl.a. lys.

Vi parkerer jeepen og deler os op i to grup-

per. De adrætte begiver sig ud på en ca. 5 

timer lang vandretur med lokalguiden, mens 

de knapt så adrætte vandrer ca. 2½ time med 

rejselederen.

Der findes en større koloni af kolibrier i dalen, 

så vi må holde øjne og også ører godt åbne. 

En kolibri basker nemlig så hurtigt med vin-

gerne, at den frembringer en summende lyd 

 - helt op til 80 slag i sekundet kan den lille 

fugl frembringe. 

Kolibrien findes i mange smukke farver og 

måler typisk mellem 6 og 13 centimeter, inkl. 

næb, og vejer mellem 2 og 10 gram - en kik-

Colombia - på nye eventyr
16 dage

Dalen er en såkaldt 
"cloud forest", en 
frodig og skyind-
hyllet højlands-
regnskov og en 
stor oplevelse at 
bevæge sig rundt i

xxxxxEt typisk gadebillede fra Salento med maleriske huse og bakkede gader.
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kert ville ikke være af vejen her. Måske er man 

så heldig at se den lille fætter stå bumstille i 

luften eller endda flyve baglæns, en kunst den 

mestrer som den eneste fugleart i verden.   

Tilbage i Salento spiser vi en tidlig eller sen 

frokost afhængig af, om man har gået den 

lange eller den korte tur, og efter et hvil på 

hotellet mødes vi igen for at gå en tur i byen.

Dag 5. Salento – Jerico, 
besøg på orkidé-hacienda
Vi forlader Salento efter morgenmaden og 

kører nord på mod den skønne lille bjergby, 

Jerico, men inden vi når dertil, har vi et stop 

på en nærmest paradisisk plet på denne jord. 

Vi skal besøge en hacienda, der udover at 

dyrke masser af velsmagende grøntsager har 

en orkidesamling så smuk og farvestrålende, 

at man knapt tror sine egne øjne.

Besøget på haciendaen begynder med en 

gåtur på en halv times tid ned gennem mar-

ker og skov, hvor en af haciendaens medar-

bejdere introducerer os til haciendaens afgrø-

der og til skovens planter og fugle. Vi havner 

længere nede i terrænet, hvor haciendaens 

ejer dyrker sin helt store passion – orkideer. 

Haven er fyldt med orkideer i alle regnbuens 

farver og i alle størrelser og former, og i en 

række drivhuse dyrkes og plejes de smukke 

blomster til perfektion. Her findes omkring 

800 af de i alt ca. 1.000 arter af orkideer, der 

vokser i Colombia, og haciendaen gør et stort 

arbejde med bevaring af truede arter.

Duften fra de mange blomster tiltrækker fugle, 

bl.a. kolibrier, så vi holder også et vågent øje 

med, hvad der rører sig over vores hoveder. 

Når øjnene er mættet, skal vi have stillet sul-

ten, og der bydes på en skøn frokost lavet 

af bl.a. haciendaens egne 

afgrøder, som serveres på 

malerisk vis i en pavillon i 

haven.

Efter rundvisning og fro-

kost fortsætter vi til Jerico, 

den idylliske bjergby til-

egnet Santa Laura. Vejen 

dertil er virkelig smuk – vi 

kører langs Caucafloden 

og med kig til Andesbjer-

gene i et dejligt køligt 

klima, som danner bag-

grund for områdets eks-

treme frodighed. Her er bare grønt, grønt, 

grønt!

Dag 6 og 7. Jerico, smag på kaffen og tid 
på egen hånd
Med to hele dage i Jerico er der rig mulighed 

for at suge byens charme til sig og smage på 

kaffen, hvor den kommer fra. Vi befinder os 

i en rigtig oase, omringet af bjerge og kaf-

feplantager, og vi kan se frem til at falde helt 

ind i byens langsommelige rytme.

Vi har god tid i den lille by, hvor vi skal på 

byvandring og besøge en af områdets kaffe-

haciendaer. Ikke mindst tager vi os god tid til 

på egen hånd at slentre gennem de farverige 

gader, hvor der findes den uskrevne regel, at 

alle huse skal være malet i tre forskellige far-

ver. Måske vi besøger et par 

gallerier - måske vi nyder en 

ekstra kop kaffe i en af byens 

hyggelige gårdhaver eller 

oser og shopper i byens sjove 

handelsgade.

Lidt uden for Jerico skal vi 

besøge kaffehaciendaen, 

Finca Tierra Santa, der har 

en bæredygtig produktion af 

kaffe, som er certificeret af 

Rain Forest Alliance og Fair-

trade-organisationen. Her får 

vi en grundig demonstration 

af processen fra frøene plantes i urtepotter 

til kaffen ristes, males og drikkes. Naturligvis 

skal vi også have en smagsprøve på verdens 

måske bedste kaffe, ligesom vi også nyder en 

frokost i de skønne omgivelser. 

Tilbage i Jerico skal vi på sightseeing i byen. 

Vi går gennem den charmerende gamle bydel, 

Colombia - på nye eventyr
16 dage

Vi skal besøge en haci-
enda, der udover at 
dyrke masser af vel-
smagende grøntsager 
har en orkidesamling så 
smuk og farvestrålende, 
at man knapt tror sine 
egne øjne

Vi besøger en orkidé-hacienda, hvor omkring 800 af Colombias i 
alt 1.000 arter passes og plejes med stor passion. Vi spiser også 
 en skøn frokost tilberedt af haciendaens egne råvarer.
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Øverst: Hovedgaden i Salento i kaffelandet kan vel næppe være mere malerisk. Byen ligger midt i en pragtfuld natur i 1800 meters højde.

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

Colombias store forfatter, Gabriel García Márquez, blev 
født i 1927 og døde i 2014. Han fik Nobelprisen i lit-

teratur i 1982 og han er ophavsmand til den såkaldte magiske 
realisme, som er fremherskende hos mange sydamerikanske 
forfattere.

Han var meget politisk aktiv på venstrefløjen, men hans værker 
handlede aldrig om politik. Et gennemgående tema i hans for-
fatterskab var ensomhed og ikke mindst altopslugende kærlig-
hed, og hans persongalleri er ofte græsende til det bizarre, men 
altid fremstillet med humor og ironi. 

Mange af hans romaner, bl.a. Kærlighed i koleraens tid og Kær-
lighed og andre dæmoner, foregår i Cartagena, hvor han også 
boede noget af tiden. Romanen Hundrede års ensomhed om 
livet i den lille opdigtede flække Macondo var hans største suc-
ces og er blandt de mest solgte bøger i verden nogensinde. 
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COLOMBIAS KAFFE

Kaffen blev bragt til Colombia af jesuitterpræster i 
1700-tallet. Den dyrkes i det meste af landet i for-
skellige klimaer, hvilket har indflydelse på smagen. 
Den kaffe, der dyrkes i den centrale kaffebælte, som 
vi besøger, regnes for at være en mild kaffe med en 
vis sødme, men i forhold den ”almindelige” kaffe, 
som vi drikker i Danmark, så vil den være meget 
anderledes i smagen. Vi får mulighed for at smage 
forskellige sorter på vores rejse,  og mon ikke der 
ryger et par poser med hjem i kufferten.  
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Colombia - på nye eventyr
16 dage

hvor huse, døre og skodder har fået et skønt 

strejf med penslen, og vi kigger nærmere på 

kunsten, der folder sig ud i gadebilledet. Vi 

ser katedralen og den hvide kirke og oplever 

det lokale hverdagsliv med cowboys og hand-

lende. 

Vi har god tid til at udforske byen på egen 

hånd eller i selskab med rejselederen, og den 

ene aften spiser vi sammen på en af byens 

restauranter.

Dag 8. Jerico - Medellín, besøg i 
Comuna 13 og på Botero Square
Efter mange dage i naturen skal vi tilbage 

til storbyen. Medellín kaldes på grund af sit 

milde klima byen med det evige forår. Der-

udover har den også lagt navn til et berygtet 

narkokartel, som spredte rædsel med sin krig 

mod civilbefolkningen, andre karteller, guerril-

la’er og mod regeringen, indtil man fik styr på 

landet i starten af dette årtusinde. 

Medellín-kartellet blev styret af Pablo Escobar, 

hvis kontrafej stadig kan ses i byens graffiti, 

på t-shirts osv., fordi han til en vis grad lyk-

kedes med at fremstille sig selv som en Robin 

Hood, der tog sig af byens svageste.

De hårde tider er forbi i Medellín, og i dag er 

det en moderne by med en blanding af høj-

huse og ældre beboelseskvarterer, men uden 

en egentlig kolonistilskerne, som ellers karak-

teriserer mange andre byer i Colombia. 

Til gengæld er byen en 

meget innovativ by og 

en festby – musikken 

spiller højt fra torsdag 

til søndag, og befolk-

ningen er kendt for at 

tjekke sig selv en ekstra 

gang i spejlet, inden de 

går ud.

Vi skal vi på en spæn-

dende tur i den farve-

rige Comuna 13, en af 

byens i alt 16 bydele, 

som begynder med 

en tur i byens kabelbane, der fungerer som 

offentlig transportmiddel i en by med store 

højdeforskelle. 

En lokalguide, som er vokset op i kvarteret, 

viser os rundt og fortæller den interessante 

historie. Øverst oppe i Comuna 13 har vi 

panoramaudsigt over byen.

Vi besøger byens måske største attraktion, 

Botero Square, hvor Fernandos Boteros 

berømte skulpturer står side om side. Kunst-

neren har skænket værkerne til byen. Vi så 

hans malerier på museet i Bogotá, og her 

er det altså skulpturerne, det gælder. Vi ser 

kæmpestore mænd, kvinder og andre skab-

ninger, som igen får smilet 

frem hos os.

Hvis der er stemning for det, 

arrangerer rejselederen en 

fælles middag i byen på en 

af de mange restauranter 

i gåafstand fra hotellet, og 

han sørger for, at vi kan gå 

afslappede i seng efter en 

dag med hårrejsende histo-

rier fra mafiaens tid i byen – 

her hjælper en rom eller to 

jo gevaldigt.

Dag 9. Medellín - Mompox, 
indkvartering midt i UNESCO-verdensarv
Tidligt om morgenen kører vi til lufthavnen 

for at flyve derud, hvor der ikke kommer så 

mange andre udenlandske turister. Det er lidt 

besværligt at komme til og fra Mompox, men 

vi synes, det er det hele værd og et af de 

absolutte højdepunkter på turen. 

Vi lander i Corozal og kører til Magangue, hvor 

vi skal med færgen, der sejler os op ad den 

store Magdalenaflod. Sejlturen tager en times 

Vi skal vi på en spændende 
tur i den farverige Comuna 
13, en af byens i alt 16 
bydele, som begynder med 
en tur i byens kabelbane, 
der fungerer som offentlig 
transportmiddel i en by 
med store højdeforskelle

I Medellín besøger vi Botero Square, hvor Fernando Boteros overdimensionerede skulpturer står. Kunstneren har skænket værkerne til byen, hvor han voksede op.



12

Colombia - på nye eventyr
16 dage

tid og er en herlig oplevelse med ægte lokal 

stemning. På den anden side venter en køre-

tur på ca. en times tid ind til Mompox. Alt i alt 

skal vi regne med, at vi er fremme i Mompox 

ved 16-tiden. 

Mompox er en unik 

kolonistilsperle, som 

ligger smukt i et stort 

vådområde langs Mag-

dalenafloden. 

Byen blev grundlagt i 

1540 og var af stor logi-

stisk og handelsmæssig 

vigtighed for de span-

ske koloniherrer, og den 

spillede en væsentlig 

rolle i spaniernes kolo-

nisering af hele det 

nordlige Sydamerika.

Vi indlogerer os på et lille hyggeligt hotel lige 

ned til floden – få meter fra byens smukke 

pladser og kirker. Senere slår vi os formentligt 

ned på en af pladserne, hvor restauranterne 

har stillet stole og borde ud, så vi kan nyde 

maden under åben himmel.

Dag 10. Mompox, safari på 
bifloderne og rundt i byen
I dag skal vi på en herlig tur ud i naturen. Vi 

sejler i motoriserede kanoer ud i et fanta-

stisk vådområde, som er et sandt eldorado 

for fugle, så hav endelig kameraet og måske 

endda en kikkert parat. 

Vi har store chancer for at se mas-

ser af hejrer, ibis og små og store 

rovfugle – og måske hele flokke af 

ørne, der har slået sig ned i trætop-

pene og skuer ud over vandet. 

Denne udflugt er en ren safariople-

velse, hvor øjet også forkæles med 

smukke billeder af den store, blanke 

sø med vandhyacinter og åkander.

Tilbage i Mompox går vi ud for at 

opleve den særlige stemning i byen, 

hvor det føles som om, tiden er gået 

i stå. Her forventer man nærmest 

at møde Gabriel Garcia Marquez’ 

romanfigurer i gaderne. 

Byens idylliske, hvidskurede centrum blev 

udnævnt til UNESCO-verdensarv i 1995. Den 

adskiller sig fra andre kolonistilsbyer ved at 

have hele tre og ikke som normalt kun én cen-

tral plads, og mange af bygningerne på byens 

pladser har stadig deres oprindelige funktion.

Et af de smukkeste steder i byen er kirkegår-

den, hvor de rige familier har imponerende 

Vi har store chancer 
for at se masser af 
hejrer, ibis og små 
og store rovfugle 
– og måske hele 
flokke af ørne, der 
har slået sig ned i 
trætoppene og skuer 
ud over vandet

Mompox’ smukke kirkegård, hvor rige familier har bygget imponerende mausoleer til de afdøde. 
De mindrebemidlede nøjes med at skrive navnene på deres kære på ydermuren.

På en unik sejltur på Magdalenafloden oplever vi et 
sandt fugleparadis med bl.a. ibis og store  rovfugle.    
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SANTA CRUZ DE MOMPOX

Mompox blev grundlagt i 1540 og byens 
smukke centrum er UNESCO-verdensarv. 

Byens beliggenhed på en ø i Magdalena- 
floden gjorde den til en strategisk meget  
vigtig by i kolonitiden, idet den lå på sø-
vejen mellem Andesbjergene og havet. De 
spanske koloniherrer brugte således byen 
til at opbevare guld og ædelstene, inden det 
blev skibet helt ud af landet.
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gravsteder med kunstfærdige mausoleer, mens 

de mindrebemidlede må nøjes med at få skre-

vet deres navn med håndskrift på ydermuren.

Måske har nogle af os lyst til at kigge på de 

såkaldte filigransmykker i guld og sølv, som 

byen også er kendt for. 

Hotellet kender de gode steder, og man kan 

tage en tuk-tuk ud for at besøge et værksted 

og se med egne øjne, hvordan der arbejdes 

med smykkerne. 

Byens sølv- og guldsmede har forfinet deres 

teknikker gennem generationer. Man kan 

gøre en god handel, hvis man er interesseret 

en helt særlig souvenir fra Colombia.

 

Dag 11. Mompox – Cartagena, indkvar-
tering inden for murene og byvandring
Vi har en lidt længere køretur foran os ad veje, 

som godt kunne trænge til lidt mere asfalt, 

men belønningen venter forude. Vi ankom-

mer til Cartagena først på eftermiddagen og 

indlogeres inden for murene i byens UNESCO-

beskyttede gamle bydel.

Efter ankomst skal vi på bytur til fods i det 

koloniale Cartagena med brostensbelagte 

stræder og balkoner indhyllet i lilla bourgon-

villa. UNESCO har udnævnt den til en del af 

verdens kulturarv, fordi det er en af de bedst 

bevarede kolonibyer overhovedet. 

Rundt om hvert et hjørne ligger en lille pit-

toresk plads, og vi vil genkende de skønne 

farvekombinationer på bygningerne, som vi 

også har set i Bogotá og 

Salento.

Cartagena var stedet, hvor 

spanierne opsamlede alle 

de rigdomme, de havde 

bemægtiget sig i Sydame-

rika - især guld, sølv, ædel-

stene - og herfra blev de 

udskibet med kurs mod 

Spanien. 

Cartagena er anlagt som 

et stort fort, fordi både den engelske flåde og 

utallige pirater forsøgte at kapre værdierne. 

Byens metertykke mure blev forsvaret med 

160 kanoner og af den spanske flåde, som lå 

i naturhavnen.

Gennem århundreder forsvarede det span-

ske søværn byen, og ikke alene den engel-

ske flåde, men også berygtede sørøvere som 

Francis Drake og Henry Morgan blev bekæm-

pet og slået på flugt ved Cartagena. 

Helten over dem alle var admiral Blas de Lezo, 

som modstod alle erobringsforsøg. Forsvaret 

af Cartagena kostede admiralen et ben, et 

øje og en hånd, så man kan nemt forestille 

sig, hvordan kuglerne har fløjet om ørerne på 

ham, og kigger man efter i de tykke mure, fin-

der man sikkert også et skudhul 

eller to. 

Admiral Blas de Lezo kan i øvrigt 

beundres i sin ufuldstændige til-

stand som en besynderlig statue 

på en af byens mange pladser.

Den gamle, oprindelige bykerne 

er omgivet af en stor og næsten 

intakt mur, og her er pladser og 

museer samt restauranter og 

forretninger i luksusklassen. 

Colombia er i modsætning til hvad mange 

tror, salsa-landet over dem alle, og musikken 

begynder tidligt og varer til langt ud på nat-

ten. Og vi skal se og opleve det hele. 

Cartagena egner sig til at slentre rundt i 

næsten alle døgnets timer, og man kan gøre 

holdt og frekventere de små hyggelige barer, 

caféer og restauranter. Måske har I allerede 

oplevet Havana i Cuba - hvis I kunne lide 

Havana, så vil I knuselske Cartagena!

UNESCO har udnævnt 
Cartagena til en del af 
verdens kulturarv, fordi 
det er en af de bedst 
bevarede kolonibyer 
overhovedet

Efter at have være ”lukket land” i mange år brænder colombianerne 
for at vise deres smukke land frem igen. 

FØR KRIG, NU FRED

Colombias underskønne natur har i fem årtier været scenen for en 
blodig borger-krig. I slutningen af 1940'erne begyndte de to domi-

nerende politiske partier at bekæmpe hinanden i det, der siden blev kaldt ”La 
Violencia” (volden), og som kostede 180.000 colombianere livet.

Netop som La Violencia var ved at høre op, begyndte i 1960'erne forskel-
lige venstre-orienterede guerillagrupper at opstå og tage magten rundt om i 
landet. De blev bekæmpet af regeringsstyrkerne og private, højreorienterede 
dødspatruljer. Regeringstropperne blev støttet af USA som led i bekæmpel-
sen af kommunister under Den Kolde Krig.

Men konflikten ville ingen ende tage, især fordi guerillabevægelserne inddrev 
skatter fra de bønder, der dyrkede de profitable koka-buske og gjorde Colom-
bia til verdens største producent af kokain. 

Efter Álvaro Uribe blev valgt som præsident i 2002 blev der sat hårdere ind 
mod guerillaen, og den mistede magten over store egne af landet, ligesom 
produktionen af kokain faldt. Siden guerillabevægelserne og regeringen i 2012 
begyndte at forhandle fred, er konflikten standset, og man kan igen trygt rejse 
rundt i landet.
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CARTAGENA - BYERNES BY

Cartagena er en fantastisk by. Byen, som blev 
grundlagt i 1533, fungerede som indfaldsvej til 
hele Sydamerika og var som sådan udsat for 
mange piratangreb og forsøg på belejringer. 

Vi indlogerer os i den gamle bydel bag de tykke 
mure og har god tid i byen, som byder på alt, 
hvad man kan ønske sig af kulturelle oplevelser 
med snævre gader, yndige huse og bougain- 
villea-beklædte mure. 
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Dag 12. Cartagena San Felipe de 
Barajas-fortet og Getsemani-kvarteret
I dag besøger vi San Felipe de Barajas-fortet, 

som er det største, spanierne byggede i alle 

deres kolonier. Det originale fort blev påbe-

gyndt i 1630, efter at pirater og andet godt-

folk var begyndt vise interesse for de store 

guldskatte, som spanierne havde stjålet på 

kontinentet og gemt i byen. 

Godt hundrede år senere blev fortet udvidet 

til sin nuværende størrelse. Fortet er bygget 

med et sindrigt system af tunneller, som for-

binder de strategiske punkter og muliggør 

kommunikation, og de blev konstrueret på 

en sådan måde, at selv den mindste støj fra 

f.eks. fjendens fødder blev afsløret.

Men inden da går vi gennem det fine Getse-

mani-kvarter, som gemmer på en fantastisk 

stemning og en smuk arkitektur. Her ser man 

bl.a. nogle af de smukke moderne, graffiti-

inspirerede vægmalerier, som vi også så i 

Bogotá. Vi skal have de gode vandresko på 

i dag, da planen er at vi går både til og fra 

fortet. 

På tilbagevejen finder vi en god restaurant og 

spiser en frokost. Om aftenen kan man selv 

gå ud og spise, rejselederen skal nok hjælpe 

med at udpege de gode restauranter rundt 

om hotellet.

Dag 13. Cartagena, sejltur i 
mangroveskoven og tid på egen hånd
Vi begynder dagen med en kanotur til man-

groveskoven ved fiskerlandsbyen La Boquilla, 

der ligger få kilometer nord for Cartagena.

Man forbavses over den fred og ro, der her-

sker i mangroven så tæt på byen, når vores 

kanoer glider næsten lydløst gennem det 

grønne vand, hvor gamle træer har slået rød-

der, der afhængigt af vandstanden er mere 

eller mindre synlige i 

kanten af lagunen. 

Området er et para-

dis for fugle, og vores 

lokalguide, der kommer 

fra landsbyen, udpe-

ger hejrer, pelikaner 

og andre spændende 

fugle, som vi kommer 

forbi.

Vi sejler ud i mangro-

ven, og derefter er der strandtid og frokost 

på egen hånd. La Boquilla ligger med havet 

på den ene side og mangroven på den anden 

side og er et yndet udflugtssted for Carta-

genas borgere, som kommer her i weeken-

den for at spise frisk fisk, der grilles i små, 

interimistiske restauranter på stranden med 

plastikstole og falmede parasoller. 

Selvom restauranterne ser primitive ud, så 

smager maden fortrinligt – især sammen en 

kølig Club Colombia, den lokale øl, som de fle-

ste af os nok allerede har stiftet bekendtskab 

med.

I løbet af eftermiddagen tager vi tilbage til 

Cartagena og har lidt tid på egen hånd, inden 

vi mødes til afskedsmiddag om aftenen.

Dag 14. Romshopping og hjemrejse 
eller strandforlængelse
Vi tjekker ud fra hotellet og 

går ud på de sidste oplevel-

ser inden hjemrejsen. Hvis 

man har lyst, kan man tage 

på romshopping med rejse-

lederen – rom spiller en stor 

rolle for colombianerne, men 

det har vi nok allerede opda-

get...

Herefter går turen mod luft-

havnen for at påbegynde 

hjemrejsen. Der er mulighed for at forlænge 

rejsen med nogle nætter på et hotel på stran-

den, enten på fastlandet syd for Cartagena 

eller på den lille ø Isla Mucura ca. 1½ times 

sejlads fra Cartagena.

Dag 15. Ankomst til Danmark

Man forbavses over den 
fred og ro, der hersker 
i mangroven så tæt på 
byen, når vores kanoer 
glider næsten lydløst gen-
nem det grønne vand

San Felipe de Barajas-fortet i Cartagena fra 1630 er et af de største forter bygget af spanierne i Sydamerika. Det blev bygget med et sindrigt system 
af tunneller, der forbinder strategiske punkter, og som kunne afsløre selv den mindste støj fra fjendens fødder.
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Det er muligt at opgradere fra et standardværelse til et gardenview eller seaview-
værelse.

ISLA MUCURA
HOTEL PUNTA FARO 
Hotel Punta Faro er et familiedrevet, trestjernet hotel med en 
særlig charme og et højt serviceniveau, som berettiger til mini-
mum fire stjerner. Beliggenheden i strandkanten kan ikke være 
bedre, og værelserne er hyggeligt og rustikt indrettet med mørke 
træmøbler. Alle værelser har en lille terrasse. 

Opholdet inkluderer fuld pension, og morgenmaden indtages i en 
lille restaurant med udsigt til vandet. Frokost og aftensmad spises 
i den restaurant, som ligger i forbindelse med receptionen, og 
består af en god, varieret buffet. Ikke-alkoholiske drikke er også 
inkluderet i opholdet - øl, vin og spiritus kan købes fra baren.

Familien, som har drevet hotellet siden 1990, arbejder ud fra 
socialt ansvarlige principper og støtter det lokale samfund. Hotel-
let er derudover meget miljøbevidst. Strøm og vand er knappe 
ressourcer for lokalbefolkningen, og hotellet har derfor ingen 
pool - men hvem behøver også det, når havet ligger så tæt på?

Hel-
pension
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ISLA BARÚ
ROYAL DECAMERON RESORT 
& SPA BARÚ +  

Royal Decameron Resort & Spa Barú er et skønt sted at slappe 
af efter en oplevelsesrig rejse rundt i Colombia. Hotellet ligger 
smukt på en skrænt ned mod havet i en meget velplejet og frodig 
have kun ca. 1 times kørsel fra Cartagena.

Her hersker en forholdsvis international stemning, og hotellet har 
virkeligt mange, gode faciliteter, som f.eks. fitnesscenter, tennis-
baner, kajakker og windsurfing til fri afbenyttelse. Også en dejlig 
spa, som dog ikke er omfattet af All Inclusive-konceptet.

De skønne rummelige værelser med terrasse eller balkon er ind-
rettet i moderne caribisk stil. På madfronten er der meget at 
vælge mellem: en buffetrestaurant, en italiensk, en asiatisk og 
en fiskerestaurant.  Ca. 5 minutter i båd fra stranden ligger en lille 
strand, hvor man kan bade og spise frokost.

Forlængelse på Isla Mucura eller Isla Barú
Vælg mellem 2, 3 eller 4 ekstra nætter ved stranden

Forlæng jeres rejse i Colombia med nogle dage på stranden efter 
en oplevelsesrig rundrejse. Vi har fundet to skønne steder: det 
3-stjernede Punta Faro på Isla Mucura og det 3+-stjernede Royal 
Decameron Resort & Spa på Isla Barú. 

Vælger I Punta Faro på Isla Mucura, sejler I med speedbåd fra havnen i Cartagena og 

ankommer et par timer senere. I har to eller tre nætter på øen, hvorefter I vender tilbage 

til Cartagena for en enkelt nat inden hjemrejsen. Vælger I Royal Decameron på Isla Barú, 

kører I fra hotellet i Cartagena ca. en time sydpå og kører over broen til Isla Barú. Her har 

I to, tre eller fire nætter, hvorefter I kører direkte til lufthavnen og flyver hjem.  

All
Inclusive

hotel
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