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Rejs med Hannibal - eksperter i eventyr for 

både livsnydere og opdagelsesrejsende. Vi 

udfordrer, udforsker og lader os begejstre af 

hele verden. Fra Galapagos til Kilimanjaro, 

og fra bushcamps til luksushoteller.

På www.hannibal.dk finder I et stort udvalg 

af brochurer, som I gratis kan downloade.

Ring eller skriv til os og få inspiration, vejled-

ning og svar på alle jeres spørgsmål. Colombia er et rejseland, der har noget at 

tilbyde de fleste. I Colombia mærker man 

historien, som man bevæger sig rundt i landet, 

fra indianernes ruiner, over spaniernes koloniale 

bygninger til narkoopgørenes præg på storbyer-

ne.  I Colombia kan man komme tæt på naturen 

fra junglen og græssteppernes lavland og op til 

Andesbjergenes gletsjere og trekking stier. Der 

venter arkæologi, kultur og en interessant histo-

rie, samtidig med at livet leves i et roligt tempo i 

Eksperter i eventyr

Eksperter i eventyr

COLOMBIA

de charmerende landsbyer. Trænger man til lidt 

afslapning, er der skønne caribiske øer, og langs 

de skønne sandstrande kan man opleve livet un-

der havoverfladen. Tag ud og smag på en ægte 

kop colombiansk kaffe i de grønne dale, som også 

byder på vandreture og gode adrenalin oplevelser. 

Colombia har det simpelthen det hele.

Jesper Hannibal



Providencia & San Andres
De hvide sandstrande og det klare vand gør disse øer til et paradis, hvor man kan nyde af-
slapning langs smukke hvide sandstrande eller nyde diverse vandsports aktiviteter på ha-
vet. Især er snorkling og dykning værd at prøve kræfter med ved Providencia & San Andres. 

Side 20-22

INDHOLD

Om Colombia

Beliggende i det øverste hjørne af Sydamerika, solidt plantet mellem Stillehavet og Atlan-
terhavet, gennemskåret af Andesbjergene, ligger Colombia. Landet kombinerer strande, 

jungle, bjerge, indianere, dyreliv, kultur, historie og natur - Colombia har det hele!

Side 4-5

Bogotá & Det Vestlige Colombia

Den centrale del af landet omkring Bogotá er stedet, hvor man finder landets kulturel-
le arv. I de afvekslende frugtbare landskaber ligger nogle af landets koloniale perler 

blandt andet byerne Villa de Leyva & Barichara. 

Side 6-9

Medellín & Kaffe-trianglen, Cali & Cauca-dalen

Medellín er værd at besøge for at dykke ned i Colombias interessante historie, mens 
kaffeplantagerne er beliggende i indbydende landskaber. Cali er salsaens hovedstad, 
tæt på Cauca-dalens smukke og varierede landskaber med kolonistil, vulkaner samt 
præ-colombiansk kultur.

Side 10-13

Amazonas & Los Llanos
Er I til natur, så er der rigeligt med biodiversitet i den frodige Amazon jungle og på 
Los Llanos græsstepperne, som tiltrækker natur entusiater og dyre interesserede.

Side 14-15

Stillehavskysten & den caribiske kyst
Stillehavskysten lokker med Bahia Solano bugten, hvaler og Isla Gorgona. Den caribiske 
kyst rummer to seværdigheder; Cartagena de Indias, en kulturperle med caribisk stemning 
samt området ved Santa Marta med indianerlevn ved Ciudad Perdida, uberørte strande ved 
Tayrona nationalpark og Sierra Nevada bjergkæden.

Side 16-21
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Beliggende i det øverste hjørne af Sydamerika, solidt plantet mel-
lem Stillehavet og Atlanterhavet, gennemskåret af Andesbjergene, 
med rødder i Caribien og fuldvoksen i bjergene. Man kan i sandhed 
betragte Colombia som døren til Sydamerika.

Colombia  - Døren til Sydamerika
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Colombia - en varieret oplevelse
Man skal ikke så langt tilbage, før de fleste ville vige 

udenom Colombia. Men den positive udvikling har ta-

get fart, og turismen til skønne Colombia stiger stødt. 

Der er blevet ryddet gevaldigt op i Colombia, og 

selv om man oplever militæret og politiets tilstede-

værelse, så rejser man rundt med en tryg følelse, når 

man møder de venlige colombianere. Selvfølgelig er 

der stadig udfordringer med narkoudvindingen i Co-

lombia, den foregår dog langt væk fra de besøgendes 

alfarvej. Colombia åbner nu op for hele paletten af 

skønne oplevelser, som blot venter på jer!

Colombia byder på nogle af verdens smukkeste na-

tionalparker med mere end 90.000 hektar fordelt over 

hele landet. I nationalparkerne kan man møde en bred 

blanding af indianere,  en rig flora og fauna fordelt på 

alle klima zoner, fra Amazonjunglen, Andesbjergene, 

den caribiske kyst og stillehavskysten til de store 

centrale sletter. Her møder man kontrasterne i alt. 

Fra et af verdens største pattedyr, pukkelhvalen, til 

et af de mindste, jejen-insektet, fra den fugtige jungle 

til de snedækkede Andesbjerge. Krystalklart blåt og 

grønt vand ved den caribiske kyst med rev, koraller 

og farverige fisk, til det dybtsorte vand i junglen, hvor 

de lyserøde flod-delfiner lever. 

Fra den evige sne på de høje tinder i Andesbjer-

gene, hvor temperaturen konstant ligger omkring nul 

grader, til kysten, hvor temperaturen konstant ligger 

omkring 30 grader alle årets 365 dage.

Colombia rummer nogle af Sydamerikas bedst beva-

rede spanske kolonibyer. Dette i skærende kontrast 

til storbyerne som i teknologi ikke lader noget tilbage 

for det, vi kender fra Europa. Colombia er et af de 

smukkeste lande i Sydamerika.

Colombia - et uforligneligt rejseland
Infrastrukturen gør det nemt og billigt at komme 

omkring, og hvad mere kan man så ønske sig, når 

landets befolkning samtidig er blandt de venligste 

og mest veluddannede i denne del af Sydamerika.  

Colombias nationale skat af kolonibyer bliver til 

stadighed renoveret. Landets nationalparker er under 

kyndigt opsyn af Indirena´s vagter, der sætter en ære 

i at bevare og fremvise deres nationalparker, hvor sti-

systemer og lodges på naturskønne steder bestemt 

ikke er en mangelvare.

Når man ser Colombia fra et hotelværelse i Bogotá, 

kan man forstå, at det for mange rejsende er et land, 

der får de små advarselslys til at blinke - iøvrigt me-

get lig mange af verdens storbyer. Det er på landet, 

i bjergene og i de små landsbyer, at man skal møde 

colombianerne og det land, de selv er så stolte af. 

I Medellin kan man opleve pladsen med Boteros buttede skulpturer

Man kan opleve havskildpadder og hvaler ved Stillehavskysten

Colombia er rig på charmerende koloniale byer  med et roligt tempo
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Santa Fé de Bogotá, hovedstaden i Colombia, 

er beliggende på plateauet Sabana de Bogotá i en 

højde af 2.630 meter over havet, omgivet af den øst-

lige udløber af Andesbjergkæden. Byen blev grundlagt 

i 1538 af spanieren Gonzalo Jimenez de Quesada, 

men det var først i perioden efter 2.verdenskrig, at 

byen voksede til en metropol. Byen er bygget omkring 

den klassiske udlægning af vejnettet i de spanske 

kolonibyer. Calles „C“ løber på tværs af bjergene og 

krydses af Carreras „Cra“, der løber på langs af byen.

Bogotá er en driftig handelsby med en række bu-

tikker, og varer handles alle steder i byen langs det 

proppede butiksstrøg. Det kan tage timer at komme 

fra den ene ende af byen til den anden i myldretiden, 

hvor vejene omdannes til lange bilkøer af farvestrå-

lende busser og gamle amerikaner biler.

Santa Fé de Bogotá
Hovedstaden i Colombia, en driftig handelsby med bunker 
af kultur - og lidt mindre kolonial atmosfære.

Bogotás centrale plads med bombastiske bygninger

Bogotás seværdigheder:

Plaza de Bolivar, byens centrum med Ærkebiskop-

pens palads. 

Katedralen, bygget i 1807. Her findes bl.a. rester af 

de oprindelige bannere som Jiménez de Quesada 

medbragte til Bogotá, da byen blev grundlagt.

Palace San Carlos, hvor Simon Bolívar boede. Sa-

gnet siger, at han plantede det store valnøddetræ. 

Museet for kolonial arkitektur. Bygningerne tilhørte 

oprindeligt Jesuitter munkene og blev siden hen 

Colombia´s første universitet.

Guldmuseet, beliggende i Banco de la República 

(nationalbanken) på Parque Santander.

Monserrate bjerget giver en overblikket over Bo-

gotás store udstrækning og er en dejlig oase i den 

travle storby med frisk luft og en skøn udsigt.

Bogotá rummer kun lidt kolonial atmosfære, der er 

begrænset til området La Candelaria. Med udgangs-

punkt omkring Plaza de Bolivar kan man i nogle få 

gader opleve resterne af det gamle Bogotá. 

Et besøg i byen rummer naturligvis også en tur til 

Guldmuseet, der har den største samling af præ-

columbianske guld-effekter fra bl.a. Ciudad Perdida, 

San Augustin og Guatavitasøen. Samlingen er bedre 

end den i Lima - absolut et sted man bør besøge, 

når man er i Bogotá.

Den almindelige turist har dog hurtigt overstået 

Bogotá, selv om man sagtens kan bruge et par ekstra 

dage på at udforske de omkringliggende områder.
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Omkring Bogotá

Zipaquira og den underjordiske Saltkatedral

Tag på udflugt udenfor Bogotá gennem det smukke 

landskab til byen Zipaquirá, hvor bygningerne er en 

kombination af kolonial og moderne arkitektur. Mest 

af alt er byen dog berømt for dens saltminer, hvor 

40% af Colombias salt udvindes.

Besøg Saltkatedralen, som er gravet ud i en salt-

mine beliggende 190 meter under jordens overflade.

Landets kulturelle arv finder man omkring Bogotá. I de afveks-
lende frugtbare landskaber ligger nogle af landets koloniale 
perler af byer. 

Monserrate - byens bedste udsigt.  

Tag kabeltoget eller kabelbanen til 

toppen af Monserrate og nyd udsig-

ten over mægtige Bogotá fra 

restauranten eller kirken.  

Tag afsted om formiddagen inden 

eftermiddagens skydannelser.

FAKTA 
Kaffefarm i Fusagasuga og orkidéhaver

Der køres gennem det sydlige industrielle område 

i Bogotá og ned af bjergskråningerne på den østlige 

Andesbjergkæde til en privat orkidéhave. Her er der  

mulighed for at se en mangfoldighed af forskellige 

tropiske blomster. Der fortsættes til byen Fusagasu-

ga, hvor der på søndage gøres stop ved markedet. 

Herefter besøg på en kaffefarm, hvor man kan se, 

hvordan Colombias berømte kaffe dyrkes.

Den hellige sø og Guatavita

Fra Bogotá køres der via byerne Tocancipa og Ga-

chancipa til den legendariske hellige sø i Guatavita, 

hvor Muisca indianerne fejrede det vigtigste ritual i 

deres religion. I denne ceremoni blev stammens høv-

ding, dækket med guldstøv, bragt ud på søens midte 

på en tømmerflåde. Ved at bade i søen blev guldet 

hermed ofret til guderne. 

Det er en fin vandretur op til kanten af krateret, 

hvorfra man kan nyde udsigten til søen, som man 

dog ikke kan svømme i længere.

Byen Guatavita består af bygninger, der fremstår 

som en kombination af kolonial og moderne arki-

tektur,. Byen oplever på søndage et stort ryk ind af 

turister såvel som lokale.

Guatavita søen

Udsigten fra Cerro Monserrate
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Regionen har skønne koloniale byer med et roligt tempo, 

samt masser af muligheder for gode vandreture i national-

parkerne og adrenalinsus i San Gil. 

Vestlige Colombia

Villa de Levya

Beliggende blot 4 timers kørsel nord for Bogotá 

tæt ved Tunja finder man Villa de Levya, en af Syd-

amerikas smukkeste og mest komplette eksempler 

på kolonial arkitektur. Byens hvidkalkede huse med 

smukke patioer og portaler er alle samlet omkring 

Plaza Mayor, byens centrale plads. Med fontænen og 

kirken i baggrunden, glemmer man helt tid og sted. 

Verden har passeret hen over Villa de Levya’s hoved.

Byens gader er mange billeder værd. Dette har turi-

sterne for længe siden erkendt. Utallige film er optaget 

på baggrund af byens usminkede charme. Visconti 

brugte byen som baggrund for filmen ”Leoparden”, 

og foran kirken måtte hovedpersonen i ”Historien om 

det bebudede mord” lade livet. 

Lørdag er markedsdag, hvor oplandet kommer til 

byens plaza og falbyder deres varer. Samme aften 

er afsat til ”rumba por la calle”, hvor byens unge og 

de tilrejsende tilbringer natten med at lytte til musik, 

samtidig med, at de ser livet gå forbi på plazaen. 

Resten af ugen henligger byen søvnig.

I de seneste år er byen blevet meget populær for 

folk fra Bogotá. Enkelte har byggget sig en lille finca 

i omegnen, og andre bruger de få hoteller, der fin-

des i området.  

Klimaet er yderst behaglig, som en god dansk 

sommer året rundt, dog kan man på grund af høj-

den forvente, at temperaturen falder ned til 7 gra-

der om natten. 

El Fósil giver sammen med det Palæontologiske 

Museum en indføring i, hvordan området i forhis-

torisk tid var et havområde. El Fósil ligger en god 

gåtur uden for byen, gennem tørre agave-klædte 

bakker. Man kan enten følge vejen eller stien 

gennem landskabet.

I omegnen findes blandt andet byen Ráquira, der 

er et besøg værd, specielt om søndagen, når der 

er marked. Byen er beliggende ca 25 km fra Villa 

de Levya og er kendt for sit keramik.

San Gil
San Gil er Colombias adrenalin hovedstad med 

især rigtig gode muligheder for rafting. Derudover 

kommer mange til San Gil for at opleve området 

på vandretrure og mountain bike, bungee jumpe og 

paraglide eller rappelle ned af vandfald. 

Barichara

Er man ikke en adrenalin junkie, vil vi anbefale at 

man i stedet for San Gil tager til Barichara, en char-

merende kolonial landsby ca. 45 min fra San Gil. 

Byen er beliggende med bakkede brostensbelagte 

gader, små hyggelige butikker og en del bagerier. 

Byen mødes omkring den centrale plads ved kirken. 

Der er en rolig atmosfære i Barichara, hvor det lo-

kale liv leves upåvirket af turisterne.

Vandretur til Guane

Fra Barichara kan man vandre langs den gamle 

forbindelsesvej, som nu mest af alt er en sti, til 

landsbyen Guane beliggende ca 5,5 km fra Barich-

ara. Vandreturen er som taget ud af et eventyr med 

smuk udsigt til området nedenfor Baricharas fød-

der. Ind imellem glider tankerne dog over på rurale 

England med græssende køer, galende haner og 

stengærder langs stien. 

Stien kan vandres af alle, og tager man turen 

fra Barichara til Guane, går det ned af bakke hele 

vejen.

Guane by er en lille landsby med hvide bygninger 

og en central plads ved kirken, hvor et par butikker 

sælger hjemmelavede produkter. Det er muligt at 

tage den lokale minibus retur til Barichara, hvis 

man ikke ønsker at gå turen retur op af bakke.

Kirken i Guane

Villa de Levyas hyggelige gader
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Parque Nacional El Cocuy

El Cocuy nationalpark dækker et område på 306.000 

hektar og strækker sig fra Los llanos i 600 meters 

højde til Andesbjergene med bjergtoppe i over 5.000 

meters højde. Nationalparken er primært dækket af 

páramo økosystemer og bjergsøer, sletter, dale og 

gletsjere, der er hjemsted for en unik flora og fauna. 

Her lever den andinske bjørn, kondorer, bjerg tapirer 

og ozelotter. 

Det er muligt at lave dagsudflugter til nationalpar-

ken samt tage på en 7-dages trekkingtur gennem 

den smukke natur. Udflugter starter fra byerne Güi-

can og El Cocuy.

Der er tempereret klima mellem 

1.000-2.300 meter over havet. Vej-

ret vil være som en god dansk som-

mer. Gældende for bl.a. Bogotá, San 

Augustin, Popayán, Villa de Leyva.

FAKTA 

Chicamocha nationalpark

Barichara er en charmerende kolonial perle

Arrowpoint Nature Resort

Chicamocha Nationalpark

Chicamocha nationalpark spreder sig over en dal, 

så man kan opleve parken fra to udsigtssider, som 

forbindes af en kabelbane med gondoler, som man 

kender det fra skiferierne. Det er dog ikke sne, man 

ser i landskabet, men bjerge og dale så langt øjet 

rækker. Man finder desuden et vandland, legeplads, 

mulighed for diverse adrenalin oplevelser, samt let 

vandring og en replika af en kolonial landsby med ud-

valg af lokal mad.  Tag turen op til udsigtspunkterne, 

det går godt op af og kan mærkes i benene, men så 

får man også et godt indtryk af området. 

Andesregionens nationalparker
Bucaramanga

Bucaramanga har lidt over en halv million indbyg-

gere, og er beliggende i ca. 1.000 m højde, hvor 

den brede Magdalenadal møder Andesbjergene. 

Byen er kendt for sine mange parker og grønne 

områder. Erhvervslivet forarbejder omegnens land-

brugsprodukter: kaffe, kakao, sukkerrør og tobak. 

Tobakken anvendes i en betydelig og voksende ci-

garindustri.

Girón

Girón er beliggende på vejen mellem Bucaraman-

ga lufthavn og Bucaramanga by, Er man ikke in-

teresseret i at besøge storbyen Bucaramanga, kan 

man i stedet for vælge en enkelt nat i Girón. Byen 

er delt op i den gamle bydel og den moderne del, 

og det er klart den gamle bydel, der tiltrækker med 

sine hvide koloniale bygninger, småpladser foran 

kirkerne og markedet langs den lille flod. Byen er 

dog hurtigt oplevet, men værd at tage en nat inden 

det går syd på til f.eks. Barichara og San Gil. 
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Medellín & Kaffe

Antioquia omfatter provsinshovedstaden Medellín samt de 3 

kaffedyrkende provinser Caldes, Risaralda og Quindío - området 

kaldes også for La Zona Cafetería.

- Smag på det ægte Colombia

Antioquia
Antioquia er Colombias største, rigeste og tættest be-

folkede provins med  veludviklet landbrug og industri. 

Befolkningen, også kaldet “paisas”, er hovedsagligt 

kreolere, og Antioquia har herved fået tilnavnet Colom-

bias hvideste provins. Her er smukke bjerglandskaber 

pyntet med små hyggelige landsbyer, der har deres 

helt egen arkitektur, kendetegnet ved flotte udskårne 

træornamenter på døre og vinduer.

Medellín
Medellín, hovedstad i Antioquia provinsen, er Co-

lombias anden største by med ca. 3 mill. indbyggere. 

Byen er beliggende i en dal i 1.538 meters højde og 

kaldes også ”byen med evigt forår”. Medellín erstat-

tede Santa Fe de Antioquia som hovedstad i 1826 

og ekspanderede hurtigt, først som et resultat af 

kaffeboomet, senere som centrum for Colombias 

tekstilindustri.

Medellín har i mange år været kendt som kokainens 

hovedstad og hjemsted for Pablo Escobars kartel. 

Situationen har ændret sig betydeligt i de seneste 

år efter pågribelsen af Pablo Escobar, der var kendt 

som verdens rigeste narkoforbryder. Kokainkartel-

lerne er i stor udstrækning flyttet til Cali. 

Medellín kan opleves på en byrundtur med en ”chi-

va”, en farverig, ombygget lastbil med åbne sider og 

sæder på ladet. Turen køres også om aftenen (for-

trinsvis i weekenden) og besøger flere ”hotte” dan-

sesteder. Hvor resten af landet danser til salsa, svær-

ger Medellíns indbyggere til den nostalgiske tango. 

Tæt ved byens centrum ligger Cerro Nutibara, en bak-

ketop med panoramisk udsigt over byen. På toppen 

af bakken er bygget en Pueblito Paisa, som er en tro 

kopi af en typisk antioquiansk landsby.

Santa Fé de Antioquia

Santa Fé de Antioquia er beliggende 78 km 

fra Medellín og var i næsten 250 år hovedstad i 

provinsen. Som den ældste by i området er Santa 

Fé de Antioquia en sand perle af kolonial arkitektur 

med snævre brostensbelagte gader og lave hvid-

kalkede huse. Den 291 meter lange bro Puente de 

Occidente, beliggende 6 km øst for byen, er også 

et besøg værd. Broen blev tegnet af José María 

Villa og bygget i 1887, og var dengang en af de 

første hængebroer i Amerika. Som den længste af 

sin type i Latinamerika blev Puente de Occidente i 

1960 erklæret for nationalt monument.

Flere steder i Medellín kan man opleve Boteros buttede skulpturer side og side med Medellíns interessante historie
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Manizales
Manizales blev grundlagt i 1848 ved foden af de 

frugtbare skråninger omkring vulkanen Nevado de 

Ruiz. Byens udvikling blev i de tidlige år hæmmet 

af to alvorlige jordskælv samt en omfattende brand 

i 1925, der raserede byen og ødelagde en stor del 

af de ældste bygninger. Manizales er i dag en livlig 

og moderne by med en behagelig bymidte centreret 

omkring byens store katedral.

Pereira 
Pereira er ligeledes en stor og moderne by. Ikke 

langt fra byen ligger de varme kilder Termales de 

Santa Rosa, som kan besøges på en dagstur. Pereiras 

zoologiske have huser en af de få eksisterende ek-

semplarer af en “ligre”, som er en krydsning mellem 

en løve og en tiger. I 1995 blev Pereira ramt af et 

stort jordskælv, der ødelagde adskillige bygninger.

Armenia
Armenia rummer et usædvanligt stort marked og et 

interessant museum, der er dedikeret til Quimbaya in-

dianerkulturen, men ellers er byen i sig selv ikke nogen 

større attraktion, men nærmeste lufthavn til Salento. 

De frugtbare bjergskråninger, beliggenheden i 1.300-1.700 meters 

højde og med et tempereret klima, passer perfekt til dyrkning af kaf-

febønner. I det grønne og bjergrige landskab omkring Zona Cafeteria 

ligger mange små pittoreske landsbyer. Et attraktivt område, som er 

relativt nemt at udforske. 

Salento & Cocora dalen

Salento, som man kan flyve til, er liggende ca. en 

times kørsel fra Armenia og Pereira. Salento er en lille 

landsby med en central plaza, hvor man finder kirken, 

restauranter, politistationen samt jeep’ene, der kører 

til Cocora dalen. I weekenderne omdannes  den cen-

trale plaza til et livligt sted, hvor de lokale mødes, og 

små madboder åbner lugerne. Musik og dans foregår 

på fortovene foran barerne. Salento er hyggelig - og 

rigtig lokalt og ruralt. Tag den stejle trappe nord for 

byen op og nyd solnedgangen. 

Det er værd at tage ud og besøge de lokale kaffe 

producenter, der er flere små økolohiske familie-

foretagender i området. Man får en rundvisning 

blandt kaffeplanterne og lærer om processen fra 

plante til drik - selvfølgelig efterfulgt af en smags-

prøve. 

Cocora dalen er dejlig grøn oase en kort køretur 

fra Salento landsby, hvorfra man altid kan finde en 

jeep til dalen. Der venter gode vandreture i området 

både endags- og fler-dages vandreture samt mu-

ligheder for rideture. Omgivelserne er flotte, som 

man bevæger sig op gennem en grøn dal blandt 

græssende køer, og udsigten er smuk. Det er et 

must at opleve verdens højeste palmetræer ved 

Cocora palmelunden. 

Cocora dalens palmelund

Udsigten fra hvilested i Cocora dalen

Parque Nacional de Nevados

I nærheden ligger Parque National de Nevados, 

som er et smukt område med søer, sneklædte 

bjergtinder og vulkaner. Den 583 km2 store nation-

alpark byder på gode vandreture og mulighed for at 

bestige vulkaner. Den største vulkan i bjergkæden, 

Nevado de Ruiz (5.325 m), var senest i udbrud i 

1985. Der kræves special tilladelse fra Inderena til at 

besøge parken. Parken er mest for erfarne trekkere, 

som er klar på at overnatte på refugier. Regntiden 

falder fra marts til maj samt september til november. 

Smag på colombiansk kaffe omgivet af kaffeplanter
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Calí & Cauca-dalen
Med udgangspunkt i Popayán kan man nå nogle af de 
smukkeste og mest varierede landskaber i hele Sydamerika. 
Popayan i sig selv er lidt af en perle med evigt forår. 

Cali

Cauca-dalen kendetegnes ved gamle huse i ko-

lonistil, der pryder bybilledet. Landsbyen Silvia lok-

ker rmed et fantastisk marked og vulkanen Puracé, 

hvor man oplever alle ækvators landskaber under 

opstigningen. Mellem Cauca-dalen og Magdalena-

dalen ligger Tierradentro, en lille landsby hvorfra det 

er muligt at ride til særprægede indianergravpladser.

San Augustins nære omegn er ligeledes præget af 

den præ-columbianske kultur med sine mange frit-

stående stenfigurer af guder og dyr, der er spredt ud 

over det omkringliggende landskab. 

Cali er Colombias tredje største by og hovedstad i 

Cauca-dalen. Byens seværdigheder tæller blot nogle 

få gamle kirker og gode museer. Cali lokker dog især 

salsa interessede med en atmosfære der bedst ople-

ves om aftenen på de små gadecafeer og salsasteder.

Puracé & Højlandet 
Tag op i de stejle bjerge, der med deres bløde 

bambusskove er helt japanske at se på. Dette bliver 

senere til et østrigsk landskab med bløde græsbe-

voksede bakker. Når vejen når sit højeste punkt i 

godt 3.000 meters højde, er der kun typisk højslet-

tebevoksning tilbage. 

Deropppe ligger nogle små gejsere lidt af vejen i 

et område, der er indhyldet i svovllugt. Her er små 

naturlige pools strøet ud over et område med stier 

imellem. Nogle af de forskellige kilder skulle have 

helbredende virkning, og man ser ofte besøgende 

indsmurt i farvestrålende mudder fra top til tå. 

Man kan fortsætte til Cruz de las Minas og herfra 

vandre til toppen af Puracé ved Pimbal. 

Silvia
På tirsdage kl. 5 begynder indianerne, i deres ka-

rakteristiske klædedragter, at komme ind fra de om-

kringliggende landsbyer. Mænd og kvinder klædt i 

blå kjoler og kapper. Kvinderne bærer perlekæder så 

store som møllehjul og mændene tørklæder. På ho-

vedet bærer de noget, der minder om en bowlerhat. 

Hos begge køn er håret pageklippet. 

En del af markedet er viet til grøntsager, der bliver 

dyrket i de omkringliggende bjerge. En anden del er 

viet til småting, ragelse, macheter og brugt tøj. Der 

bliver desuden solgt en del kunsthåndværk, der for 

det meste er importeret fra Ecuador. 

Henunder middag er det ved at være slut. Sække 

med dagens indkøb slæbes til de ventende busser 

og læsses på taget, mens folk tager plads nedenun-

der. Busserne, som kaldes „Chivas“, er ombyggede 

lastbiler, farvestrålende og åbne i begge sider med 

bænke på ladet. 

Cali & Cauca
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Popayán er en smuk gammel by med hvide spanske 

huse i to etager med røde tegltage, alle velordnede 

omkring en patio. Byen minder om et stykke Anda-

lusien midt i de frugtbare Andesbjerge. 

Midt i byen ligger et torv med gamle høje, skyggende 

træer. Når mørket sænker sig, er gaderne oplyste af 

små smedejernslamper, der sidder fast på de hvide 

husmure. Alle gader løber parallelt med hinanden. 

Der er en behagelig stemning i byen, der også er  

universitetsby med mange unge mennesker, og den 

er absolut et godt udgangspunkt for ture i omegnen.

I San Agustins omegn findes landets største sam-

ling af præcolumbianske stenmonolitter. Meterhøje 

stenguder ser ud over landskabet fra forskellige tem-

pelområder. Nogle af dem kan nås direkte fra byen på 

gåben, medens andre kræver en jeep eller en hest.

Rideture i omegnen
Hestene er efterkommere af de heste, de spanske 

conquistadores bragte hertil i 1500 tallet. Små, ven-

lige og arbejdsomme heste, der okser op og ned ad 

de stejle stier. 

En pinefuld oplevelse på 8 km for en uerfaren rytter, 

er turen frem og tilbage til El Estrecio, et vandfald på 

det smalleste sted på Magdalena flodens løb. Turen 

går ud på landet på en grusvej mellem sukkerrørs-

marker, græssende køer og et enkelt teglværk ved 

vejsiden. På den ene side har man en pragtfuld ud-

sigt over Magdalenafloden, der løber nede i bunden 

af dalen. Turen ender med, at man sammen med 

hestene kravler ned til floden. 

Tierradentro
Efter et par kilometers gåtur i bunden af en dal 

finder man Tierradentro. Hvis ikke klatreturen op til 

begravelsespladserne, der ligger på dalens sider, 

tager vejret fra én, så gør udsigten over dalen det. 

Bambus og røde træer veksler mellem mange nu-

ancer af grønt på de stejle bjergsider. I bunden af 

dalen ligger små hvide huse og bryder farvespillet. 

Indianere fra en forlængst glemt kultur har ind imel-

lem dette rejst nogle stenfigurer, der stirrer ud over 

bjergskråningerne. 

Cali kaldes salsaens hovedstad i Colombia

Stenstøtterne i San Agustin Popayan er en køn hvidkalket by

Popayan & San Agustin
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Colombias Amazonas dækker over en en 110 km 

lang strækning, hvor Colombia møder Amazon-floden 

i området keldet „Las Tres Fronteras” eller på dansk, 

De 3 Grænser. Her mødes Colombia, Brasilien og 

Peru et sted midt mellem de 3 byer Leticia, Tabatinga 

og Santa Rosa. Her dybt inde i junglen, 3.200 km fra 

udmundingen af Amazonfloden, mødes det nordlige, 

vestlige og sydlige Sydamerika. Området er til dels 

uspoleret, og der kan laves mange ekspeditioner til 

primær regnskov i området.

Adgang til området

Man kan flyve til området fra Bogotá til enten Letícia 

eller til Tabatinga på den brasilianske side. Den videre 

transport sker med båd ud til de forskellig jungle 

lodges eller ture op ad floden til Iquitos i Peru.

Leticia 

Leticia blev grundlagt i 1867 af San Antonio, men 

var en del af Peru frem til 1922, hvor en traktat gav 

byen til Colombia. Byen er på trods af dens isolation 

en pæn lille by med farverige huse, udendørs cafeer 

og restauranter. Regionen er sikker på grund af 

mangeårig udstationering af militær. 

 

Leticia er byen, hvorfra turene ofte går til Amazonas. 

Der er både til Iquitos i Peru samt til Manaus i Brasilien. 

De vådeste måneder er februar til april, hvorimod 

de tørreste er juli og august. Amazonfloden når sit 

højeste niveau mellem maj og juni, mens den når sit 

laveste niveau mellem august og oktober. Forskellen 

i vandstanden kan være op til 15 meter.

Oplev junglens spændende flora og fauna med lokale guider

Amazon Junglen &
Los LLanos
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Los Llanos - de uendelige græsstepper

Los Llanos

Los Llanos i Orinoco bassinet er de uendelige sletter, der strækker sig fra Cor-

dillera Oriental østpå til den venezuelanske grænse. Klimaet i Los Llanos er eks-

tremt i både den regnfulde og den tørre periode. I regntiden fra april til november 

løber floderne over deres bredder og forvandler det savannelignende landskab 

til lavvandede laguner. I december, når regnen er ophørt, vender floderne tilbage 

til deres normale løb.

I dette ugæstfrie klima har Los Llaneros, som den lokale befolkning kaldes, 

dedikeret deres liv til kvægdrift og landbrug. De er seje og modstandsdygtige 

folk, der har udviklet deres helt egen kultur, musik og folklore. Området har væ-

ret svært tilgængeligt indtil 1936, hvor den første vej blev bygget fra Bogotá til 

Villavicencio, som er den vigtigste by i området. Da Los Llanos er Colombias 

mindst besøgte landsdel, er der kun få turistfaciliteter. Vejene er ikke asfalterede 

og ufremkommelige det meste af året, specielt i regntiden. Området er kendt for 

et rigt fugleliv og smukke solnedgange, men charmen ved Los Llanos er mø-

det med lokalbefolkningen og deres dagligdag på sletterne. Så har man tid og 

eventyrblod i årene, kan et besøg være en udfordrende og anderledes oplevelse 

væk fra alfarvej.

Colombia har mod nordøst de store sletter Los Llanos og 
mod syd deres del af Amazonjunglen med egen havn, 
Leticia, ved Amazonfloden.

Los llanos kan bedst opleves på vandreture og rideture

Hato La Aurora

Hato La Aurora er beliggende på Colombias østlige sletter 140 km fra El 

Yopal i Orinoquia regionen. Hato La Aurora reservatet er på 9.887 hektar og 

berømt for sin mangfoldige biodiversitet og rigdom på dyreliv, som blandt an-

det tæller 350 fuglearter, reptiler, store myreslugere, ræve, vilde grise, pumaer, 

jaguarer samt skildpadder. Dyrelivet kan observeres på sletterne, ved søerne 

og skovene, hvorfor naturentusiaster og dyreinteresserede tiltrækkes af Hato 

La Aurora området. 

Der er to sæsoner i området, nemlig sommeren fra januar til ultimo april 

og regnsæsonen fra primo maj til december. Temperaturen lægger på 25-35 

grader afhængig af sæsonen. Aktiviteterne i området er derfor meget sæson 

bestemt, men området udforskes som regel både til fods, til hest, i biler og i 

kanoer. 

Overnatningen i Hato La Aurora området er meget enkel og rustik, da der 

kun er få timer med elektricitet og derfor ingen air condition eller varmt vand. 

Til gengæld venter der utrolige spændende naturoplevelser. 
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Colombia har 1.350 km kystlinie langs Stillehavet.
Det er her, man finder bugten Bahía Solano og den lille 
landsby El Valle samt øen Isla Gorgona med god dykning. 

Stillehavskysten lokker med surfning, dykning, hvaler og æglæggende skildpadder.

Stillehavskysten
- Den sorte Kyst

Nuqui
Er man til ro og fred, bølgernes brusen, vandreture 

langs kysten og nem adgang til smuk natur, er 

Nugui det helt rigtige sted at tage hen. Byen ligger 

ud til Stillehavet kun et stenkast fra Utria nation-

alparken. Utría byder på gode muligheder for at 

svømme, snorkle og dykke samt tage på vandre-

ture i den tropiske regnskov. Ved kysten kan man 

ofte se hvaler og delfiner (specielt fra august til 

oktober) samt havskildpadder, der i ynglesæsonen 

kommer op på stranden for at lægge æg. 

De helt rigtige vinde fra Stillehavet giver gode 

bølger, hvis man vil give sig i kast med surfing. Er 

man mere til tørskoet aktiviteter, er der ligeledes 

gode muligheder for at tage på fisketure fra Nugui. 

Besøg også de varme kilder, som ligger i gåafstand 

fra stranden.

Vores favoritsted er El Cantil Ecolodge, hvorfra 

man kan lave alverdens udflugter til områdets 

skove og strande.
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Fra juli til oktober kan man opleve pukkelhvaler 
langs Colombias Stillehavskyst, mens hammer-
hajer kan opleves fra Isla Malpelo mellem januar 
og marts.

Isla Gorgona

Tager man sydpå langs Stillehavskysten finder man 

øen Isla Gorgona, beliggende 55 km fra fastlandet ud 

for Cauca regionen. Isla Gorgona, som er en tidligere 

straffekoloni, blev erklæret for nationalpark i 1984 

og dækker et areal på 492 km2. Selve øen er kun 9 

km lang, 2,5 km bred og er dækket af frodig tropisk 

regnskov. Her er et varieret dyre- og planteliv, gode 

dykkermuligheder og, i modsætning til det meste af 

Stillehavskysten, hvide sandstrande. 

Isla Gorgona er mest kendt for væg- og dybhavs-

dykning og ikke så meget for koralrev. Enkelte dyk-

kersteder anbefales kun til erfarne dykkere på grund af 

kraftige understrømme. Som et resultat af øens lange 

separation fra fastlandet, lever der endemiske arter, 

som har tilpasset sig de specielle livsbetingelser på 

øen. Der findes ingen større pattedyr, men aber, firben, 

flagermus, fugle og slanger. Af sidstnævnte er der op-

talt ikke mindre en 15 arter, heriblandt boa-slangen.

Havet omkring Isla Gorgona besøges ofte af hva-

ler og delfiner (juli- oktober) samt havskildpadder, 

der i ynglesæsonen kommer op på stranden for at 

lægge æg.

En special tilladelse er påkrævet for at besøge Isla 

Gorgona af Inderena, som også har et besøgscenter 

på øen med plads til 70 overnattende gæster i 4-8 

sengsværelser. Adgang til øen foregår med fly til Cali, 

hvorfra der fortsættes med bus til Buenaventura og 

videre med båd til Isla Gorgona. 

Bahia Solano & El Valle

På Stillehavskysten har de to bosættelser Bahía 

Solano og El Valle gradvis udviklet sig til ferie-re-

sorts. Specielt El Valle har gode strande med mørkt 

sand, der er karakteristisk for de fleste strande på 

Stillehavskysten. Den eneste forbindelse mellem de 

to byer er en 18 km lang grusvej. 

Ikke langt herfra ligger nationalparken Parque 

Nacional Ensenada de Utría, som blev oprettet i 

1987. Nationalparkens nordlige grænse går kun 6 km 

syd for El Valle. og eneste adgang til parken er med 

båd eller til fods – en tur på ca. 2 ½ time. Ensenada 

de Utría byder på gode muligheder for at svømme, 

snorkle og dykke samt vandreture i den tropiske regn-

skov. Den eneste rigtige hvide sandstrand i området 

ligger inde i parken på øen Isla Salomon.

Adgang til Bahía Solano foregår kun med fly fra 

Medellín, Cali eller Bogotá.

Isla Gorgona kan besøges hele året 

rundt, men februar og marts er de 

måneder, hvor der falder mindst 

regn.

FAKTA 

COLOMBIA -  DØREN TIL  SYDAMERIKA 17 



Den Caribiske Kyst

Man kan ikke andet end at blive glad, når man vandrer rundt i Cartagenas smukke gader

Cartagena de las Indias

Cartagena er en rigtig lille perle, som colombianerne 

har forstået at bevare. Det er en mindre del af byen, 

der interesserer den besøgende: den gamle befæ-

stede by, bag hvis ringmure spanierne opmagasi-

nerede mange af de rigdomme, som de plyndrede 

Sydamerika for. 

Spanierne manglede en sikker havn, og de kunne ikke 

have fundet en bedre. En serie af forter beskytter de 

to indsejlinger, der findes til den store indre bugt, og 

med forsvarsværkerne omkring byen og det strategisk 

vigtigt placerede fort på en mindre høj bag byen, var 

den næsten uindtagelig. 

Ringmuren er næsten intakt, og den gamle bydel, 

som den omkranser, er et skridt direkte tilbage til 

1600-1700 tallet. Her ligger de skønneste huse i 

spansk kolonistil og pryder gaderne. Husene er i to 

etager med små altaner, hvorfra blomsterne vælter 

ned. Der er udhæng og røde tegltage, vinduer med 

smedejernsgitre og patioer med skyggefulde træer, 

omkransede af buede svalegange. Byens gader er 

anlagt, så de fanger vindene fra havet og samtidig gi-

ver den fornødne skygge. Cartagena har dannet bag-

grund for en række kendte film - bl.a. „The Mission“.

I skærende kontrast til den gamle bydel finder man 

Bocagrande, en landtange, som går nord ud af byen. 

På landtangen er der bygget en række store hoteller.

Dette er Cartagena´s andet ansigt. Her er fortovs-

restauranter langs den brede avenida, burgerbarer, 

diskoteker og rumba på stranden, der iøvrigt ikke er 

den hvideste strand, der er set.

Colombias caribiske kyst rummer to store se-

værdigheder. Den ene er Cartagena de Indias, en 

kulturperle af smukke koloniale bygninger, iblandet 

en let caribisk stemning. 

Den anden seværdighed er området ved Santa Marta 

og Parque National Tayrona med de smukke ube-

rørte strande og levn fra en forgangen indianerkultur. 

I baglandet ligger Sierra Nevada de Santa Marta, ver-

dens højeste kystbjerg, der er dækket af evig sne, og 

på hvis sider man finder Ciudad Perdida, Colombias 

svar på Machu Picchu. Kysten syd for Cartagena by-

der på smuk uberørt natur.

- Kolonial charme & lækre strande
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Barranquilla karneval afholdes hvert år i februar 
måned fire dage før askeonsdag.

Islas del Rosario

Denne gruppe af koraløer, som består af ikke mindre 

end 25 småøer, ligger 2 timer med båd fra Cartagena. 

Islas del Rosario er et sandt paradis med hvide sand-

strande, krystalklart vand og et fantastisk undervands-

liv med farverige fisk og koraller. 

Øerne er blevet udlagt som nationalpark, da dette 

kompleks af koralbanker med en helt unik fauna, er 

enestående for området. Koralrevet, der omgiver 

øerne, er det største på Colombias caribiske kyst og 

ideelt til dykning, snorkling og vandsport. 

Det anbefales at søge væk til nogle af de mindre 

øer, hvor man kan opleve øerne og livet under van-

det i ro og fred.

Playa Blanca
Playa Blanca nås på en times tid fra Cartagena en-

ten med båd eller med minibus. Stranden er smuk 

og  vandet dejlig varmt. Dog skal man forvente, at 

der er sælgere både på stranden og på vandet med 

vandscootere og bananbåde. Går man helt ud for en-

den af stranden, kan man få lov at nyde de smukke 

omgivelser i mere ro og mag.

Playa Blanca stranden er øde om morgenen og aftenen, men om dagen fyldes den med turister og sælgere

Barranquilla

Med et indbyggertal på over en million er Barranquilla 

Colombias fjerde største by og landets vigtigste hav-

neby på nordkysten.

Barranquillas kendetegn er det årlige karneval, der 

afholdes i dagene op til påske. Al handel og transport 

går i stå i de 4 dage karnevallet varer, og befolkningen 

bryder ud i en stor fest med musik, dans og parader i 

byens gader. Virker navnet bekendt, har I måske lyt-

tet til den colombianske sangerinde Shakiras tekster.

Capurganá & Sapzurro

Capurganá er beliggende i Urabá golfen i det 

nordvestlige hjørne af Colombia, nær grænsen til 

Panama; et område med forrevne klipper langs 

kysten, næsten uberørt af masseturismen. 

Capurganá er en behagelig landsby med typiske 

lave træhuse, omgivet af små øer og bugte med 

hvide sandstrande.

Sapzurro er beliggende i en skøn bugt og er også 

uden biler. Det er den sidste colombianske by 

inden grænsen til Panama.

Byerne er meget tilbagelænet og det er primært 

colombianske turister der tager hertil grundet den 

lidt komplicerede adgang til området med båd eller 

fly. 

Cartagenas seværdigheder:

   Plaza de la Aduana med statue af Columbus.

San Perdo Claver kloster og kirke. Grundlæggeren 

af kirken hed det samme, og er i dag ophøjet til hel-

gen. Hans jordiske rester kan betragtes i glaskisten 

ved alteret.

Plaza Bolívar, tidligere kendt som Plaza Inquisición, 

en smuk plads med statue af Bolívar. På østsiden af 

pladsen finder man bl.a. Den spanske Inkvisition, der 

i dag rummer en række museer.

   Katedralen påbegyndt i 1575, men delvist ødelagt 

af piraten Sir Francis Drake. 

Plaza de las Bóvedas, i dag turistboder, men tidli-

gere fangehuller bygget ind i ringmuren.

San Felipe Fortet. Fortet hæver sig 41 meter over 

havet, og fra toppen af dets ringmure har man en fin 

udsigt over indsejlingen til havnen. Besøg fortets in-

dre, der er gennemskåret af tunneller og gange, som 

blev brugt til at huse soldater.

Stranden Bocagrande er lettere forurenet. Tag i 

stedet for en tur til Playa Blanca på fastlandet eller  

på udflugt til øerne Islas del Rosario.

COLOMBIA -  DØREN TIL  SYDAMERIKA 19 



Afsidesliggende bugte med skønt vand venter inde i Tayrona nationalpark.

Santa Marta

Santa Marta kan ikke konkurrere med Cartagenas 

hyggelige gader og koloniale huse, men til gengæld 

kan man komme tættere på stranden ved at bo i 

Santa Marta, som fungerer som det perfekte knu-

depunkt til de mange omkringliggende områder, der 

fortjener et besøg.

Er man i Santa Marta kan man lægge vejen forbi den 

gamle koloniale katedral, det antropologiske og etno-

grafiske museum, hvor der findes en smuk samling 

af effekter fra Tayronaindianerne samt Quinta de San 

Pedro Alejandrion, hvor Simon Bolivar døde i 1830.  

Derudover tager de fleste ud til havet ved bugten El 

Rondadero samt strandene i Bahía Concha.

Parque National Tayrona ligger 35 km øst for 

Santa Marta og er nok Colombias mest populære na-

tionalpark med dens uspolerede hvide sandstrande, 

høje kokospalmer, koralrev og frodig tropisk regnskov. 

Inde i parken findes levn fra Tayrona kulturen, hvor 

ruinerne af den gamle by Pueblito er de bedst beva-

rede og et besøg værd, såfremt man ikke har plan-

lagt at vandre helt til den glemte by Ciudad Perdida. 

Nationalparken kan nås med båd eller på en to 

timers smuk vandretur gennem parken. Er man hel-

dig, ser man måske en myresluger eller aber på sin 

vej. Der er få hoteller inde i selve nationalparken. De 

fleste hoteller er beliggende lige på grænsen til na-

tionalparken. For de eventyrlystne kan man desuden 

finde campingpladser, hvor man kan leje et telt eller 

en hængekøje for natten ved nogle af bugtene og 

strandene. Det er ikke alle bugtene, som er egnede 

til badning grundet den stærke havstrøm.  

Taganga

Taganga er en lille fiskerlandsby, beliggende i en 

hesteskoformet bugt 5 km fra Santa Marta. Taganga 

er en lille by med jordveje, hvor man skal være op-

mærksom om aftenen. Stedet lokker mange dyk-

kere til, da området under hav overfladen byder på 

gode oplevelser. Stranden i Taganga er ikke særlig 

spændende, men i nærheden af Taganga ligger Playa 

Grande, en hyggelig bugt, der kan nås med båd eller 

til fods, gåturen tager ca. 20 min. Små restauranter 

med palmetag ligger side om side på stranden og 

tilbyder ”alt godt fra havet”. Man kommer til Parque 

Nacional Tayrona på dagsudflugter fra Taganga, hvor 

man sejler med båd til/fra nationalparken. Minibusser  

i hyppig frekvens forbinder Taganga og Santa Marta.

Øst for Cartagena
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Under vandreturen i Tayrona kan man høre noget af dyrelivet pusle mellem bladene

Minca

Beliggende oppe i Sierra Nevada bjergene i 600 

meters højde, var Minca engang lukket område grun-

det narko kartellernes operationer i området. Nu er 

der åbnet op på ny, og den lille landsby byder på en 

køligere temperatur end ved kysten og de fredelige 

omgivelser kan udforskes på vandreture til vandfald 

eller besøg ved kaffplantager. Minca giver de besø-

gende ved den caribiske kyst et anderledes indblik i 

det rolige Colombia liv.

Palomino

Beliggende en time nord for Tayrona nationalparken 

er Palomino, et afslappet strandområde der henven-

der sig til surfere og afslappede typer. Byen gennem-

skæres af hovedvejen med hoteller beliggende langs 

stranden. I Palomino by er der ikke meget at komme 

efter, og stranden henvender sig primært til surfere.

Mompox

Mompox er beliggende 200 km fra Cartagena, ved 

bredden af Magdalena floden. Byen er en af de smuk-

keste arkitektoniske perler fra kolontiden. Mompox 

blev grundlagt i 1530 og var i mange år en vigtig hav-

neby på handelsruten mellem kysten og det indre af 

landet. I slutningen af 1800 tallet mistede byen sin 

betydning som havneby og blev langsomt isoleret 

fra omverdenen. Meget lidt har ændret sig siden, og 

Mompox koloniale charme er bevaret næsten intakt. 

Som i de fleste gamle byer er den bedste måde at 

opleve den lokale arkitektur og atmosfære ved at 

slentre rundt i byens gader. 

Aracataca

Det er svært at nævne Colombia og ikke straks 

tænke på den nobelprisvindende forfatteren Gabriel 

García Márquez, der med sin magiske realisme har 

skabt nogle interessante og særprægede karakterer. 

I Aracataca kan man komme på en Gabriel García 

Márquez tur, da bogen Hundrede Års Ensomhed er 

opdigtet på basis af landsbyen og nogle af inbyg-

gernes kaakterer. Byen afviste dog at blive omdøbt 

til Macondo, byens navn i bogen ”Hundrede Års 

Ensomhed”. 

Byen er primært et besøg værd for de litterære 

typer og beundrere af den magiske realisme, selv 

om byen er hyggelig og man kan opleve det da-

glige landsbyliv. Der afgår busser fra Santa Marta 

til Aracataca, beliggende ca. 1,5 time derfra. 
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- Trek til den glemte by

Ciudad Perdida er smukt beliggende omgivende af en tæt frodig natur

Ciudad Perdida

Ciudad Perdida

Ciudad Perdida blev grundlagt på de nordlige sider 

af Sierra Nevada bjergkæden omgivet af jungle i 950 

-1300 meters højde. Tayrona folket anlagde byen, som 

de kaldte Teyuna, og var sandsynligvis den største 

by, måske endda hovedstad, i regionen. Under den 

spanske erobring blev byens huse brændt ned og 

civilisationen forsvandt. De tilbageblevne stensæt-

ninger og fundamenter blev efterhånden opslugt af 

den frodige tropiske vegetation. 

Byen blev glemt, indtil ruinerne blev genopda-

get i 1976 af gravrøvere. Ruinerne ligger gemt i 

bjergene og kan kun nås på  en flerdages trek-

kingtur. Den bedste sæson for trekking ligger fra 

slutningen af december til begyndelsen af marts. 

Det er en hård tur igennem landskabet med høje 

temperaturer og høj luftfugtighed. Men omgivelserne 

er helt utrolige, og belønningen er stor, når man når 

frem! Man forundres over, hvordan det dog er lykkedes 

at anlægge en hel civilisation her – midt på bjerget! 

Trekkingturene kan gøres på hhv. 4, 5 eller 6 dage.

22  COLOMBIA -  DØREN TIL  SYDAMERIKA



Vær en ægte eventyrer og opdag den glemte by Ciudad Perdida 
på en vandretur over flere dage gennem junglen.

Trekket dag for dag
Dag 1: Ankomst Santa Marta

Ankomst til Santa Marta lufthavn, hvorfra der er 

transfer til jeres hotel. I har en enkelt overnatning i 

Santa Marta og lader op til de næste dages udfor-

drende trek. 

Dag 2: Trekkets start

Der køres fra Santa Marta i jeep til den lille lands-

by Mamey ca. 2,5 times kørsel fra Santa Marta. I 

spiser frokost i landsbyen, inden det er på tide at 

snøre vandrestøvlerne godt til og vandre cirka tre 

timer til dagens base, hvor der camperes for natten. 

Aftensmaden føles særdeles velfortjent, når man sid-

der i stearinlyset og pandelampernes skær under en 

forhåbentlig fin stjernehimmel.

Dag 3: Det udfordrende trek

I dag venter en af de mest udfordrende vandredage, 

hvor Buritaca floden skal krydses ikke mindre end ni 

gange. Der vil selvfølgelig være tid til at hvile undervejs 

og nyde frugt og snacks og de smukke omgivelser. 

Undervejs i dag kommer I også forbi en lokal indianer 

landsby. Der er ca. 7-8 timers vandring, som fører jer 

til nattens hvil, og det er nok de færreste, der vil få 

problemer med at falde i søvn. 

Dag 4: Ciudad Perdida

Tidligt om morgenen er der afgang, så I kan komme 

frem til turens mål, Ciudad Perdida ruin komplekset. 

Der er ikke meget tilbage af den oprindelige by, men 

omgivelserne gør stedet helt unikt. Turen op til selve 

Ciudad Perdida går blandt andet via 1200 trappetrin i 

forskellige størrelser, så benene kan nok mærkes om 

aftenen. Den skønne udsigt til tæt jungle og bakket 

terræn giver stedet en helt speciel atmosfære. Der 

vil være ca. 3,5 timer til at udforske den tidligere by 

og lære om stedets forgange betydning og størrelse.

Dag 5: Retur til Santa Marta

Det er tid til at vende tilbage til civilisationen. Efter 

ca. syv timers vandren ned gennem junglen kommer 

I retur til landsbyen Mamey, hvorfra I køres til Santa 

Marta eller Tayrona nationalpark afhængig af jeres 

videre rejses program.
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De lokale i Guajira provinsen adskiller sig fra andre steder i Colombia

Riohacha

Kystbyen Riohacha er en dejlig badeby, der kan 

bryste sig af en flot, bred sandstrand. Dagene her er 

meget varme, og om eftermiddagen tager vinden ofte 

til. Stranden er derfor bedst besøgt om morgenen. 

Byen i sig selv har ikke det store at byde på, men det 

har den omkringliggende egn, La Guajira provinsen, 

til gengæld. Riohacias oprindelige indbyggere, way-

uu-befolkningen, dominerer landområderne omkring 

byen, og fra Riohacha kan man komme på besøg i 

en af deres landsbyer og få et indblik i stammerne og 

deres skikke. Udflugter fra Riohacha går blandt andet 

til Cabo del a Vela og forbi saltinddampningsbyen, 

hvor områdets hvide guld i årevis er blevet dannet 

i de store indlandssøer langs med kysten. Stedet 

er desuden kendt for sine laguner med flamingoer. 

Riohacha har egen lufthavn med daglige afgange 

fra Bogota.

Guajira provinsen er ikke den mest kendte re-

gion langs Colombias caribiske kyst, som ofte forbin-

des med støvede gader og forblæste strande, som 

kitesurferne valfarter til. Ørkensandet møder havet, 

og der finder man de interessante Wayuu folk, som 

adskiller sig signifikant fra andre colombianere. Her 

holdes traditionerne ved hævd, og man føler til tider, 

at man befinder sig i et andet land end Colombia. 

Smukke naturlandskaber bryder dog det til tider ens-

formige støvede landskab. Bevæger man sig ind i 

landet mod Cesar regionen med Valledupar finder 

man smukke naturlandskaber, som atter er fredelige 

og tilgængelige efter narkokrigens raseren. Tag med 

til et anderledes og eventyrligt hjørne af Colombia, 

hvor I ikke finder mange andre turister, men masser 

af ægte oplevelser.

Cabo de la Vela

Adskillelige valenatos (colombianske folkesangere) 

har sunget om det smukke Cabo de la Vela. Byen 

ligger på en halvø, der bedst beskrives som en af 

Colombias øde egne. De lokale kommer her i ferierne, 

mest i egne biler, og parkerer ned til vandet. Her slår 

de sig ned i skygge af de interimistiske solskærme, 

der er sat op helt ned i vandkanten. I Cabo de la Vela 

er vinden oftest meget stærk. Derfor kan man langs 

kysten i den store halvmåne-formede bugt se kite-

surfere, der med deres farvestrålende sejl prøver at 

fange den bedste vind. Byen har et par mindre og 

meget basis hoteller.

Guajira provinsen
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Albania

Havde det ikke været for de stor kulminer, så ville 

Albania næppe være kommet på landkortet. Byen 

ligger på den varme slette i det centrale Guajira, og 

den lille by er primært en service by til Cerrejon mi-

nen, hvor de store maskiner har gravet et gigantisk 

hul i jorden. I området omkring minen er der flere 

indianerlandsbyer. Området havde nogle hårde år, 

da kampene mellem FARC og regeringen foregik. 

Ovenfor byen ligger Hotel Waya, som er et kæmpe 

kompleks, der kan synes en anelse malplaceret her. 

Hotellet har en kæmpe pool og en række smukke 

værelser. Samspillet med minen er dog til stede, idet 

hotellet huser servicemedarbejdere, som kommer fra 

nær og fjern for at holde minen kørende.

Valledupar

Valledupar er den største by i Cesar. Når man be-

væger sig fra Guajira til Cesar, kommer man pludselig 

til frodige egne med skove, floder med Ballenarios 

(flodbåde) og smukke landsbyer ved foden af Sierra 

Nevada de Santa Marta. Der er ikke den Vallenator, 

der ikke synger om alle disse herligheder. For en frem-

med, som ikke mestrer lyrisk spansk, kan sangene 

forekomme meget enslydende, men de er ikke desto 

mindre meget muntre. 

 

Gennem en årrække var byen og oplandet belej-

ret af FARC, og det var derfor svært at bevæge sig i 

området. Nu hvor FARC er forsvundet, er byen igen 

blevet populær. Det er ikke den store koloniale by-

kerne, som man finder i mange andre Colombianske 

byer, de besøgende kommer efter. Stemningen er dog 

hyggelig i centrum. En gang om året fyldes byen, når 

fans af Vallenatos kommer for at være med i Festival 

de Vallenatos Legend. 

Lokale dansere i traditionelle klædedragter
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- Ø- paradiser

  San Andres indbyder til afslapning, men også vandsportsaktiviteter

San Andres & Providencia øerne tilhører i dag 

Colombia, mens øernes oprindelige befolkning af 

sorte slaver kom bl.a. fra Jamaica. De hvide sand-

strande og det klare vand gør disse øer til et paradis 

og et ideelt stoppested for rejsende mellem Mellem- 

og Sydamerika, idet øerne har forbindelse til San 

José, Costa Rica og Tegucigalpa i Honduras, tillige 

med alle større byer på Colombias caribiske kyst.

San Andres

San Andres ligger 770 km fra Colombias cari-

biske kyst. Øen blev opdaget af spanske navigatør-

er i 1527, og blev senere befolket af pilgrimme. 

Gennem 1700-tallet blev den tilholdssted for engel-

ske, franske og hollandske pirater.

San Andres er beskyttet af en række af rev og 

landtanger og omgivet af klart, blåt vand med 

hvide koralsandstrande. En uforlignelig skønhed. 

Øen er relativ flad, kun 12 km lang og 3 km bred 

og dækket af kokospalmer. Den største by i ø-

gruppen ligger på San Andrés og kaldes El Centro. 

Det er det kommercielle centrum med hoteller, res-

San Andres
& Providencia

tauranter og duty-free butikker. Øen blev erklæret 

for frihandelsområde i 1953 og tiltrækker mange 

shoppende colombianere fra fastlandet. 

En rundtur på øen kan foretages på cykel, i 

bil eller med turisttoget, som tager ca. 3 timer. 

Undervejs gøres bl.a. stop ved Morgan Cave; en 

dyb koralgrotte, der er forbundet med havet via 

en række tunneller. Den legendariske pirat Henry 

Morgan skulle ifølge overleveringen have gemt sine 

mange skatte i denne grotte. 
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Oplev Colombias ø-paradiser med hvide sandstrande 
og turkisblåt hav. 

Providencia

Providencia er en lille bjergrig ø 72 km nord for 

San Andrés og kan nås med fly fra San Andrés på 

20 min. Øen er et paradis for naturelskere, der søger 

fred og ro. Her findes ingen større hoteller og disko-

teker, og livet synes at foregå i et roligere tempo end 

på San Andrés. 

Øens hovedattraktioner er snorkling og dykning. 

Providencia er forbundet med den mindre naboø, 

Santa Catalina, via en smal gangbro. Begge øer er 

frugtbare og de eneste øer i området med fersk-

vandskilder, der gør det muligt at dyrke forskellige 

tropiske frugter. 

Det anbefales at tage på en sejltur rundt omkring de 

mange små og større øer for at nyde dette ø-paradis 

i dets fulde udstrækning.

Regntiden ligger fra september til december.

Providencia er den mindste af øerne og mindre udbygget end den større ø San Andres

Isla Johnny Key

Kun 10 min. med båd fra San Andrés ligger den 

lille koralø Johnny Key med hvide sandstrande og 

kokospalmer. Øen er et populært udflugtsmål, og 

den berømteste af små øerne ud for San Andres.

Isla Johnny Key kendt for reggae, calypso musik 

og eksotiske cocktails med rom og kokosmælk. 

Maden er primært alt godt fra havet. 

Det er også værd at lægge vejen forbi Haynes 

Key, hvor man kan opleve revet, der bliver kaldt 

Aquarium på grund af alle de forskellige farverige 

fisk, der lever her. 

Der er rigtig gode muligheder for at snorkle og dykke
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