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Dette er landet, hvor man finder både den største indi-
anske befolkning, spor af spansk kolonitid, mægtige vul-
kaner, jungle med utrolige arkæologiske fund fra maya-
ernes storhedstid og flotte naturoplevelser. Man finder 
også et land i rivende udvikling – nybyggerier alle vegne 
og desværre også økonomiske kontraster, der udmønter 
sig i en vis kriminalitet og korruption. De mange års bor-
gerkrig, der først sluttede i 1996, har kostet det smukke 
land dyrt i udvikling. Alligevel har landet så stort et po-
tentiale at det fortsat vokser i popularitet hos de rejsende 
med eventyr i blodet; De som gerne vil opleve det mere 
rustikke  Mellemamerika. 

En positiv indstilling gør hele forskellen på oplevelsen i 
Guatemala, som også hører til blandt de billigste lande 
i området. Et af de bedste råd er at lære sig lidt spansk 
før eller under turen – det åbner mange døre blandt den 
venlige befolkning. Man kan eventuelt starte turen med 
et af de populære sprogskoleophold i Antigua eller Quet-
zaltenango. 

Befolkningens dragter er vævet i de smukkeste farver 
og mønstre, hvilket man kan se på de mange markeder 
i gaderne i Antigua, Guatemala eller Chichicastenango. 
Tag også på opdagelse i den dybe jungle med de skjulte 
mayaruiner, ved en af verdens smukkeste søer Atitlán, el-
ler langs den Caribiske kyst med den eksotiske og mørke 
garifuna-befolkning.

Guatemala er ikke for turister, der søger afslapning på 
store luksus-resorts. Det er først og fremmest en kultur- 
og naturoplevelse for aktive mennesker. 
Vi har en fantastisk turoperatør i landet, som hjælper os 
med at skræddersy den perfekte rejse gennem landet 
– i alle forskellige prisklasser. Man kan selv vælge de ele-
menter, man ønsker at indlægge i sin tur, som for eksem-
pel kan indeholde følgende : 

Maya: Arkæologiske områder, ritualer, festivaler, tradi-
tion og håndværk
Kultur generelt: Levende maya- og garifuna-kulturer, 
spansk indflydelse, markeder, ritualer, tradition og hånd-
værk
Natur: Rejser gennem utroligt varierende landskaber og 
klimaer med et eksotisk dyreliv
Øko-eventyr: Nationalparker og fjerntliggende egne af 
det virkelige Guatemala
Adventure-sport: Cykling, trekking, kajakroning, jungle-
ture, hesteredning, fiskeri, vulkanbestigning mm. 
Specialiteter: Find maya-tekstiler med en lokal ekspert, 
fiskeri, bird watching, det spanske sprog, shamaner/spiri-
tualitet, yoga, middag med en arkæolog og meget mere

Lad dig blive inspireret af kataloget her og lad os med er-
faring fra egne dugfriske oplevelser i landet sætte drøm-
merejsen sammen til dig!

GUATEMALA
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Hvad var det, der gjorde mayaerne 
til den højst udviklede kendte indi-
anerkultur på det nordamerikanske 
kontinent fra tiden før Columbus? 
Her må man især nævne deres be-
drifter inden for skrivekunst, mate-
matik, astronomi og bygningsvær-
ker. 
Mayakulturen går omkring 2000 år 
tilbage i tiden og havde hverken 
lastdyr, hjul eller metalredskaber 
– og kæmpende mod en næsten 
uigennemtrængelig jungle lykke-
des det dem alligevel at opbygge 
omkring 40 byer beboet af mere 
end 20.000 i hver. Faktisk menes 
mayaerne at have nået et befolk-
ningstal på op mod 3 millioner. 
Resterne af deres byer og ceremo-
nielle centre strækker sig fra de 
tørre sletter i den mexicanske Yuca-
tánprovins ned gennem de frodige 
regnskove i Guatemala og Belize 
og videre gennem de varme dale i 
El Salvador og Honduras. 
I den klassiske periode fra år 250 
til 900 udførte de deres største be-
drifter, ikke mindst indenfor astro-
nomien. De formåede at udregne 
det tropiske år, at forudsige sol- og 
måneformørkelser samt Venus’ 
omløbstid i forhold til solen. De ud-
viklede et komplekst skriftsystem, 
det eneste egentlige i Amerika. De 
udregnede også som den ene af 
kun tre kulturer i verden det ma-
tematiske begreb nul, samt fandt 
ud af positionssystemet, hvilket 
betragtes som en af menneske-
hjernens mest fantastiske præsta-
tioner. Også selvom man ikke kan 
sammenligne det med videnskab i 
nutidig forstand. 
Bygningsværkerne blev til ved at 
mayaerne tildannede stenblokke 
ved hjælp af hårdere sten, glas 
mm. Man anvendte kragstensbuer 
og udsmykkede bygningerne med 
stærke farver, reliefbilleder og 
skrifttegn. På de mange former for 
lertøj og steler omtales mange be-
mærkelsesværdige begivenheder 
fra dengang. De fleste templer blev 
bygget til at ære guderne eller som 
gravkamre for afdøde herskere. 
Man ved endnu ikke helt hvorfor de 
store mayabyer blev forladt, men 
teorierne er mange. Faktum er at 
byboerne spredtes og bosatte sig i 
mindre landsbyer, hvor de beskæf-
tigede sig med landbrug. Imens 
indtog junglens stærke kræfter de 
store bygninger og skjulte dem 
næsten for omverdenen. Havde det 
ikke været fordi spanierne i mis-
forstået nidkærhed havde ødelagt 
så mange spor fra mayakulturen, 
ja så havde meget af mystikken 
formentlig været afklaret i dag. I 
stedet er mange af de spredte ma-
yaruiner i Mellemamerika stadig 
en arkæologisk gåde – de står som 
tavse vidner om en svunden men 
utrolig spændende del af menne-
skets historie. 

Mayacivilisationen blomstrede i Guatemala og om-
egn i det første årtusind efter vores tidsregning. Efter 
næsten 3 århundreder som spansk koloni vandt lan-
det endelig sin uafhængighed i 1821. I løbet af den 
anden halvdel af det 20. århundrede gennemlevede 
man forskellige regeringer og ikke mindst den gru-
somme borgerkrig, der varede 36 år og først sluttede 
i 1996. Mindst 100.000  mennesker mistede livet og 
op mod 1 million måtte flygte i den periode. Idag har 
man demokratiske, men stadig svære forhold, hvor 
over 50% lever under fattigdomsgrænsen. Guatemala 
har deres væsentlige indtjening på eksport af sukker, 
bananer og kaffe. 

Indbyggere
Guatemala er det mest folkerige land i Centralamerika 
og er ca. dobbelt så stort som Danmark. De godt 13 
millioner indbyggere er fordelt på over 20  forskellige 
etniske grupper, som hovedsaglig er efterkommere af 
mayaerne. Disse udgør omkring halvdelen af befolk-
ningen og resten er af blandet amerindiansk/spansk 
blod, undtagen de omkring 3-5% hvide og 2% sorte 
indbyggere. 

Sprog
Spansk er det officielle sprog, men omkring 40% af 
befolkningen taler indianske dialekter, hvoraf 23 er of-
ficielt anerkendte. 

Klima
Tropisk. Varmt og fugtigt i lavlandet, køligere i bjer-
gene. Fra november til april er det tørt og fra maj til 
oktober er det den våde sæson, som især kan give lidt 
dårlige vejforhold i junglen samt fare for orkaner. Høj-
sæson for turisme er fra jul til påske og juni til august. 

Pas/Visum
Danske statsborgere skal pt. ikke have visum for at rejse 
til Guatemala i op til 3 måneder. Pas skal være gyldigt 6 
måneder frem. 

Helbred
Check altid vaccinationer hos egen læge i god tid før rej-
sen. Man anbefaler som regel vacciner som difteri/teta-
nus, hepatitis A og nogle steder malaria.  Det anbefales 
at tegne en rejseforsikring før turen. 

Transport
Man flyver til Guatemala City fra Europa. Der er ca. 30$ 
i lufthavnsskat ved afrejse. Det anbefales at arrangere 
transporten over land hos en turarrangør eller at tage de 
private shuttle-busser mellem de vigtigste byer. De lo-
kale busser kaldet chicken-buses bliver som regel over-
fyldte og kører særdeles hasarderet. Taxier er billige. 

Prisniveau
Guatemala er et af de billigeste rejselande i Latiname-
rika. Den lokale møntfod hedder Quetzal. Medbring dol-
lars i forskellige typer sedler til at veksle, samt kreditkort 
til de mange hæveautomater. Der findes de fleste steder 
hoteller og restauranter i alle prisklasser, alt for både 
backpackeren og den mere krævende turist. 

Sikkerhed
Det er altid en god idé at læse på udenrigsministeriets 
hjemmeside om den aktuelle situation i landet. Guate-
mala er pga. fattigdommen et land hvor man skal være 
ekstra opmærksom på ikke at færdes på øde og farlige 
steder, især i hovedstaden. Man skal passe på med of-
fentlige busser og ikke have for mange værdier på sig. 

Korte facts om Guatemala

Mayaerne
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E fter at voldsomme jordskælv havde ødelagt det meste af byen Antigua, 
blev Ciudad de Guatemala i 1776 gjort til landets nye hovedstad. Den 
er en moderne by, der dog stadig bærer kontrasterne til de gamle tra-

ditioner på interessant vis. Man møder således vidt forskellige oplevelser, når 
man nemt bevæger sig rundt i de 21 zoner, som byen er opdelt i. 

Fra nord mod syd løber de veje, man kalder ”Avenidas” (avenues), og fra øst 
til vest løber de såkaldte ”Calles” (gader). Disse er alle nummererede, men 
derudover har hver zona sit eget nummersystem. En typisk adresse som 
f. eks. ”9. avenida 15-12, zona 1” skal dermed læses således: 9. avenue ved 15. 
gade, nummer 12 i zone 1. 

Netop i zona 1, centrum, finder man den ældste del af byen, som desværre 
er gået lidt i forfald og er et relativt usikkert sted at opholde sig. Som det er 
typisk for spanske byer, ligger de gamle historiske bygninger omkring tor-
vet, plaza mayor, eller ”Parque Central”, som det oftest kaldes i Guatemala. 
Især tiltrækkes mange af den store katedral med den neoklassicistiske atmo-
sfære, hvor man bl.a. finder skulpturen „La virgen del Socorro“ fra 1475, som 
blev bragt til landet af de allerførste spanske erobrere. Er man i det religiøse 
hjørne, kan man også besøge det første kristne kapel ”Cerrito del Carmen”, 
rejst i 1620. 

Ved Parque Central ligger også ”El Palacio Nacional”, regeringssædet, som er 
ved at blive lavet om til museum og kulturhus. 
Om søndagen er der lidt marked på torvet, der også bruges til andre af by-
ens kulturbegivenheder. Men det daglige marked, der før bragte mere liv 
til den gamle agora er nu blevet flyttet om i et lidt kedeligt betonkompleks 
bag ved katedralen. De gode indkøb fejler dog intet – ikke mindst fordi der 
er færre turister her end andre steder på landets markeder. Alternativt er der 
også det lidt dyrere, men nok for turister mere tiltalende marked Mercado de 
Artesanias tæt ved den zoologiske have i zona 13. I samme zona finder man 
også det interessante museum ”Museo Nacional de arqueologia y etnología. 
Indpakket i en smuk bygning kan man her studere interessante fund fra flere 
faser i mayatiden. 

Mens zona 1 giver det nok mest traditionelle indblik i byen, står zona 10 som 
en skærende kontrast dertil. Her træder man nemlig ind i den moderne, dy-
namiske del af hovedstaden, hvor kun det bedste er til salg. Her mødes for-
retningsfolk og turister i en international atmosfære skabt af flotte butikker, 
antikvitetsforretninger, kvalitetshåndværk og kunstgallerier. Zona 10 byder 
også på en cocktail af bygninger og hoteller i verdensklasse, shoppingcen-
tre, dejlige caféer og restauranter – alt sammen omgivet af elegante, nye 
boligkvarterer. 

Byen sover næsten aldrig – den summer af aktivitet og er et klart bevis på 
landets udvikling mod en mere moderne virkelighed. En ny tid, der dog ikke 
glemmer sine ædle rødder. Desværre er det som i mange andre storbyer 
også det sted i landet, hvor man skal passe mest på sig selv og sine vær-
dier– vær ikke paranoid, men tag sund fornuft og lokale råd med på vejen. 
Tag ikke de lokale, røde bybusser – deri sker for mange røverier. Derimod kan 
man godt tage de grønne ”metrobusser” med sikkerhedsvagter. Allerbedst 
er det at tage på en arrangeret byrundtur med turoperatører, som ved hvad 
de laver. 

Ciudad de Guatemala



5 Eksperter i eventyr

Seværdigheder og korte facts om hovedstaden:

Parque Central, Zona 1: 
”Corazón del Barrio Antíguo” - Hjertet af det gamle kvarter. Det mest po-
pulære sted for en søndagstur for både lokale og turister.
Catedral Metropolitana (1782) ved Parque Central: 
Alterstykker og malerier fra det 17. og 18. århundrede. Huser skulpturen 
af La Virgen del Socorro bragt til landet af spanierne.
Palacio Nacional (1943) ved Parque Central: 
Var regeringens hovedsæde, nu ved at blive lavet til museum/kulturhus. 
Guidede gratis ture.
Mercado Central: Bag katedralen. Kunsthåndværk. 
Centro Cívico i zona 1, 4, 5: 
Finansielle og officielle bygninger, nogle med mosaikker og relieffer, der 
viser traditioner og historier fra Guatemala.
Centro Cultural Miguel Angel Asturias (1978) i Centro Cívico: 
Landets bedste eksempel på moderne arkitektur, bygget af arkitekt, ma-
ler og skulptør Efraín Recinos. 
Fort San Juan i nærheden Centro Cívico: 
Resterne af et fort, der dateres tilbage til 1846.
Zona Viva i zona 10: Moderne bygninger, butikscentre, de bedste hotel-
ler, restauranter og caféer.

Kirker fra kolonitiden:
Ermita del Cerrito del Carmen (1620): Det første kristne kapel bygget i 
dalen. 
La Merced (1780): Alteret er smukt udskåret med religiøse billeder og er 
formodentligt det største billede fra kolonitiden.
Santo Domingo (1792): Rigt dekoreret billede af Nuestra Senora del Rosa-
rio (16. århundrede) med guldkrone, maleri af Francisco de Zurbarán. 
San Miguel de Capuchinas (1789): Oliemalerier af Tomás de Merlo.

Museer: 
Arte Moderno, Parque La Aurora, zona 13: Malerier og skulpturer fra det 
20. årh.
Arqueología y Etnología, Parque La Aurora, zona 13: Mayaskulpturer, ke-
ramik, indianske tekstiler, musikinstrumenter.
Popol Vuh, 6a calle final, zona 10: Arkæologi og kunst fra koloniens tid. 
Utrolig samling af urner. Lukket søndag.
Ixchel, 6a Calle Final, zona 10: Museum ved siden af Popol Vuh. Smuk, 
nyere murstensbygning med en utrolig samling af tekstiler fra mayaerne. 
Malerier af Andrés Churruchich. Lukket søndag.

Eksempler på nogle af vores hoteller i Guatemala City

Hotel Quinta Real*****
Prolongación Blv. Los Próceres km 
09 Carretera El Salvador
Guatemala City

Hotel Quinta Real i Guatemala City er 
medlem af den prestigefyldte hotel-
kæde Mexican Quinta Real og blev 
åbnet i 1997.  Hver af de 129 værelser 
har de faciliteter man forventer på et 
deluxe hotel, og de er dekoreret i 
neokolonial stil. Der er en gourmet 
restaurant, fitness rum og swimming 
pool.  Hotellet ligger i et roligt bebo-
elseskvarter med udsigt over byen 
og kun 10 minutter til  Zona Viva og 
forretningscentrum. Der er også blot 
15 minutter til lufthavnen. 

Grand Hotel Tikal Futura***
Cal. Roosevelt 22-43 Zona 11
Guatemala City

Topmoderne og flot hotel i Guate-
mala City tæt på lufthavnen og for-
retningskvarteret. Hotellet er en del 
af Tikal Futura Complex, der inclu-
derer kontorcenter, shoppingcenter, 
udstillingscenter og stort pool og 
fitnessmiljø. Der er 205 værelser og 
suiter med flot udsigt til byen og 
bjergene. De har alle moderne faci-
liteter ligesom hotellet tilbyder en 
lang række services for den moderne 
rejsende. 

Hotel Biltmore Express***
15 Calle 0-31, Zona 10
Guatemala City

Hotel Biltmore Express er et af Gua-
temalas bedste budgethoteller. 
Det er nyrenoveret og beliggende i 
hjertet af byens Zona Viva - der hvor 
man finder shopping, business og 
entertainment. Man er også tæt på 
den internationale lufthavn. Alle væ-
relser har kabel tv og der er internet 
i lobbyen. 

Camino Real  (Westin) *****
Av. la Reforma y 14 Calle, Zona 10
Guatemala City

Dette er et af de bedste business ho-
teller i byen og ligger perfekt i Zona 
Viva, tæt på byen og lufthavnen. Ho-
tellet har luksuriøse faciliteter såsom 
de store restaurant, lounge-arealet 
og baren. Det meste fremstår i flot 
marmorudsmykning. Hotellet har 
også en udendørs pool, fitnessloka-
ler og et lille casino. 

Hotel Princess****
13 Calle 7-65, Zona 9
Guatemala City

Godt beliggende hotel i hjertet af 
Guatemalas forretningskvarter og 
blot 10 minutter fra lufthavnen. Des-
uden er man tæt på de store shop-
pingcentre og restauranter mm. 
Princess blander den lokale gæst-
frihed med europæisk komfort og 
service. Der er 108 værelser med alle 
moderne faciliteter som bad, inter-
net, aircondition mm. 

Hotel Real Intercontinental****
14 Calle 2-51 Zona 10
Guatemala City
Guatemala

Flot og populært businesshotel med 
239 moderne værelser. Hotellet lig-
ger perfekt placeret midt i Zona 
Viva med alle shoppingmuligheder, 
restauranter mv. Desuden byder 
hotellet på en lang række busines-
sfaciliteter, casino, spa, pool, fitness, 
entertainment og selvfølgelig re-
staurant og bar. 
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Antigua er byen, man umuligt kan undgå at blive 
fortryllet af; En af Latinamerikas største perler, 
der med sin koloniale charme blander sig med 

de fineste kulturcentre i verden. Dette understreges af 
det faktum, at Unesco i 1979 satte byen på sin liste over 
særligt bevaringsværdige monumenter. Antigua har 
også et råd, der værner om arkitekturens beskyttelse. 
For eksempel er der forbud mod neonskilte, hvilket får 
både Burger King og MacDonalds til at ligne de yndig-
ste små landsbyhuse. 
Antigua ligger smukt i en dal mellem grønne bakker 
på baggrund af tre imponerende vulkaner i en beha-
gelig højde af 1530 meter. Af den grund gør den sig 
fortjent til titlen ”Byen med det evige forår”. Engang var 
den Latinamerikas tredje rigeste by, men i det skæbne-
svangre år 1773 blev den kraftigt ødelagt ved endnu 
et af mange jordskælv. Derfor mistede den også titlen 
som hovedstad i det daværende “Capitanía General de 
Guatemala”, som gik helt fra Panamas grænse mod syd 
op til Mexico mod nord. Men på trods af flere jordskælv 
har Antigua ikke mistet koloritten og evnen til at hen-
sætte én til 1700 tallet med de små torve, springvand, 
brosten og smukt malede huse med altaner og patioer. 
Faktisk er de fleste bygninger fra perioden mellem 1650 
og 1773. Der er en nærmest magisk stemning, når den 
tidlige morgensol falder på de gamle ruiner af kirker og 
klostre. Samtidigt er det fascinerende at se hvordan de 
mange nyere butikker, gallerier, hoteller og restauranter 
blender fint sammen med historien. 

Byens centrum er stadig det store torv kaldet ”Parque 
Central”, og det ligger kønt flankeret af gamle paladser 
med arkader og portaler, alléer og gode restauranter. Et 
af de smukkeste syn er dog de kvindelige efterkommere 
af mayaerne, når de elegant glider gennem byens gader 
med store bundter varer på hovedet, som de stopper op 
og fremviser på gadehjørnerne. 
I sin tid var byen hjemsted for ikke mindre end 16 reli-
giøse ordener, hvilket ses tydeligt i kraft af de 38 kirker 
samt mange flere kapeller i byen. Mange af disse ruiner 
står som tavse minder om fortiden. 
Antiguas atmosfære er overvældende, magisk, indta-
gende – hver lille afkrog af den bærer sin egen gave 
til sanserne med dens lyde, dufte og synsindtryk. Af 
samme grund samles utallige udlændinge, spanskstu-
derende, kunstnere og intellektuelle her i denne venlige 
by med den krystalklare luft og de stille nætter.  

Antigua



7 Eksperter i eventyr

Seværdigheder og praktiske oplysninger:

Parque Central (1541): Havfruernes kilde af Diego de Porres. 
Rundt om Parque Central: Katedralen (1680), paladset (1740) rådhuset 
(1743 af Diego de Porres). Begge bygninger har tykke søjler, der danner 
flotte om end lidt nedslidte portaler.
Museet for kolonial kunst: Før Universidad San Carlos (1763): Bygningen 
afspejler kolonitiden med maurisk indflydelse. Smuk gårdsplads. 
Tanque La Unión (1853): Offentlig vandtank, hvor de indianske kvinder fra 
nærliggende landsbyer kommer for at vaske tøj.
Casa Popenoe: Restaureret villa der viser arkitektur og indretning fra kolo-
nitiden. Fra terrassen er der udsigt over byen. Kun åbent i særlige perioder, 
da der stadig bor nogen her – se på døren for mere information. 
Tempixque orkidé-farm: Den lokale DeFalla familie har samlet over 27.000 
orkideer på deres farm, over 150 arter og 800 hybrider. På rundturen kan 
man få et spændende indblik i dyrkningen af disse. 

Kirker og klostre
San Francisco el Grande: Kapel med Pedro de Betancourts grav og muse-
um. Salg af lys og kunsthåndværk.
Santo Domingo: Et af de ældste og rigeste klostre, genopdaget af arkæo-
logen Dr. E. Shook. I dag er det omdannet til Hotel Casa Santo Domingo. 
Spændende arkæologisk museum samt skiftende udstillinger.
La Merced (1767): Barok bygning, konstrueret til at modstå jordskælv. 
Springvand i klostergangen. 
Capuchinas (1736, af Diego de Porres): Pragtfuld klostergang med bue-
gange i to etager.
Escuela de Cristo (1730, af Diego de Porres): Renæssance facade i udskåret 
sten, flot dekoreret interiør, billede brugt i påskeugen.
Companía de Jesús (D. Porres): Kun facaden er tilbage. 
Santa Clara (1734, D. Porres): Smuk facade og toetagers klostergang. 
La Concepcíon: Stor portal ud mod Las Delicias kilden. Før i tiden et af de 
største og mest luksuriøse klostre. I dag meget forfaldent. 
Ermita de la Santa Cruz: Huser mange kulturelle begivenheder.
Arco de Santa Catalina: Klokketårnet som er Antiguas vartegn. Hemmelig 
korridor bygget så nonner kunne gå over til skolen.

Restauranter
Der er mange restauranter i forskellige prisklasser at finde i Antigua. Her 
nævnes blot et par stykker: 
Restaurante El Conde og Café La Condesa: Lige ved Parque Central, småret-
ter, god kaffe og kage. 
La Panza Verde ved hotellet af samme navn: Smukt sted i et lille kolonialt 
gårdhavemiljø. Lidt dyrt men utrolig god italiensk inspireret mad. 

Hoteller 
Hoteller og Antigua er noget helt særligt. Man skal ikke forvente de moder-
ne, smarte resorts. Tværtimod kan man finde en helt speciel ro i de mange 
hoteller bygget i og omkring klostre og  koloniale herresæder. På næste 
side følger nogle eksempler. 

Sprogskoler i Antigua
Guatemala og især Antigua er et af de populæreste steder at studere 
spansk i et rart, internationalt miljø til spotpriser. Her er over 75 gode 
sprogskoler, hvor mange vælger at lære det sprog, der åbner så ufattelig 
mange døre for fremtidige oplevelser videre ud i Latinamerika. 
Gennem vores lokale operatør kan vi hjælpe med at bestille et ophold 
på en anerkendt sprogskole. Både begyndere og øvede kan nyde gavn 
af den veltilrettelagte og intensive undervisning, som regel udelukkende 
på spansk (Lærerne kan dog ofte besvare spørgsmål på engelsk). Man 
kan under kurset vælge at blive indlogeret hos en lokal familie i Antigua, 
hvor der er rig lejlighed til at praktisere det spanske yderligere. Ellers er 
der selvfølgelig de mange hoteller. Der er mange varianter og varigheder 
af kurser – både grupper og individuelle lad os hjælpe dig med at finde 
det rigtige for dig!  

Påske i Antigua
I denne uge forvandles Antigua hvert år til en farvestrålende, religiøs mo-
saik af store oplevelser. Folk valfarter hertil i hobevis, så man må booke 
hotel i god tid for at være med. Byens beboere udsmykker gader og stræ-
der med farverige tæpper af savsmuld. Disse trædes hver dag til uken-
delighed af de imponerende processioner, hvor kappeklædte lokale bæ-
rer på tunge, udsmykkede bårer og enorme figurer af Kristus og Jomfru 
Maria. Efter dagens mange optog til den øredøvende hornmusik, falder 
natten på og genopbygningen af udsmykningen udføres i nattens løb. 
Næste dag kan festen således starte forfra på nyt savsmuld, til stor glæde 
for alle deltagere og tilskuere. 
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Eksempler på nogle af vores hoteller i Antigua

Casa Santo Domingo*****
3a Calle Oriente No.28
Antigua

Casa Santo Domingo var i det 17. 
århundrede et kloster, hvilket hele 
området omkring også præges af. 
Nu er det et helt unikt og stort hotel 
med 125 hyggelige værelser, restau-
rant, bar, stor swimmingpool, apo-
tek, ATM, Internet og en lang række 
andre faciliteter. Haverne, ruinerne, 
den arkæologiske udstilling samt 
moderne skiftende udstillinger – alt 
sammen en totaloplevelse for alle 
sanser. Værelserne findes i mange 
standarder op til de fineste suiter og 
er indrettet i flot kolonial stil. 

Posada del Angel****
4a. Avenida Sur #24A
Antigua

Dette intime hotel, som i virkelighe-
den blot består af 5 suiter, er et af de 
bedste små luksushoteller i byen. En 
meget original villa fra kolonitiden. 
Værelserne er stiligt indrettede og 
omgivelserne helt unikke. Måske er 
det derfor, at Bill Clinton valgte net-
op Posada del Angel som base for sit 
besøg i Guatemala. Alle de smukke 
suiter har store badeværelser, pejs, 
kabel tv, friske blomster og tykke ba-
dekåber. I haven er der en lille pool 
og på taget den hyggeligste terrasse 
med udsigt til Antiguas gamle tage 
og vulkaner. Man finder også en lille 
pejsestue med bibliotek. 

Casa Encantada****
9a. Cal. Po. y 4a Av Sur Esquina  1
Antigua

Centralt beliggende blot 4 gader 
fra det centrale torv, finder man 
dette smukke lille hotel. Det er et 
flot stykke kolonistilsarkitektur med 
al den charme, som navnet også an-
tyder. Der er 10 værelser og suiter, 
alle smagfuldt og moderne indrettet 
med stor komfort. Casa encantada 
har også en skøn tagterrasse med 
bar til både morgenmad og drink til 
solnedgangen. Desuden finder man 
en lille pool og fælles opholdsstue. 

Hotel Porta Antigua****
8a Calle Poniente No.1
Antigua

I en stor, lukket have finder man 
det smukt beliggende Hotel Porta 
Antigua. Alle 77 værelser er moder-
ne, mens reception og restaurant 
ligger i antikke bygninger. Der er 
også udendørs restaurant og swim-
mingpool i den skønne have. 

Casa Palopo***** 
Plaza de la Unión
Antigua

Et unikt og eksklusivt lille hotel i en 
privat villa på en af de fineste adres-
ser i Antigua. Her har man mulighed 
for at leje hele huset og dermed opnå 
en helt speciel oplevelse. Man befin-
der sig blot 10 minutter fra centrum, 
omgivet af alskens luksus i antikke 
rammer. Der er 3 suiter, morgenmad, 
lounge, en lille lap pool, bibliotek, tv 
rum, bar og morgenmadsrestaurant. 

Panza Verde*****
5 Avenida Sur #19
Antigua

Smukt luksushotel i kolonistil med 
blot 12 værelser og en glimrende 
restaurant med fin international 
menu – en af de bedste i landet. For-
delt omkring en køn patio ligger de 
12 værelser, alle individuelt og flot 
indrettet. Tagterassen har en helt 
speciel stemming og udsigt, restau-
ranten har både inden- og udendørs 
betjening, ligesom man finder et 
lille kunstmuseum, bar og en lille lap 
pool. Panza Verde ligger i ca 10-15 
minutters gåafstand fra centrum. 

Posada de Don Rodrigo***
5a Av Norte No 17, Calle del Arco
Antigua

Dette lidt større hotel er flot indret-
tet i en gammel villa i centrum af An-
tigua. Der er en smuk gårdhave med 
restaurant, og alle værelserne af for-
skellig størrelse har antikke møbler.

Villa Colonial***
Alameda Del Calvario 28
Antigua

I udkanten af byen finder man dette 
dejlige og ret økonomiske hotel med 
50 værelser fordelt rundt om en stor, 
smuk have i koloniale omgivelser. 
Man føler sig som i en lille bydel for 
sig selv. Værelserne er enkelt, men 
moderne indrettet og hotellets re-
staurant er udmærket. Man er ca. 15 
minutters gang fra centrum. 
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Generelt
Der er ikke mindre end 30 vul-
kaner i Guatemalas vestlige høj-
land, hvor de ligger i forlængelse 
af Sierra Madre bjergkæde i Me-
xico. Ved bjergene Cuchumata-
nes nordvest for Huehuetenan-
go rager de op i 3.800 meters 
højde, nogle aktive, andre kun 
delvist aktive. Fællesnævneren 
er dog den fantastiske panora-
maudsigt ud over højlandet. Pa-
caya, Agua og Atitlán er oplagte 
at bestige, men alternativer som 
Zunil, Acatenango, San Pedro, 
Santa María og Fuego er også 
værd at overveje.
Generelt er det vigtigt for sikker-
heden, at man booker sin tur hos 
en god turoperatør med profes-
sionelle guider. 

Comalapa
En by man møder på vej til Lago Atitlán og som er omgivet af 20 landsbyer 
med efterkommere af Cakchiqel-folket. Tirsdag og fredag kommer landsby-
boerne til byens marked med alle deres produkter. Der besøger man også 
bageren for at lære at lave de traditionelle roscas-kager. I byens kunstgal-
lerier kan man få et spændende indblik i arte-naïf kunsten. 

Tecpán
Dette betyder ”Kongelig residens beskyttet af træfort” på Kaqchiquel. Byen 
blev grundlagt i 1463 af Caqchiquel’erne omkring 80 år før spaniernes an-
komst. Den smukke region består af vulkaner, en frugtbar jord og er des-
uden anerkendt for den kulinariske evne. Tepcán er et godt udgangspunkt 
for at besøge Iximché ruinområdet, men der er også flere interessante mu-
seer og steder i selve byen. 

Iximché
Dette var hovedstaden for Cakchiquel-mayaerne. Det arkæologiske sted 
ligger på en befæstet bakketop omgivet af en voldgrav og består af flere 
interessante værker. Indbyggerne af Cakchiquel-mayaer var både dygtige 

Vulkaner
Pacaya
Pacaya vulkanen med dens 2552 
meters højde er en af de smuk-
keste vulkaner, og samtidigt en af 
de letteste at bestige. Man kører 
fra Guatemala City eller Antigua 
til foden af vulkanen, hvorefter 
man har ca. 2 timers opstigning. 
Man ender 50-100 meter fra kra-
terkanten, hvorfra man kan se 
den fascinerende, vulkanske ak-
tivitet. 
Turen foretages om morgenen el-
ler ved solnedgang, hvor man kan 
se den hvidglødende lava fra kra-
terkanten. 

Agua
Syd for Antigua ligger Agua vul-
kanen, som er 3766 meter høj. 
Fra toppen har man en spekta-
kulær udsigt til hovedstaden og 
udover dalene i nordøst og Stil-
lehavet mod sydvest. Man bliver 
kørt til foden af vulkanen og bru-
ger derefter omkring 6 timer på 
at bestige den. 

Atitlán 
Med udgangspunkt i San Lucas 
starter turen med vandring ad 
stier gennem majsmarker og 
fyrreskov. Lokale bærere tager 
sig af bagagen, undtagen egen 
håndbagage og vand. Før anden 
del af opstigningen begynder, 
er der frokost med sandwich og 
frugt. Herefter starter den sidste 
del; En stejl og til tider besværlig 
tur gennem frodig vegetation. 
Til gengæld er den mere interes-
sant, ikke mindst når man når 
toppen i 3537 meters højde og 
tryllebindes af den skønne ud-
sigt over vulkaner, Atitlán-søen 
og bjergkæden op mod den 
mexicanske grænse. Omgivet af 
alt dette nyder man aftensma-
den tilberedt over åben ild og 
overnatter i telte. Næste morgen 
får man en helt ekstraordinær 
oplevelse af en solopgang i alle 
farver på toppen af en vulkan. 
Efter morgenmaden begynder 
nedstigningen med ankomst til 
San Lucas midt på dagen. 

håndværkere og krigere. Mange af stenstrukturerne er stadig intakte og 
man mener, at stedet blev grundlagt omkring 1470 evt. Denne stamme var 
livslange fjender af Quiché-mayaerne. Det var også i Iximché, at spanierne 
først slog sig ned i landet. 

Mixco Viejo
Omkring 50 km nord for Guatemala City beliggende på en dramatisk bjerg-
top med god udsigt. Det er et ruinområde i moderat størrelse fra den sen-
klassiske mayaperiode. Mixco var hovedstaden i mayastammen Pocomán og 
er også kendt under dette og andre navne. Stedet menes grundlagt i det 12. 
århundrede og der har måske boet omkring 10.000 mennesker i det tidlige 
16. århundrede. I 1525 indtog den spanske conquistador Pedro de Alvarado 
Mixco efter 3 måneders belejring. Spanierne brændte i vanlig stil byen ned 
og udryddede befolkningen. Ruinerne består nu af ca. 120 strukturer, temp-
ler, paladser, boldbaner mm. Stedet er arkæologisk meget vigtigt, da rui-
nerne er meget intakte og har en hel serie pyramider og observatorier. Man 
mener at det hovedsagligt var et religiøst center for Pocomán-indianerne, 
men formentlig også en forsvarsbastion.  

Seværdigheder i højlandet omkring Antigua og Guatemala City
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F orfatteren Aldous Huxley ud-
råbte Atitlán til verdens smuk-
keste sø. De fleste er nok også 

tilbøjelige til at give ham ret, når de 
betragter de tre majestætiske vulka-
ner - Atitlán, Toliman og San Pedro 
- spejle sig i de 130 km 2 turkise vand 
dybt inde i Sierra Madre bjergene. 
Om eftermiddagen oprøres vandet 
af Xocomil (”Vinden der fører synden 
bort”), mens man om formiddagen 
kan finde en helt rolig vandoverflade 
at spejle sig i. 

Disse smukke omgivelser har i lange 
tider tiltrukket mennesker fra forskel-
lige kulturer, helt tilbage fra år 1000 f. 
Kr. Nu til dags finder man 17 byer og 
landsbyer omkring søen, alle med 
deres egen karakteristik, klædedragt 
og kultur. Trods den massive turisme, 
har befolkningen i landsbyerne stort 
set bevaret deres livsstil og erhverv 
som fiskere, landbrugere og hånd-
værkere. 

Den største by ved søen, Panajachel, 
er en verden helt for sig selv. De lo-
kale kalder den i spøg for ’’Gringo-
tenango’’  på grund af alle turisterne. 
Her flokkes de fra hele verden i by-
ens butiksgade, hoteller og restau-
ranter, der danner stor kontrast til de 
historiske gamle kirker og markeds-
pladser, hvor de lokale mødes som 
de altid har gjort det. Hver dag afgår 
der både til små landsbyer som San 
Pedro, San Antonio og Santiago de 
Atitlán, hvor kvindernes flotte drag-
ter fortæller, hvor de kommer fra. 
Stofvævning er stadig den vigtigste 
industri. 

Sololá
Provinsens hovedby Sololá ligger 
135 km fra hovedstaden. Her finder 
man en interessant katedral fra kolo-
nitiden og et godt marked tirsdag og 
især fredag.  Som altid er markedet 
stedet, hvor man kan beundre de 
smukke, ofte håndvævede, klæde-
dragter båret af de lokale sælgere. 
Besøg endelig Sololá og San Jorge 
på vejen til Panajachel; Her er en for-
tryllende udsigt over søen og områ-
det fra bjergkammen i 2100 meters 
højde. 

Lago Atitlán 

Panajachel
På bredden af floden Panajachel ved 
Atitlánsøen ligger byen, hvis historie 
går langt tilbage, men egentlig ikke 
er specielt interessant. Panajachel 
er egnens største turistmagnet med 
strand, hoteller, butikker, restauran-
ter og diskoteker. På to havnekajer 
finder man de både, der sejler besø-
gende ud til de små landsbyer ved 
søbredden.  Har man pengene til 
det, synes de fleste det er rarere at 
bo på de lidt dyrere hoteller udenfor 
byen. 

Santa Catarina Palopo
Dette lille landsby 3 km fra Panaja-
chel består af ca. 2900 indbyggere, 
hovedsagligt Caqchikel-indianere. 
De lokale lever nu af landbrug og 
tekstiler, mens de før var fiskere. Det-
te erhverv blev dog ødelagt for dem 
af sportsfiskeriet i søen. De traditio-
nelle huipiles-bluser, som er typiske 
her, er vævet med smukke, dybe far-
ver i blåt og grønt. En rolig og hyg-
gelig lille by med en fantastisk udsigt 
over søen. 

gives som en træmaske med en cigar 
i mundvigen, klædt i tøjstumper og 
flere forskellige hatte. Hvert år tages 
han med i processionerne i påsken 
side om side med kristusfigurerne. 
En sammenblanding af kristenhed 
og gamle myter, der egentlig ken-
detegner indianerne i mange dele af 
Amerika. 
Byen er som nævnt ikke specielt 
køn, men udover ovenstående er 
der også et udmærket marked langs 
hovedgaden. Landsbyens dygtige 
kunsthåndværkere har fremstillet 
malerier og fine billedudskæringer 
med motiver af lokale figurer og 
skikke. 

San Antonio Palopo
6 km fra Santa Catarina ad den 
snoede vej finder man endnu en 
Caqchikel-landsby. Af de ca. 10.500 
indbyggere er de 92 % her indianere. 
Her dyrker man anis og løg og lever 
ellers af at lave tekstiler og keramik. 
Kvinderne bærer rødstribede huipi-
les-bluser og blå cortes – nederdele. 
Mændene bærer lignende klæder 
med rødstribede skjorter og bukser 
samt et uldent rodillera-klæde rundt 
om hoften. 

Santiago de Atitlán
Dette er den største by ved søen, 
hvortil de fleste sejler med båd fra 
Panajachel. I Santiago de Atitlán le-
ver folket Atitlecos, der er efterkom-
mere af Tzutuhiles. Førhen mindede 
dens udseende mere om tiden med 
de spanske erobreres indtog i sam-
menblanding med lokale skikke. 
Men den voksende økonomi har nu 
fået folk til at rive de gamle lerhuse 
ned for at bygge moderne beton-
bygninger, der dog ofte ender med 
at stå halvfærdige hen. Således er 
landsbyen ikke nær så autentisk en 
oplevelse som de fleste håber. Man-
ge kommer herover blot for at se 
afgudsfiguren Maximón. Dog ligger 
en af landets ældste kirker her. Den 
er hvidkalket og har et massivt klok-
ketårn og en fantastisk balkon af træ 
på søjler. En stentrappe, der minder 
om mayaernes pyramidestil fører op 
til hovedindgangen.
I Santiago vikler kvinderne deres ho-
veder ind i lange uldbånd (Xocop), 
og disse broderede Huipiles beret-
ter om historie og følelser vævet i et 
stærkt bånd af tro. Her i byen tog kul-
ten Maximón sin begyndelse. Denne 
Maximón er en blanding af en kri-
sten helgen og en hedensk afgud, 
og ingen ved helt hvor han kom fra 
eller hvornår kulten opstod. I de ind-
fødtes verden er han dog den vigtig-
ste figur på grund af hans evner til 
at bringe sine tilbedere held, lykke, 
rigdom og kærlighed. Maximón gen-
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Eksempler på vores hoteller omkring Lago Atitlán

Hotel Atitlan***
Finca San Buena Aventura
Panajachel

Dette er et af de bedste hoteller ved 
søen, perfekt beliggende lige ved 
bredden lige udenfor byen Panaja-
chel. Hotel Atitlan har smukke haver, 
en lille pool, restaurant både ude og 
inde samt bar. Stilen er kolonial og 
udsigten uforlignelig. Lige bag hotel-
let ligger Reserva Atitlán, hvor man 
kan lave trekking i tågeregnskoven 
og se sommerfuglefarmen og andre 
interessante steder. Der er 65 velind-
rettede værelser på hotellet.

Casa Palopo***** 
Lake Atitlan, 
Santa Catarina

Et unikt og eksklusivt hotel og en 
privat villa nær Santa Catarina Pa-
lapo. Dette er det absolute mest 
luksuriøse man finder – 8 smagfuldt 
indrettede suiter på hotellet og 2 i 
den private villa, smukke udenoms-
arealer, en sublim udsigt over søen, 
helikopterlandingsplads, pool, but-
lerservice, private spanskklasser, 
internet, jacuzzi i den private villa, 
massage og meget mere. 

Hotel Porta del Lago***
Segunda ave. 6-17 zona 2
Panajachel

Stort, lidt ældre hotel ved bredden 
af Atitlán midt i byen Panajachel. 
Fra alle 100 værelser har man en 
glimrende udsigt over søen. Hotellet 
råder desuden over en stor pool, in-
ternational restaurant, barer, fitness, 
Jacuzzi, galleri og mget mere. 

Hotel Villas Santa Catarina***
Santa Catarina Palopó

Dejligt turistklassehotel lige ved 
bredden af søen i den hyggelige 
landsby Santa Catarina. Omgivet 
af smukke haver og en utrolig god 
restaurant finder man sig hurtigt til 
rette i et af de 32 store og lyse værel-
ser, ofte med udsigt til søen og egen 
terrasse. 
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E n malerisk, lille landsby med 
et navn der næsten er læn-
gere end byens gader og dog 

kortere end dens historie. Den har 
været beboet af mayaer i århundre-
der og det var også her, at præsten 
Francisco Ximénez i starten af 1700-
tallet fandt Popol Vuh, Quiché-ma-
yaernes hellige bog. De nuværende 
indbyggere er stadig Quiché – altså 
efterkommere af mayaerne. Deres 
klædning har forfædrenes tradi-
tioner vævet ind i de farvestrålende 
tekstiler, og i deres hjerter bærer de 
den oprindelige tro blandet med 
den kristne. I Chichi, som den forkor-
tet kaldes, ser man mere end andre 
steder den store sammensmeltning 
af spanske katolske traditioner og 
den ældgamle naturreligions ritua-
ler. Et kæmpe trækplaster er, når det 
store torv foran Santo Tomás kirken 
hver torsdag og søndag forvand-
les til en kæmpe labyrint af boder 
– markedet, der er en sand fryd for 
sjælen. I den tidligere tempelport, på 
trappen foran kirken fordyber india-
nerne sig i bønner og gamle ritualer 
i en sky af mystificerende røgelse. I 
hundredvis sidder de og spiser tor-
tillas og tamalitos, drikker atolé og 
afventer søndagens komme, lig med 
messe og det vigtigste marked i hele 
højlandet.  Om søndagen sidder in-
dianerne således på det tredje trap-
petrin og udfører ildritualer i deres 
utrolige kostumer, mens der inde i 
kirken hersker en ærbødig stemning. 
Langs bænkerækkerne står tusindvis 
af stearinlys sammen med roser og 
aguadiente. ”Majsens Børn” ligger 
fordybet i ærefrygtig bøn mens kvin-
der synger til marimbaens rytmer. 
Imens strømmer folk til markedet 
udenfor; Kvinder med børn på ryg-
gen og mænd med enorme bundter 
på ryggen. Alle skal til det store sam-
lingspunkt for kunsthåndværk og lo-
kale varer, en uforlignelig atmosfære 
af dufte, synsindtryk lyde og de al-
lestedsnærværende farvestrålende 
folkedragter. Ud på aftenen falder 
byen igen til ro og slumrer stille hen 
indtil den kommende markedsdag 
om torsdagen. 

Hotel San Tomás
7a Av 5-24 Zona 1
Chichicastenango

Hotel Santo Tomas er et stort 
gammelt hus fra kolonitiden, 
med indre patio og en større re-
staurant, beliggende i udkanten 
af markedsområdet i Chichica-
stenango. 43 veldekorerede væ-
relser. På hotellet findes deslige 
en swimmingpool, sauna & bar. 
Hotellets stab bærer naturligvis 
folkedragter. 

Seværdigheder og praktiske oplysninger:

Iglesia de Santo Tomás: Bygget i 1540 af dominikanere. Bygningen date-
ret tilbage til det 18. århundrede. Malerier fra kolonitiden, udskåret alter 
mørknet af røgelse og stearinlys. For turister kun adgang fra sidedøren. 
Kloster med gårdsplads. Her fandt munken F. Ximénez Popoh Vuh, ma-
yaernes hellige bog.
Mercado: Marked søndag og torsdag fra daggry til ca. kl. 16.00. Hund-
redvis af stande, hvor kunsthåndværk, blomster, lys, røgelsespinde, 
landbrugsprodukter og mad fylder pladsen foran Santo Tomás kirken. 
El Calvario: Lille kapel tæt på Santo Tomás kirken, meget brugt af byens 
indbyggere. Billede af Jesus, som bliver brugt i påskeugen. 
Museo Regionál: Hovedattraktionen er Rossbach-samlingen – de mange 
jadefigurer og smykker, samlet af den katolske præst Rossbach. 
Cementerio: Kirkegård. Et par gader fra torvet. Lille kapel, munken 
Rossbachs grav. I midten indiansk alter, hvor ritualer til ære for de døde 
bliver udført. Flasker, der er vendt på hovedet, står på de nyeste grave, 
som den sidste drik til den døde, der er begravet med sine ting, mad og 
drikke. På de dødes dag bliver alle gravene gjort rene og pyntet med 
fyrretræsgrene, gule blomster og lys.
Cofradía de Santo Tomás: En begivenhed, som finder sted hvert år i for-
skellige huse i byen. Huset kan kendes på fyrretræsgrene, der hænger 
på hver side af hoveddøren. I huset bygges et alter, som pyntes med 
kulørte lamper, lys, rosenblade og majs. Helgenen Santo Tomás bliver i 
huset et år, hvor han tilbedes af de lokale. Bed om lov til at besøge ham. 
Gå med en lokal.
Arco de Gucumatz (1932): Ved indgangen til byen er der et billede af en 
slange der, indtil den blev dræbt, efter sigende spiste alle nyfødte for at 
holde styr på befolkningstallet. 
Pascual Abaj: 15 min. gang fra byen på toppen af bjerget på en tilgroet 
sti, ligger “La Madre de la Tierra”. Stenaltre for Santo Tomás, byens helgen, 
San Gerómino for drankerne, San Diego for solen, San Miguel for regnen 
og San Antonio for babyer og børn. Ritualerne ledes af “Chuchqajau” 
(mayapræst). Offerdyrene er høns, ænder og hvide duer. Gå i en gruppe 
eller med en lokal. 

Tip: Kom en dag før markedsdagen eller meget tidligt om morgenen; 
Markedet åbner kl. 6.00 og der er messe kl. 8.00. Gå ind af sidedøren 
i Santo Tomás kirken og udvis stor respekt. Indianerne tror, at ånde-
lige vagter holder vagt ved hovedindgangen, og de spørger ånderne 
om lov til at gå ind. For at tage billeder inde i kirken, skal man have 
tilladelse af både rådhuset og præsten. Markedet er det bedste sted 
at købe kunsthåndværk i Guatemala. Selvom det er skik og brug at 
prutte om prisen, så husk at de lokale skal kunne leve af deres ind-
tjening.
Steder at spise: I Chichicastenango kan man spise på hotellerne – f.eks 
serverer Hotel Santo Tomas glimrende mad. Lokal mad: “Tamalitos” til 
frokost og “Tortillas” om eftermiddagen. Stuvninger med chili, gule-
rødder, radiser, brune bønner, kål og kartofler.

Chichicastenango
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Seværdigheder: 

Teatro Municipal: Byens teater fra 
1896 med den imponerende neo-
klassiske facade er byens vartegn. 
Der er plads til 1050 gæster og 
bygningen er absolut en arkitek-
tonisk perle. 
Parque Centroamerica: Dette er 
hjertet i Quetzaltenango, hvor 
mange af de historiske bygninger 
er. 
Catedral Espíritu Santo: Facaden 
af katedralen stammer fra den 
gamle kirke fra kolonitiden, men 
det indre er en moderne tilpas-
ning fra begyndelsen af dette år-
hundrede. I virkeligheden består 
den af to kirker og ligger på øst-
siden af Parque Centroamericana. 

Tæt på Quetzaltenango
Man har mulighed for at tage mange 
forskellige ture ud i området om-
kring byen. Oplandet er smukt, og 
der dyrkes mange grøntsager og 
ikke mindst kaffe, som er grunden til 
byens økonomiske vækst. 

Almolonga
I denne landsby 5 km sydøst for Xela 
er der marked de fleste dage, men 
især onsdag og lørdag. Beliggende i 
en smuk dal er landsbyen også kendt 
som ”Centralamerikas have”. Mange 
af de gode grøntsager eksporteres 
til El Salvador. Grøntsagsmarkedet er 
skønt at besøge onsdag eller lørdag. 

Salcajá
6 km nordøst for Xela ligger denne 
landsby, hvor man har en af hoved-
produktionerne af jaspé - en proces 
hvor bomuld indfarves. Prøv deres 
berømte drink Rompopo eller Caldo 
de frutas, som er populære her på 
egnen. 

San Andrés Xecul
18 km nordøst for Xela befinder man 
sig her omgivet af fyrretræer. Byen 
har en speciel gul kirke med farveri-
ge malerier. Torsdag er markedsdag.

San Fransisco el Alto
17 km nordøst for Xela og 2610 me-
ter over havet. Om fredagen finder 
man her det største og mest autenti-
ske marked i hele Guatemala. Der er 
separate afdelinger for dyr, tekstiler 
osv. Dyremarkedet er især berømt. 

Totonicapán
I denne landsby er befolkningen næ-
sten udelukkende quiché-indianere, 
som er meget talentfulde håndvær-
kere indenfor tekstiler, træ, keramik, 
læder mm. Byen siges at være byg-
get på hjemstedet for den berømte 
kriger-prins Tecún Umán. Markeds-
dagene er bedst tirsdag og lørdag. 

Quetzaltenango
F or mange rejsende er denne 

by, som er den 2.største i Gua-
temala, blot et stop på vejen 

mod Mexico. Umiddelbart har den 
heller ikke så mange attraktioner, 
men har dog opnået status ved at 
lægge sig lige efter Antigua i køen 
med de bedste sprogskoler. Der er 
ikke mindre end 8 universiteter og 
over 100 private skoler i byen med de 
ca. 680.000 indbyggere. Beliggende i 
2333 meters højde, kan nætterne 
være lidt kølige, især i december og 
januar, men til gengæld er udsigten 
til vulkaner fin. Der er også mulighed 
for en række interessante udflugter i 
omegnen.
Byen blev oprindeligt kaldt Xelajú 
af quiché-mayaerne, der besejrede 
mam-mayaerne, som først regerede 
i området. Navnet betød under de ti 
bakker. Senere omdøbte spanierne 
dog byen til Quetzaltenango, der be-
tyder Quetzal-fuglenes sted, til ære 
for den maya-prins, de besejrede. 
Han bar en fantastisk hovedbeklæd-
ning med fjer af denne nationalfugl, 
quetzalen. Byen kaldes oftest Xela 
(udtales sjela) blandt lokale. 

Zunil
Her ligger et stort landbrugsområde 
ca. 9 km fra Xela mod sydøst. Marke-
det om mandagen er ligesom andre 
især godt hvad angår grøntsager. 
I den nærliggende landsby Cantel er 
der en glasfabrik, hvor man kan se 
glaspustere arbejde. Der ligger også 
nogle varme kilder kaldet Fuentes 
Georginas, hvor man kan slappe af 
i det helende vand i smukke omgi-
velser. 

Todos Santos Cuchumatán
I den nordvestlige del af Huehue-
tenango-provinsen finder man den-
ne isolerede landsby i 2470 meters 
højde. Af samme grund er mange 
af traditionerne bevaret ret godt. 
De fleste af byens mænd bærer for 
eksempel stadig de typiske, flotte 
og farverige dragter. Til den årlige 
festival fra 31. oktober til 2. novem-
ber hører det store højdepunkt he-
steløbet.

Zaculeu
Tidligere mam-maya hovedstad 4 
km fra Huehuetenango. I 1525 mod-
stod indianerne spanierne i 4,5 må-
ned, før de blev nødt til at overgive 
sig pga. sult.

Ixil-trekanten
Dette kalder man de tre landsbyer 
Santa Maria Nebaj, San Juan Cotzal 
og San Gaspar Chajul. Disse steder 
har været ret isolerede fra omverde-
nen heroppe i bjergene, hvorfor man 
også ser mange af traditionerne i be-
hold. Mændene er ofte landmænd, 
kvinderne vævere. Området er et 
smukt landskab at trekke i og der er 
gode markeder at besøge. 

Hotel Pension Bonifaz
4 Calle 10-50 Zona 1
Quetzaltenango

Byens pæneste hotel i hyggelig 
kolonial stil placeret perfekt lige 
ved Parque Central. Der er 75 ri-
meligt store værelser, en lille pool 
på øverste etage samt en glim-
rende og populær restaurant. 
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D e to centrale områder Alta og Baja Verapaces møder hinanden i det 
område vi kender som Verapaces. Dette er et tågeregnskovsområde 
beliggende lidt højere og med en vidunderlig biodiversitet. Man kan 

også kalde det Guatemalas grønne hjerte og paradis for økoturister. Her-
oppe finder vi hjemstedet for både vilde orkideer i overflod samt national-
fuglen – den smukke Quetzal. Ellers er det kendt som stedet med den lette 
regn eller tætte tåge kaldet chipichipi af de lokale. Provinshovedstaden er 
Cobán i 1310 meters højde og ofte indhyllet af selvsamme chipichipi. Kun i 
april kan man være næsten sikker på solskin. Byen blev grundlagt i 1543 af 
dominikanermunke, som med den spanske krones tilladelse oprettede en 
slags kristent indianerreservat. Senere kom en større tysk indflydelse og en 
stærk kaffeproduktion til at sætte et stærkt præg på Cobán. 
I dag er det ikke fordi byen byder på så forfærdelig mange turistattraktioner 
udover den sidste uge af juli, hvor den årlige folklorefestival er rigtig inte-
ressant og inspireret af de gamle mayatraditioner. Til gengæld er Cobán en 
vigtig base for ture til følgende nærliggende seværdigheder:

Lanquin
Ca. en halv times kørsel fra Cobán finder man Grutas de Lanquin, hvor klip-
pehulerne er dybe og strækker sig flere kilometer. Udover selve kalkstens-
formationerne kan man se flagermus om aftenen, der i tusindvis flyver ud af 
hulerne for at jage. Man skal være i rimelig god form for at gå inde i hulerne, 
ikke lide af klaustrofobi og have godt fodtøj på det til glatte underlag. 

Semuc Champey
Dette sted er kendt for de smukke, krystalklare, søer i flere niveauer belig-
gende på en top af en kæmpe, naturlig kalkstensklippe, 300 meter lang i en 
malerisk kulisse. De kølige søer med det turkise vand giver mulighed for en 
forfriskende dukkert. 

Cuevas de Candelaria
Klippehuler beliggende i kalkstensbakkerne 10 km vest for Raxrujá, hvor Rio 
Candelaría går under jorden. Disse siges at være 22 km lange, har 5 indgange 
og menes at være de længste i Latinamerika. Den typiske bredde i hulerne 
er 20-30 meter med en højde på 10-60 meter. Det 200 meter lange kammer 
Tzul Tacca er noget helt særligt. For mayaerne havde disse underjordiske 
huler en ceremoniel betydning. Man mente de var indgangen til Xibalba un-
derverdenen, og Q’eqchi mayaerne kommer her stadig for at bede. 

Biotopo del Quetzal
Dette naturreservat 3 timers kørsel fra hovedstaden blev oprettet i 1979 for 
at beskytte den udryddelsestruede Quetzal. Desværre er de ikke så lette at få 
øje på, da de egentlig kun opholder sig her i parken når de yngler i perioden 
februar til juni. Da menes man at have ca. 150 par i parken. Men uanset om 
man ser den eller ej er parken en utrolig smuk oplevelse – der er to ruter man 
kan gå ad i parkens åbningstid mellem kl. 07 og 16. Terrænet går mellem 
1600 meter og 1900 meter, så man kan godt blive en anelse stakåndet. 

Cobán og Verapaces
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E l Petén er Guatemalas vidun-
derlige, store lavland i nordøst 
med den dybe, fugtige, sted-

segrønne jungle, spredte søer og 
rivende floder. Området, som faktisk 
udgør 1/3 af landet, var i mange år 
afskåret fra det øvrige af Guatemala 
grundet manglende veje og egent-
lig interesse. Efterhånden begyndte 
arkæologerne at opdage skatkam-
meret inde i den tropiske jungle. 
Stier blev åbnet ind i dybet, hvor 
man fulgte de fascinerende spor 
af mayaernes mystiske civilisation. 
Selv de mest erfarne globetrottere 
overvældes som få andre steder af El 
Petén, den frodige natur og ruinerne 
med Tikal som det spektakulære høj-
depunkt. Andre søger mod de mere 
uudforskede og svært tilgængelige 
ruiner som El Mirador. 
Desuden er det også i denne del af 
landet, man finder de mest auten-
tiske junglelandsbyer uden spor af 
hverken kolonitidens bygninger eller 
asfalterede veje. Udover dette er dy-
relivet i junglen også en oplevelse for 
de privilegerede – der findes hund-
redvis af fuglearter og sjældne pat-
tedyr som tapir, ozelot, næsebjørn, 
jaguar og brøleabe. Dertil kommer 
selvfølgelig alle sommerfuglene, 
krybdyrene og insekterne.. 
Vejen til El Peténs mange oplevelser 
går oftest gennem den behagelige 
by Flores, som ligger på en lille ø i 
søen Petén Itzá. 
El Petén er den mest fortryllende 
sammensmeltning af historie og na-
tur i Guatemala. Husk at drikke mas-
ser af væske, passe på solen samt 
medbringe myggespray i denne del 
af landet. 

Flores & Santa Elena
Den største by i Petén, Flores, ligger 
på en bakketop på en ø med udsigt 
over sin egen sø Petén Itzá. Byen er 
lille og hyggelig; Blot omkring 2000 
indbyggere byder turister velkomne 
i de hyggelige gader, små hoteller 
og restauranter i nærheden af byens 
torv. Fra Flores kan man leje en båd 
og sejle rundt til de små byer langs 
søbredden. På den anden bred di-
rekte overfor Flores finder man by-
erne San José og San Andrés. 
Det er hotellerne i Flores, der er ud-
gangspunkt for ture til Tikal, med 
mindre man bor på The Jungle 
Lodge helt uden ved selve ruinerne 
eller Hotel Camino Real Tikal mellem 
parken og byen.
Flores er forbundet med nabobyen 
Santa Elena via en 500 meter lang 
dæmning. Santa Elena er lidt større, 
har flere hoteller, restauranter og 
støvede gader. Den er dog ikke så 
tryg at færdes i som Flores, men bor 
man langs bredden af søen er det 
helt fint og udsigten er god. 

El Petén
Eksempler på hoteller 
i El Petén området

Camino Real Tikal****
Lote 77, Parcelamiento Tayasal
Lago Peten Itza
Tikal Natl Park 17002

Inde i Peten junglen, byder Hotel Ca-
mino Real Tikal på unikke muligheder 
som udgangspunkt for udforskning 
af et af verdens mest spændende 
arkæologiske områder. Desuden er 
dette et uspoleret paradis hvor man 
også bare kan slappe af. Al indkvar-
tering er i bungalows med moderne 
komfort og aircondition, kabel tv og 
egen balkon, alle med udsigt over 
søen Peten Itza. Resortet har tre re-
stauranter med lokale og internatio-
nale specialiteter. 

Jungle Lodge*** 
Tikal National Park

The Jungle Lodge er et familiedrevet 
hotel ideelt beliggende ved selve 
nationalparken Tikal og dermed 
det tætteste man kan komme på 
ruinerne hvad angår overnatning. 
Den stråtækte hovedbygning hu-
ser reception, restaurant og bar og 
herfra udgår stierne til gæsternes 
bungalows. De rummelige værelser 
har to dobbeltsenge, eget bad og 
begrænset elektricitet. Der er også 
en lille veranda med stole. Hotellet 
har desuden egen pool og kan ar-
rangere at gå ud og se solopgangen 
over ruinerne mm. 

Hotel Petén Espléndido***
1a calle 5-01 Santa Elena,
Petén

Dette hotel ligger flot lige ved bred-
den af Itzá-søen med udsigt over 
dæmningen til Flores. Desuden kan 
man gå derover på 10 minutter og 
spise, shoppe og se sig lidt omkring. 
Selve hotellet er lidt 70’er agtigt i sti-
len, men pænt og rent med alminde-
lige faciliteter til rådighed. Poolen og 
restauranten i det fri med udsigten 
til søen er rigtig dejlig og hyggelig. 
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L angt inde i Guatemalas dybe jungle opdagede man i 1848 en af de største 
kulturskatte i verden – det mægtige Tikal.  I 1955 gjorde man stedet her i El 
Petén til en 576 km2 stor nationalpark, som i 1979 kom på Unesco’s liste over 

særligt bevaringsværdige monumenter.  
Forladt i hundreder af år stod den halvvejs opslugt af den tropiske skov og samti-
digt som en lyslevende, ufattelig port direkte ind i til hjertet af mayafolket.  Nogle 
mener at det er den største spirituelle oplevelse at besøge dette mayaernes stør-
ste ceremonielle center, der formentlig nåede sit højdepunkt fra år 700 til 900 e. 
Kr. Andre nøjes med at lade sig overvælde af den enestående natur, farverne, duf-
tene, lydene. Man kan dårligt se himlen for den tætte bevoksning, og dog myldrer 
der med fugle, sommerfugle og aber oppe i de vældige ceder-, mahogni-, ceiba-, 
og sapota-træer. Listen over vegetationen og dyrelivet er endeløs – jaguarer, rå-
dyr, ræve og slanger boltrer sig blandt palmer, peber, orkideer, vin og medicinale 
urter. 
Omgivet af al denne naturens luksus finder man så det storslåede menneskeværk 
midt i det hele – det mystiske, urørlige, overraskende Tikal. Her anlagde de mæg-
tige mayaer ikke mindre end 3000 bygninger, paladser, terrasser, pyramider, alléer 
og haver, formentlig spredt over 130 km2 i år 750 e. Kr.,  hvoraf der indtil nu er 
kortlagt ca. 16 km2 bykerne. Alt sammen dekoreret med søjler, altre og inskriptio-
ner, der beretter om guder i jaguarkapper, planeternes stilling, drømme, ambitio-
ner, århundreders arv. Her skabte disse kloge indianeres astronomer den perfekte 
kalender og tydede matematikkens hemmeligheder. Man mener der har boet op 
mod 50.000 mennesker her i den klassiske maya-periode men at stedet allerede 
blev grundlagt i år 900 f. Kr. Meget står uberørt og dækket af junglens grønne 
mos, nøjagtig som man fandt det. Andet er restaureret af arkæologerne så symbo-
lerne træder tydeligere frem. Monumenterne ærede kongerne og skulle behage 
guderne. Man ser ikke nær så flotte udsmykninger og inskriptioner som andre 
steder, men beliggenheden og størrelsen er helt unik. Alt i alt et perfekt vindue til 
en storslået, svunden men dog i mindet lyslevende kultur. 

Praktiske oplysninger
Book en guidet tur til Tikal; Man farer nemt vild. Man kan godt nå området på en 
dagstur, men vil man have flere detaljer med, eller er man ikke så godt gående, 
kan det godt anbefales at tage en ekstra dag derinde. Det er en stor oplevelse at 
tage derud helt tidligt om morgenen og opleve solopgangen samt dyrenes akti-
vitet på den tid. Tikal Nationalpark er åben fra 6.00-18.00 og der er restauranter, 
campingpladser, førstehjælpsstation, butikker og museer. Det er dog dyrere at 
købe kunsthåndværk her end andre steder.  
På turen gennem junglen er det fornuftigt at medbringe lange, løse bukser og 
bluser, samt praktiske sko med tykke såler og en jakke til om aftenen. Husk også 
hat, solcreme og myggespray. Der er toiletter og små kiosker et par steder inde i 
parken. Husk at der er varmt og fugtigt i junglen! Regntiden ligger fra sidst i okto-
ber til sidst i april, men den falder mest om eftermiddagen. 

Arkæologisk oversigt 
I Tikal National Park er ca. 16 km2 kortlagt. Dette var et af mayaindianernes abso-
lutte centre med mere end 3000 bygninger, hvoraf mange ligger begravet under 
tilgroede jordhøje. Næsten lige meget hvor man går, betræder man rester af gam-
le bygninger. Man har fundet tusindvis af redskaber samt rituelle og personlige 
genstande Der er også fundet mange typer grave. Stedet blev genopdaget i 1848 
af Modesto Mendez og Ambrosio Tut, henholdsvis oberst og guvernør fra Péten. 
Før da havde det ligget øde hen i århundreder.

Højdepunkter på turen
Plaza Central: Den flotteste del af Tikal, som er en stor lysning i junglen med man-
ge smukke bygninger, paladser og haver. Her ligger Tempel I (for Den Store Jaguar, 
47 m høj), Tempel II (38 m høj). Mange søjler og altre. Man kan bestige tempel II 
relativt nemt.
Plaza del Mundo Perdido: Her ligger den ældste pyramide i Tikal; Den er 32 m 
høj og udgør en del af et astronomisk kompleks. Et godt sted at se solopgang og 
– nedgang samt observere fugle. 
Plaza de los Siete Templos: Torvet med de syv templer. En række mindre templer, 
det midterste er udskåret i relief. Her er også den berømte boldbane. 
Templo lll: Den store præsts tempel, 60 m høj 
Templo lV: Den højeste bygning i Tikal (65 m), hvorfra der er panorama udsigt. 
Templo V: Den nyrestaurerede bygning på 51 meter som de modige kan klatre 
op på ad en næsten lodret trætrappe og få en fantastisk udsigt. Ikke for folk med 
højdeskræk!
Templo VI: Inskriptionernes tempel, 25 m. Flere hieroglyffer end noget andet sted 
er samlet her, samt udskårne søjler og altre.
Museo Tikal: Her finder man flere spændende fund fra ruinerne, bl.a. en kopi af et 
af de store gravfund. 
Museo Lítico: Ved besøgscentret finder man dette museum med interessante 
steler, altre, fotografier fra udgravningen samt en model af, hvordan man mener 
stedet har set ud i den klassiske maya-periode. 
Adventuresport: Canopy-tour i trætoppene, hvor man svæver mellem 12 platfor-
me på niveau 2.  Kan bookes tæt ved indgangen til parken. 

Tikal
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Andre arkæologiske steder i El Petén området

Yaxhá
Halvvejs mod grænsen til Belize og 73 km fra byen Flores ligger denne spæn-
dende gamle ruinby, der stadig er under udgravning. På grund af den mere 
uspolerede oplevelse og det spændende dyreliv i området, er det nu på an-
denpladsen over populære mayaruiner efter Tikal. 
Yaxhá er en perle i regnskoven, og fra tempel 216 er der en smuk udsigt ud 
over lagunen Yaxhá. Et særdeles populært sted at tage ud og se solopgan-
gen. Der er omkring 500 bygninger i alt fordelt over 3 km 2, og ifølge hie-
roglyfinskriptionerne var området beboet mellem den præklassiske til den 
postklassiske mayaperiode (800 f. Kr. – 1600 e. Kr.). Her finder man de eneste 
tvillingepyramider udenfor Tikal, og folket her var tilsyneladende også alli-
erede med disse naboer. Yaxhá betyder grønt vand, og det er netop søen 
med den jadegrønne farve, der adskiller de to arkæologiske steder Yaxhá og 
Topoxté. 

Topoxté
En senklassisk mayaby beliggende på en af øerne i Yaxhá-søen. Ruinerne kan 
minde lidt om dem ved Tulúm, Mexico. Man har gjort flere spændende fund 
som relateres til mayaernes tro på vandets underverden. 

Ceibal
Man ved endnu ikke helt hvem der grundlagde Ceibal, men den første bo-
sættelse dateres til 800 f. Kr. Den ligger i det sydøstlige hjørne af El Petén, ved 
bredden af floden Rio de la Pasión. Det er en stor oplevelse i sig selv at sejle 
de 2 timer ad floden og gå på smalle stier omgivet af lianer og enorme Ceiba 
træer, før man når ud til det arkæologiske område. Man kan dog også køre 
turen i firehjulstrækker på kortere tid. 
I Ceibal finder man nogle af de bedst bevarede og fineste eksemplarer af 
stenfigurer og steler fra den postklassiske mayaperiode. Indflydelsen fra tol-
tekerne i Mexico er meget stor. 

Uaxactun
Uaxactun blomstrede i den klassiske mayaperiode, men inskriptioner tyder 
på at det er en af de ældste mayabyer overhovedet, måske bygget helt til-
bage i år 900 f. Kr. Den var politisk og militær ærkerival til Tikal, der ligger 
25 km mod syd.  Uaxactun regnes blandt de vigtigste centre for mayaernes 
astronomi og steder, hvor deres kultur tog sin begyndelse. Det var her man 
færdigudviklede skrive- og kalendersystemet og byggede et fantastisk ob-
servatorium, hvorfra mayaerne begyndte deres studier af himmellegemer-
ne. Man har desuden fundet utrolige templer, gravsten og keramik bevaret 
på stedet. Blandt de ældste genstande er stenskulpturer dateret helt tilbage 
til år 328 e. Kr. 

Cerro Cahui
Dette biologiske reservat blev etableret i 1988 og det følgende år blev det 
gjort lovligt beskyttet område. I dette spændende regnskovsreservat finder 
man over 50 typer sommerfugle, mindst 24 typer fisk i søen, omkring 28 
landpattedyr samt mange amfibier og reptiler. Desuden finder man nogle 
mindre arkæologiske områder, der giver indblik i mayaernes historie i lav-
landet. 

Laguna Petexbatún - Aguateca & Dos Pilas
61 km syd for Flores finder man den lille by Sayaxché, bygget på pæle midt 
i junglen. Dette er den nærmeste bosættelse man finder omkring mayarui-
nerne Ceibal, Aguateca og Dos Pilas, som ligger godt skjult inde i El Peténs 
tætte jungle. Fra Sayaxché er der et par timers sejlads ned af floden Rio de 
la Pasión til man når søen Laguna Petexbatún. Her møder man et tropisk 
paradis rigt på flora og fauna, som er startstedet for besøg ved de afsideslig-
gende ruiner. 
Der er ikke fordi man finder den helt store arkitektur i Aguateca, men specia-
lister anbefales stedet på grund af de steler man finder her med inskriptioner 
dedikeret til herskerne. I Dos Pilas finder man derimod ruinerne af adskil-
lige broer, et netværk af huler, to koncentriske mure og flere stenskulpturer. 
Området blev grundlagt strategisk godt ved floden i omkring år 600, og er 
omgivet af en fæstning. 

Cancuen
Et arkæologisk område beliggende på bredden af Rio de la Pasión i Sayax-
ché. Stedet er fra den klassiske mayaperiode og var et vigtigt handelsknude-
punkt. Et af de største fund her har været gravene med skeletter af en masse 
adelige personer i mayasamfundet – tilsyneladende fra en royal massakre 
udført af en rival i omkring 800 e. Kr. 

El Mirador
Hvis man forestiller sig et sted der er tre gange større end Tikal og fuldstæn-
digt gemt inde i junglen, så har man seks kilometer fra den mexicanske 
grænse i det nordlige Petén det svært tilgængelige El Mirador. Bygningerne 
her er desuden meget ældre end både i Tikal og Uaxactún, og den siges at 
være den første af alle de store mayabyer. El Mirador var også stedet, hvor 
mayaerne først begyndte at tilbede deres guder på høje templer. Faktisk lig-
ger resterne af verdens største kendte pyramide her. El Mirádor er under ud-
gravning og endnu ikke restaureret, og det tager flere dage til fods eller hest 
gennem junglen at nå til dette spændende udsted for rigtige eventyrere. El-
lers kan man også flyve herud med helikopter - og er man oppe i den klasse 
alligevel, kombinere det med en middag med en interessant arkæolog.. 

Rio Azul
Denne mayaby fra den præklassiske periode var på størrelse med en tredje-
del af Tikal, og ligger i det nordøstlige hjørne af El Peten, tæt på Mexico og 
Belize. Man opdagede Rio Azul inde i junglen i begyndelsen1960’erne, og 
den viste sig at være unik hvad angår antallet af hellige templer og grave. I 
alt er her omkring 500 bygninger fordelt over 100 km2. Det tager ca. 5 timer 
ad dårlige veje at nå herud, så turen kan ikke lade sig gøre i regntiden.  



18Eksperter i eventyr

Mange finder det behageligt 
at afslutte en spændende 
rundrejse i historiske Gua-

temala med et par rolige dage ved 
stranden. Stillehavskysten er ikke så 
fantastisk som i Mexico, men den 
fremstår med sin egen charme iklædt 
sort, vulkansk sand og strækker sig 
250 km fra den mexicanske grænse 
mod nord til El Salvador mod syd. På 
skråningerne tæt ved kysten giver 
den vulkanske jord en ideel grobund 
for kaffeplanterne, mens sukkerrø-
rene dyrkes lidt længere nede. 
Puerto Quetzal er den anden største 
havneby i landet, og den forbindes 
med hovedstaden ad motorvej. Der 
er flere strandhoteller omkring byen, 
hvor der også er mulighed for mas-
ser af vandsport. 
Mod vest kan man tage en interes-
sant sejltur mod den gamle spanske 
havn Iztapa gennem Chiquimulilla 
kanalen, som løber igennem rige 
mangroveområder. Dette er en del 
af naturreservatet Monterrico, som 
blev skabt for at beskytte dyr som 
især leguaner, havskildpadder og 
krokodiller. 
Desuden har udgravningen af de 
store stenskulpturer ved Abaj Takalik 
og La Democrácia givet området en 
arkæologisk betydning. 

D ette afsnit synes vi bør være 
med i et Guatemala-katalog, 
da det kun ligger 12 km fra 

grænsen og derfor ofte besøges i 
kombination med ture i Guatemala. 
I en smuk og uvejsom dal ved græn-
sen mellem Guatemala og Honduras 
ligger Copán - den absolut største 
seværdighed i Honduras. Der findes 
nok intet sted, hvor mayaernes sten-
skulpturer udtrykker mere mystik og 
skønhed end her. 
Copán ruinerne lå i omkring 1000 år 
glemt og øde hen, dybt inde i jung-
len. De spanske koloniherrer ofrede 
ikke stedet meget opmærksomhed, 
men i 1841 kom en amerikansk 
eventyrer, John L. Stephens, forbi 
og købte området for 50 dollars. Nu 
tilhører hele naturparken Honduras 
stat, i 1980 erklærede Unesco det til 
verdensarv, og det er en storslået at-
traktion for natur- og historieelskere. 
Vidunderligt omgivet af hellige cei-
batræer, brølende aber og tusinder 
af fugle står de fascinerende mayaru-
iner. Stentavler med inskriptioner 
dateret tilbage til år 822 e. Kr. Skulp-
turer man aldrig bliver færdig med at 
studere. Tavse beviser på eksistensen 
af et fantastisk rige i fortiden. 
Fra Guatemala har man udover fly 

Copán - Honduras

Stillehavskysten
Montericco
Dette er nok den mest populære 
stranddestination i Guatemala, og 
man finder flere hoteller og restau-
ranter i den hyggelige lille by. Det er 
et skønt sted at slappe af, spise frisk 
fisk og selvfølgelig svømme. I selve 
reservatet er der store oplevelser 
for naturelskere – laguner, mangro-
ve, fuglelivet, den lille Zoo og ikke 
mindst centeret til beskyttelse af 
havskildpadderne. Disse invaderer 
strandene for at lægge æg i perio-
den juni til november, hvorefter man 
på centeret sørger for udklækningen 
af æggene. De små unger kan man 
så være med til at udsætte i havet i 
perioden mellem september og ja-
nuar. 

Takalik Abaj
Dette spændende arkæologiske 
sted ligger 30 km vest for Retalhuleu, 
Stillehavskystens største by med ca. 
40.000 indbyggere. 
Navnet betyder ”Stående Sten” på 
maya og det er et af de vigtigste 
præcolumbianske fund i Guatemala 
med fund tilbage fra den tidlige 
maya-periode. 

La Democrácia 
Her, i en lille flække 92 km fra Guate-
mala City, finder man et arkæologisk 
område regnet blandt de ældste i 
Amerika. Udstillingen i La Democra-
cia Museum og park består af enor-
me stenskulpturer fra Monte Alto 
kulturen. Figurerne synes at have 
tilknytning til dem, man har fundet 
i Den Mexicanske Golf lavet af Olme-
kerne. Blandt arkæologerne er de 
fortsat omgærdet af stor mystik. 

Santa Lucía Cotzumalguapa 
Omkring denne historiske by er der 
tre arkæologiske områder: Finca Bil-
bao, Finca Las Ilusiones og Finca El 
Baúl. De har alle store skulpturer fra 
Cotzumalguapa-kulturen, der havde 
sin storhedstid i den klassiske Ma-
yaperiode. El Baúl er en privatejet 
sukkerrørsplantage, som er åben for 
besøgende. Alle tre steder er yderst 
interessante og kan besøges på en 
dag, især hvis man har turen arran-
geret med guide og chauffør. 

tegltage. Brostenene fører dig rundt 
i den typiske og hyggelige by, hvor 
et besøg i kirken kan anbefales. 

Copán National Park
Copán blev for mange år siden givet 
tilnavnet mayaernes Athen. De klas-
siske strukturer, statuer og inskrip-
tionerne i dem beretter levende om 
mayaernes fascinerende historie. I 
forhold til Tikal er skønheden mere 
overskuelig; Nok er den omgivet 
af junglen, men den er ikke nær så 
opslugt af den, så det er bedst ikke 
at forvente den samme oplevelse. 
Mens Tikal er berømt for sin arkitek-
tur er Copán mindre, men har skulp-
turer med langt flere detaljer. 

fra hovedstaden valget mellem den 
Panamerikanske hovedvej eller en 
hullet grusvej ind til Copán. Denne 
sidste løsning bugter sig smukt 
gennem den grønne jungle, hvor 
den ene smukke udsigt afløser den 
næste. Man passerer små landsbyer, 
hvor bønderne med hvide stråhatte 
bærer deres macheter på vej til og 
fra markerne, der ligger op ad de 
tilsyneladende ufremkommelige 
bjergsider. 
Den nærmeste landsby ved ruinerne 
i Honduras hedder Copán Ruinas, 
ligger 12 km fra grænsen til Guate-
mala og blot 1,5 km fra ruinerne. Det 
er en fin gammel by med huse af 
hvidkalkede, soltørrede sten og røde 

Copán er en velorganiseret park på 
omkring 24 km2, hvor mange af rui-
nerne er under beskyttende halvtag. 
Man har anslået at der er omkring 
3500 ruiner, og mange er endnu 
ikke udgravet. Inkluderer man hele 
Copán dalen er der ikke mindre end 
4500 strukturer at finde. 
Specielt nævneværdig er La Gran 
Plaza, det enorme torv, der huser 
steler fra 600-tallet. Berømt er også 
boldbanen, der var byens sociale 
centrum og formentlig Amerikas 
største og mest kunstfærdige af slag-
sen. På Hieroglyffernes Trappe finder 
man nogle af de ældste og vigtigste 
tekster om mayaerne. Disse har man 
dog endnu ikke kunnet tyde helt på 
grund af trappens forfald. På stedet 
Akropolis betages man af 16 udhug-
gede relieffer af tidligere konger af 
Copán. 
En vigtig del af oplevelsen i parken 
er et besøg på Museo de Escultura 
Maya, der ligger i forlængelse af 
besøgscentret. Her er der kopier af 
bl.a. templet Rosalila, som blev ud-
gravet intakt indkapslet i tempel 16. 
Fragmenter af det kan også ses ved 
at besøge tunnelerne under selve 
templet. Copán parken er åben dag-
ligt fra 8.00-16.00.
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F ra Guatemala City føres man til 
den atlantiske kyst ad en 300 
km lang vej, der er en sand 

oplevelse, ikke mindst for smags-
sansen. Små boder langs hele ruten 
mod Rio Dulce byder på mango, 
avocado, ananas og mange andre 
eksotiske lækkerbiskener. Den brede 
flod med det søde ferskvand flyder 
gennem et jungleparadis med fugle 
og planter i alle farver ud mod dens 
udmunding i Det Caribiske Hav. De 
smukke rammer består af grønne 
klipper, der falder lodret ned i havet. 
Havet medbringer myter om utallige 
piraters togter mod de spanske gale-
oner, der sejlede op ad floden fra At-
lanterhavet mod søen Izabal. På en 
af flodbankerne finder man således 
det strategisk placerede San Felipe 
fort, der skulle beskytte spaniernes 
adgang til søen. Det blev opført i 
1652 og fremstår stadig intakt med 
istandsatte korridorer og kraftige 
kanoner. 
For enden af Rio Dulce floden lig-
ger Livingston, der blev grundlagt 
af emigranter fra de britiske kolonier 
i Belize og Caribien samt slaver, der 
flygtede fra Roatan under oprøret i 
1795. Man kan kun komme hertil via 
vand- eller luftvejen. Her går lever de 
mørke indbyggere med afrikanske 
rødder et afslappet liv på bare fød-
der til reggaemusik. Fiskeri er ho-
vederhvervet, hvilket kan nydes på 
fiskerestauranterne med det friske 
og gode udvalg. 
Livingston var på sit højeste om-
kring århundredeskiftet, da den var 
landets mest betydningsfulde havn 
for forsendelse af kaffe fra Guate-
mala. Selv dette kunne heldigvis 
ikke ødelægge den charmerende 
landsbystemning i byen. I dag synes 
tiden at være gået i stå i den nu isole-
rede by. Stemningen er meget intim, 
strandene er paradisiske og køkke-
net vidunderligt. På hotellet Tucán 
Gudú kan man opleve de autentiske 
afro-caribiske traditioner, og overalt 
finder man udsøgte fiskeretter, hum-
mer, rejer, ”tapados” og kokosnød-
brød. 
Omkring Livingston er der mange in-
teressante udflugtsmuligheder. For 
eksempel er der ”Los siete altares”, 
et meget specielt vandfald i jung-
len, hvor man kan bestige klipperne 
og svømme ind under faldet. Det er 
også værd at besøge regionens stør-
ste havneby, Puerto Barrios, der lig-
ger lidt længere væk. 
Det kan absolut anbefales at gøre 
hold ved mayaruinerne Quiriguá på 
vej tilbage mod hovedstaden. Her 
ligger nogle af mayaernes højeste 
skulpturer omgivet af enorme træer 
og myriader af fugle. 
Den caribiske kyst i Guatemala er 
pyntet med dyre sommerhuse, hvis 
ejere og besøgende dyrker vand-
sport i de eksotiske kulisser dybt 
præget af den afro-caribiske gari-
funa-tradition og præcolumbianske 
kunst krydret med alle rytmerne og 
pirathistorierne. 

Rio Dulce

Praktiske oplysninger og seværdigheder:

Rio Dulce: Floden på 42 km som forbinder Lago Izabal med havet, er 
et stort område, kaldet “El Golfete”, en slags lagune omgivet af jungle. 
Broen henover floden er den længste i Centralamerika. Sommer- og 
weekendhuse på ligger langs flodbredden. Hotel Katamaran, der ligger 
på øen, har en lille marina. 
Bahía de Amatique: Bugt ved udmundingen af Rio Dulce. Perfekt til 
vandsport og dykning efter arkæologiske skatte. Strandene er omgivet 
af skov. 
Lago Izabal: Guatemalas største sø.
Biotopo Chacón-Machaca: Del af Lago Izabal - Rio Dulce/Bahia de Ama-
tique økosystem. Stier, campingpladser.
Castillo de San Felipe: Spansk fæstning på bredden af Rio Dulce, hvor 
den flyder ud af Lago Izabal. Et af de få levn fra kolonitiden, der er tilbage 
i området. Bygget i 1652 for at hindre adgang til søen og for at forsvare 
skibe mod hyppige overfald af pirater. Smukt restaureret, midt i junglen, 
flot stenkonstruktion og kanoner, der peger ud i floden. 
Livingston: Lille fiskerby ved udmundingen af Rio Dulce ved Det Caribi-
ske Hav. Adgang fra havet enten med færge eller privat båd fra Puerto 
Barrios. Byen var en vigtig havn for kaffeeksport indtil starten af 1900-tal-
let. Caribisk stil, træhuse, frisk fisk og lækkert kokosnød-brød. Strandene 
er omgivet af frodig vegetation og er ideelle til vandsport. 
Festdage: Den 12. december, festdag for ”Virgen de Guadaluope”, en god 
chance for at se garífuna og folkedragter. I påskeugen opføres en skil-
dring af Jesu liv. Den 26. november er festdag for San Isidro Labrador. 
Klima: Varmt og fugtigt med store regnskyl. Gennemsnitstemperatur 26 
grader celsius. 
Udflugter: Los Siete Altares - et vandfald midt i junglen, hvor de besø-
gende kan klatre op på store klipper og svømme under vandfaldene. 
Også udflugter til Guatemalas “Cayes” og Belize. Garífuna optog, “Las 
Escobas”, naturlige pools, fuglestudier på Cerro Gil Hill, Puerto Barrios og 
Lívingston.
Puerto Barrios: Byen har moderne havnefaciliteter og ligger belejligt 
som et godt handelscentrum. Guatemalas største frizone ligger her, og 
der sejler både ud til turistattraktionen Rio Dulce. Dog ikke en specielt 
køn eller attraktiv by. 
Quiriguá: Arkæologisk seværdighed fra mayakulturen, formentlig en 
vasalstat til Copán i Honduras i den klassiske mayaperiode.  Flere ud-
smykkede bygningsværker, dækket med hieroglyffer og udskårne relief-
fer, afspejler mayaernes kunst når den er bedst. Her finder man desuden 
nogle usædvanligt høje steler, en af dem er 11 meter høj, udhugget i ét 
stykke sten og den vejer 65 tons. Ligger ca. 4 timer fra Guatemala by. For 
at komme dertil, tag hovedvejen til Puerto Barrios.
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