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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, vej-

ledning og svar på alle jeres spørgsmål.

Førhen søgte eventyreren til Costa Rica for ad 

ubetrådte stier at finde paradiset langt inde i regn-

skovene. Men nu hvor store resorts og millioner af 

turister har indtaget nationen, er Nicaragua blevet 

det nye mål for dem, der gerne vil opleve det mere 

autentiske Mellemamerika. Og det er ganske for-

tjent. Det engang så plagede land er overraskende 

indbydende og nemt at rejse i. Derudover har de 

en utrolig bred vifte af attraktioner for både dem 

der søger kultur og natur. 

Kulturen

Nicaragua har kultur - og et helt skatkammer af det! 

Granada og León er to byer, der står som beviset 

på dette. Ikke blot er de blandt de ældste byer i 

Amerika, men de fremstår i dag meget intakte og 

emmer af atmosfære, så man næsten ikke kan 

undgå at blive forelsket i den spanske arkitekturs 

mange perler. Ud over de større byer er landskabet 

præget af mindre, pittoreske byer, der i deres hel-

hed udstiller ikke blot Nicaraguas folkesjæl, men 

billedet af manges forestillinger om Latinamerika.

Kulturelt er landet også kendt for den store mængde 

af litteratur, med poeten og nationalhelten Rubén 

Darío i centrum. Langs Den Caribiske Kyst er det 

reggae musik og afslappethed, der præger gade-

billedet. Andre steder er kunsthåndværk af stor 

kvalitet i højsædet.
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Naturen

Så er der naturen, og her mangler Nicaragua hel-

ler ikke noget. Halvdelen af landet mod øst står 

næsten helt uberørt; En stor udstrakt primær regn-

skov med papegøjer, jaguarer, aber, dovendyr og 

hjorte. Her vokser træerne højt – faktisk helt op til 

60 meters højde. 

Tilbage i højlandet finder man en lang ubrudt kæde 

af aktive vulkaner, også her beklædt med jungle og 

tågeskov. Vi har Lago de Nicaragua, den største 

sø i Mellemamerika  med en smuk vulkan i favnen. 

Sluttelig er der strandene. Mod den caribiske side 

ligger uimodståelige Corn Islands og en række af 

andre små øer.  På Stillehavssiden finder  vi strande 

med store bølger, som tiltrækker surfere fra hele 

verden, ikke mindst ved San Juan del Sur. Desuden 

kan man observere skildpadder, der lægger æg her 

på bestemte tider af året. 

Velkommen til Nicaragua. Det gamle land, men 

den nye destination. 
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Managua
HOVEDSTADEN UDEN CENTRUM

Det nye centrum
Byen rykker langsomt mod syd i retning af Masa-
ya, hvor man langs Carratera a Masaya finder det 
store shoppingcenter Metrocentro med biografer, 
restauranter og cafeer. Det et nærliggende Altamira 
har også en del  restauranter og caféer, der trækker 
turister ligesom det lokale jetset. Det er ligeledes 
i den nye bydel man finder den yngste katedral, 
opført i cement og i skærende kontrast til landets 
mange traditionelle kirker. 

Byen har fået en opfriskning, ny maling betalt af 
udenlandske regeringer, men bag facaden er den 
mest af alt en fattig mellemamerikansk by, hvor 
man tilrådes at færdes med omtanke. 

Managua er grundet flere ødelæggende jordskælv, 
en bemærkelsesværdig hovedstad uden en rigtig 
bymidte. Det føles lidt som en stor forstad fyldt 
med træer og adresser, der refererer til bygninger, 
der ikke har eksisteret i over 20 år. 

I det der er tilbage af det gamle centrum omkring 
Plaza de la República, finder man byens få attrak-
tioner. Bl.a. den gamle katedral, som er en tom 
skal og delvist ødelagt og nationalpaladset, der 
i dag rummer et museum. Den modsatte side af 
pladsen huser præsidentpaladset og den sidste 
side flankeres af et portræt af Carlos Fonseca.   
Revolutionsmuseet er for dem, som interesserer 
sig for den nylige fortid, mens Huellas de Acahua-
linca er for de mere historisk interesserede. Her 
findes fodaftrykkene af mennesker og husdyr, der 
sammen flygtede mod Managua-søen, væk fra et 
kæmpemæssigt vulkanudbrud for 10.000 år siden.

Sandinos skygge
Fra en høj midt i byen våger Sandinos silhuet 
over byen oven på resterne af det, der symbolsk 
nok husede Somozas berygtede fængsel og lige 
oven for det gamle hotel Intercontinental, der 
med sin karakteristiske pyramide form er et var-
tegn for byen.   

Mercado Central er det største udendørsmarked 
i Nicaragua, og her sælges stort set alt, hvad der 
produceres i landet. En stor del af markedet er til-
delt kunsthåndværk fra hele Nicaragua. Især hæn-
gekøjer findes i mange udformninger og smukke 
farver; Her er noget for enhver smag.

Pochomil og Montelimar
Mindre end en time fra Managua finder man Pochomil stranden, der er af gode grunde er de lokales 
foretrukne strand. Er man ”noget ved musikken” i Managua, ejer man et feriehus på denne strand 
mens alle vi andre må søge nogle af de mindre hoteller på egnen. Bedst kendt er nok Montelimar 
Beach Resort, der er et ”all inklusive” resort. Oprindelig var det en tysk ejet sukkermølle, men under 
anden verdenskrig konfiskerede Somoza familien den og brugte den til private formål. Dette ændrede 
sig ikke meget under Sandinisterne, men da revolutionen var godt på vej, overgik stedet til private 
hænder under Violeta Chamorro, og i vinterhalvåret fyldes stedet at canadiske solhungrende turister.

Beliggende ved den sydlige bred af Lago de Managua finder 
man hovedstaden uden centrum - som ikke desto mindre huser 
omkring en fjerdedel af landets befolkning. 

4  NICARAGUA NICARAGUA 5 



Den sydvestlige region
FRUGTBARE SLETTER

Lago de Nicaragua
 SØEN MED HAJER OG VULKANER

Et fladt grønt græsland, der huser landets kødkvæg mens kaffen er 
forduftet til højere egne i bjergene mod nord

Chamorro familien er en familie, man 
ikke kan komme uden om i Nicaragua. 
Violeta Chamorro var den første ikke-
sandinistiske præsident valgt i 1990, 
som Daniel Ortegas afløser. Violeta 
var gift med Pedro Chamorro, den for-
gangende redaktør af den ældste og 
mest respekterede avis i Granada, der 
talte hårdt mod Somoza-styret. Det var 
mordet på Pedro af Anastasio Somoza 
Debayle, der i 1978 mere eller mindre 
blev startskuddet til den Sandinistiske 
revolution og Somoza klanens endeligt.

FAKTA 

Denne enorme sø, der også er kendt ved sit indianske navn Cocibolca, er den 
største ferskvandssø i Amerika, næst efter de store søer i Nordamerika

Med sine godt 1000 km2 og en dybde på ca. 39 
meter, er søen et udfordrende bekendtskab for 
folk, der lider af søsyge. Søens vande hjemsøges 
af vinden Papagayo, der på få øjeblikke omdanner 
den stille overflade til et vaskebræt af korte bølger, 
der sætter sig i maven. Bortset fra det, så byder 
søen på rige muligheder for at dyrke alle slags 
vandsport; Windsurfing, svømning og fiskeri. Søen 
huser ferskvandssardiner og  Nicaragua hajen (Bull 
Shark), en haj der kan leve både i ferskvand og i 
det salte hav ved Den Caribiske Kyst.

Byen Granada, Nicaraguas ældste by, grundlagt i 
1524, ligger lige ned til søen og er en af Nicaraguas 
mest velbevarede kolonitidsbyer. Stemningen er 
afslappet, den centrale park er smukt flankeret af 
store mangotræer, og folk sidder på stole foran 
deres huse og diskuterer verdenssituationen – en 
typisk lavlands-latinamerikansk by. 
Øen Ometepe kan nås fra direkte fra Granada el-
ler via Rivas/San Jorge, og her kan vulkanerne 
Concepción og Maderas bestiges. Maderas er en 
udslukt vulkan med fascinerende tågeskov op ad 
siderne og en flot lagune i krateret.

Øerne i søen
Mange øer ligger i Nicaraguasøen, bl.a. øgruppen 
Las Isletas med 356 øer. Øerne byder på flere ar-
kæologisk vigtige og historisk interessante om-
råder - som øen Zapatera, hvor indianerne rejste 
kæmpestatuer, der nu kan ses på forskellige mu-
seer i verden. Der findes dog stadig findes mange 
grave på øen. En anden øgruppe, Solentiname, 
ligger i den sydlige del af søen, og det lille samfund 
er kendt for deres skole med farverige malerier. 

Floden mod havet
Længst mod syd forlader søens vande det centrale 
Nicaragua og løber ud i den 170 km lange San 
Juan flod, der fortsætter ud til den Den Caribiske 
Kyst. Floden er stor nok til at kunne besejles, så 
tænk engang hvis man havde lavet Panama-kana-
len gennem San Juan Floden til Lago Nicaragua.  
Herfra til Den Atlantiske Kyst er der kun 20 km... 

Den største del af Nicaraguas befolkning bor på 
den frugtbare slette i det, der udgør den syd-
vestlige region af landet. Omkranset af Lago de 
Nicaragua mod øst og Stillehavet mod vest, har 
denne slette fra før Columbus op til i dag tiltruk-
ket mennesker på grund af den gode jord. Lige 
bortset fra vulkanerne Masaya og Mombacho, 
samt de to toppe på Ometepe, så er dette område 
virkeligt fladt. Lavt, grønt græsland, der huser lan-
dets kødkvæg. Kaffen har fortrukket sig til højere 
steder i bjergene mod nord. Området er ikke kun 
rigt i landbrug og kvæg. Det har også fremavlet 
mange af landets prominente personer og politi-
ske familier,  somt for eksempel Los Chamorros, 
som kommer herfra.

De to byer af størst betydning i dette område er 
Masaya og Granada.  Masaya er stedet, hvor alle 
stopper på vej gennem Nicaragua for at besøge 
det enorme kunsthåndsværksmarked. Den nær-
liggende Parque Nacional Volcan Masaya tilbyder 
nem adgang til at se på vulkaner. 
Granada er uden tvivl en af Nicaraguas smukkeste 
og mest populære byer og et godt udgangspunkt 
for at tage på opdagelse på de nærliggende Isletas 
de Granada og vulkanen Mombacho.

Vejen, der forbinder Managua, Masaya og Gra-
nada  fortsætter mod syd gennem Pueblos Blan-
cos (de hvide byer) - søvnige og typiske nicara-
guanske byer.
Yderligere 75 km mod syd fra Granada ligger Rivas 
og San Jorge, hvorfra bådene til Ometepe sejler. 
Landet slutter mod syd med Peñas Blancas, der 
er den mere eller mindre uinteressante grænseby 
til Costa Rica, et sted man uværgeligt kommer 
igennem på vej mod nord. 

Langs kysten skal især bemærkes San Juan del 
Sur, der er en af Nicaraguas bedste badebyer, 
hvor der står skildpadder, surfing, sol og alt godt 
fra havet på menuen. 
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Las Isletas - øerne i søen

Som noget der måske er rester af kæmpe basalt-
klipper spyet ud af Mombacho vulkanen før vores 
tidsregning, ligger denne ferskvands øgruppe med 
ikke mindre end 356 øer og venter på et besøg. 
Enkelte af øerne er beboede. Store weekendhuse 
er nogle steder skudt i vejret, andre steder er det 
de mere traditionelle og lidt mere ydmyge huse, 
der er de fremherskende. Livet her er dedikeret 
til fiskeri, dyrkning af tropiske frugter og kokos-
nødder, og ind i mellem dette udspiller der sig et 
overordentligt rigt fugleliv. På en af øerne finder 
man San Pablo fortet. Det lille fort blev bygget af 
spanierne for at beskytte Granada mod engelske 
pirater, der tidligere hærgede Caribien. De sneg 
sig op af Rio San Juan for at få del i Granadas 
rigdommme. 

Verden største vulkanske ø ligger faktisk i Ni-
caragua - og dette til og med i en ferskvandssø. 
Ikke nok med det, så siger man, at den ene af de 
to vulkaner, Conception, som udgør øen, har den 
mest perfekte form i Latinamerika.

På siderne af den anden vulkan Maderas, finder 
man tågeskov, vandfald og smukke laguner, sam-
men med et smukt panoramisk udsyn over Ome-
tepe og den nærliggende kyst af søen.
Øernes befolkning er venlige og imødekommende, 
og alle Nicaraguas mange krige har helt friholdt 
dem, hvorfor de også kalder sig Oasis de Paz el-
ler fredens oase. Vejene på øen er ikke fantasti-
ske, men dette kompenseres af smukke udsigter. 

Øerne er et besøg værd alene for at se den smukke 
tågeskov eller bestige en af de to vulkaner. Turen 
går gennem den tykke skov, hvor man oftest be-
lønnes med nærkontakt med brøleaber og ekso-
tiske fugle som trogoner og parakitter. Der findes 
også et par ferskvandsstrande på øen, hvorfra 
man kan bade og endda med en følelse af at være 
ved det rigtige hav. Denne illusion brydes kun, når 
hestene kommer ned til bredden for at drikke af 
det ferske vand.
Man kommer til øen fra San Jorge med færgen 
som tager en time. I hovedbyen Moyogalpa findes 
en række meget simple hoteller, medens de lidt 
bedre ligger spredt ud over øen, bl.a. ved Playa 
Santo Domingo, hvor sandet er næsten hvidt, og 
bølgerne indbyder til et bad. 

Ometepe 
 VULKANEN I SØEN

Archipiélago de Solentiname
Beliggende i den helt sydlige del af Nicaraguasøen er denne tropiske øgruppe 
et paradis uden veje og byer af betydning. Den lokale befolkning blev taget 
under vingerne af præsten og poeten Ernesto Cardinal, der med støtte fra 
regeringen fik givet 12 af øens lokale fiskere et malerkursus. Ud af dette er 
der kommet en skole af naivister, der i pragtfulde farver maler landskaber 
fra området. Der er kun få steder at overnatte, men er man her først, så er 
der rig mulighed for lange gå- og fisketure eller blot afslapning. Man kom-
mer til og fra området med båd fra San Carlos.

Isla Zapatera
Øerne er en beskyttet nationalpark og et af Nicaraguas vigtigste arkæologi-
ske områder. De store stenstatuer, der engang prægede øen, er forlængst 
havnet på museer rundt omkring i verden, men man kan stadig besøge 
gamle grave og fundamenter af de strukturer, der engang prægede øen. 

Reserva Natural Volcán Mombacho

Dette er en af Nicaraguas bedste nationalparker. 
Den er drevet af en nonprofit organisation, Coci-
bolca Foundations, der har tilrettelagt parken med 
velholdte stier og god afmærkning, der næsten 
hensætter den besøgende til Costa Rica. Her fin-
der man en af landets to tågeregnskove. 
Parken består både af kaffefarme og nogle gårde, 
men hovedvægten ligger på det spændende dyre-
liv, der udspiller sig i de forskellige zoner op mod 
toppen af vulkanen, som består af ikke mindre 
end 5 forskellige kratre.

Pueblos Blancos og Catarina

Pueblos Blancos (de hvide byer) - søvnige og ty-
piske byer, der ifølge nicaraguanerne indeholder 
sjælen af alt, hvad der er Nica, såsom typisk mad 
med indianske rødder, fremstilling af kunsthånd-
værk og fester med rødder tilbage til de indianere, 
som boede her længe før Columbus opdagede 
Amerika.
Den mest besøgte er nok Catarina. Fra udsigts-
punktet Mirador de Catarina erder er en pragtfuld 
udsigt ud over Laguna de Apoyo med Lago Nica-
ragua og Granada i det fjerne. Udsigten domineres 
i højre side af vulkanen Mombacho. Catarina er 
Nicaraguas planteskole, og byens indfaldsveje lig-
ner en dansk vindueskarm fyldt med potteplanter. 
Nogle af de andre landsbyer, der ligeledes går un-
der navnet de hvide landsbyer som for eksempel 
Masatepe, udmærker sig ved at producere møbler. 
San Juan de Oriente, også kendt under navnet San 
Juan de los Platos, er kendt for dens keramik og 
sidst og ikke mindst skal nævnes Niqunohomo, der 
var Sandinos fødeby.

Øer, vulkaner og Landsbyer
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Legender fortæller, at indianerne kastede unge 
kvinder ned i krateret for at tilfredsstille ild-gudi-
nden, Chaciutique. Spanierne kastede ikke kvin-
der i krateret, men troede til gengæld, at dette var 
indgangen til Helvede! Porten til dette er beskyt-
tet af et kors højt hævet over området, rejst af en 
præst, der herved ville fortælle indianerne, at den 
nye religion, man ville introducere, også ville sørge 
for, at de onde ikke slap ud. 
Vulkanen er nok en af de nemmeste at komme til i 
denne verden. Kun nogle få km fra både Managua 
og Granada og med en brolagt vej, der fører de 
sidste fem km til toppen af vulkanen. Masaya er 
én af kun fire i verden, der konstant er i kog med 
en sø af flydende lava, uden dog at gå i udbrud. 
Det er et smukt landskab med et brutalt tilsnit og 
et utroligt smukt udsyn over den omliggende dal 
hele vejen til Lago Managua.

Byen Masaya, kaldet ”Blomsterbyen”, byder på 
flere smukke kirker og et imponerende marked 
med alt lige fra frugt og ris til udskårne træmasker 

og hjemmelavede, farvestrålende hængekøjer. Byen 
ligger ved bredden af Laguna Masaya højt hævet 
over krateret, og langs bredden af søen er der en 
pragtfuld udsigt over området. Bybilledet er præ-
get af hestetrukne, traditionelle køretøjer og cykler.
Det fleste kommer til byen for at shoppe og udbud-
det er stort, idet de nærliggende landsbyer leverer 
varer til byens stolte marked Mercado National de 
Artesanias. Bygningen rummer 80 boder og flere 
restauranter. Tirsdage aftener vækkes stedet til 
live med marimba, dans og musik. Dette er så 
absolut det bedste sted at købe kunsthåndværk 
i Nicaragua.
Masaya er nok mest kendt for sine hængekøjer. I et  
bestemt område af byen bor hængekøje-væverne, 
og det er muligt at komme ind og se, hvordan de 
arbejder  samt finde den helt perfekte hængekøje 
til stuen eller terrassen derhjemme.

Granada 
 DET STORE SULTANAT

Byen blev grundlagt i 1524 af Capitan Fransisco 
Hernández de Córdoba, der var i gang med at op-
dage kontinentet. Hermed er det en af de ældste 
bosættelser på det nye kontinent. Byen ligger i hjer-
tet af Nicaragua dog med adgang til Det Caribiske 
Hav efter en sejltur over søen og en lang sejltur ned 
af Rio San Juan. I dag er det mest turisterne, der 
flokkes omkring denne romantiske by og det er 
virkelig en afslappende by at tage på opdagelse i. 
Alle seværdigheder ligger i gåafstand fra katedralen 
og Parque Colon.

Giver benene efter, venter der en hestevogn, som 
for billige penge kører mellem byens seværdighe-
der af traditionelle byhuse der er bygget omkring en  
patio i en blanding af klassisk spansk koloniarki-
tektur i barok stil tilsat et stænk af italiensk ræ-
nessance. Man bliver næsten en veuerier, når man 
forsøger på at kigge ind i det liv, som udspænder 
sig bag de åbne døre. Byen har dog lidt under 
krige og revolutioner, og den er ikke så fuldendt 
som León, men står dog stadig øverst på listen 
over seværdigheder i Nicaragua. Man tager gen-
opbygningen alvorligt, og næsten hver dag bliver 
endnu et hus sat i stand, eller nybygget på en af 
tomterne af de huse, der ikke klarede det til vore 
dage. En række fremragende hoteller og restau-
ranter byder turisterne velkommen, og Granada 
er den perfekte base til at udforske den sydlige 
del af kontinentet.

Smukt beliggende ved Volcán Mombacho og Cocibolca søen finder vi byen 
Granada med tilnavnet "La Gran Sultanata", der henviser til de spanske 
grundlæggeres mauriske rødder

Kun 23 km fra Managua ligger Volcán Masaya National Park  med den sta-
digt ulmende vulkan Masaya samt en del mindre vulkaner og varme kilder

Masaya
VULKANER OG KUNSTHÅNDVÆRK 
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Nær grænsen til Costa Rica ligger den tidligere 
fiskerlandsby San Juan del Sur i bunden af en 
smuk bugt med køligt vand og perfekte strande. 
Byen er hyggelig og "laid back" med masser af 
udlændinge, der har slået sig ned for at nyde det 
rolige liv ved kysten. 
Bugten er en sportsfiskers drøm med bl.a. mar-
lin og det lave klare vand i bugten er perfekt for 
dykning og snorkling. 
Der er mindst 15 fantastiske strande indenfor en 
kort afstand, hvoraf de fleste af dem tiltrækker 
surfere på udkig efter den perfekte bølge. Der er 
surfing på alle niveauer alt efter hvilken strand, man 
vælger. Begynderne vælger ofte Playa Remanso 
og vovehalsene går efter de agressive breaks ved 
Yankee Beach. Andre strande minder næsten om 
Caribien, med roligt vand perfekt til at snorkle i. 
Det gælder f.eks Playa Marsella. 
Endnu længere mod syd finder man flere strande, 
somt hvert år på samme tid invaderes af tusind-
vis af skildpadder, der kommer for at lægge æg 
i sandet.
Men det er ikke alt! Man kan også tage på ture 
ind i landet - på hest eller til fods eller ad ziplines 
i trætoppene. Området er perfekt til at tage på 
opdagelse gennem små, søvnige landsbyer, ind-
til man ender ude i ingenting. Nowhere er nogle 
gange det bedste sted at være. 
Gå ikke glip af de spektakulære solnedgange 
over Stillehavet - de kommer ikke meget bedre 
end netop her. 

Rio San Juan 
 JUNGLENS MOTORVEJ

San Carlos

Der, hvor Nicaraguasøen bliver til Rio San Juan, ligger den sidste udpost 
og byen San Carlos. Byen er for de fleste blot et nødvendigt stop på vejen 
til og fra Solentiname eller den fortsatte rejse ned ad floden. Dette er også 
den eneste anden grænsepost mod Costa Rica, idet man med båd kan sejle 
til Los Chiles, der er beliggende ved Caño Negro.

Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos

I bunden af Nicaraguasøen, over for Solentiname, ligger Nicaraguasøens 
vugge. Dyrelivet i denne fjerne egn af landet er uden sidestykke. Dette er 
en af de bedste nationalparker, hvad angår fauna. Man skal lede langt efter 
den samme mængde og variationer af dyreliv som her, hvor man kan opleve 
næsten det hele på en enkelt dag. 

El Castillo 

Efter den engelske fribytter og pirat Henry Morgan havde udplyndret Gra-
nada og forladt byen med over £500.000 pund sterling i bytte fik man nok. 
I 1673 påbegyndte man opførslen af et fort på en grøn høj tæt ved strømfal-
dene El Diablo. I dage fremstår fortet som et af de største, mest fuldendte 
og originale bygningsværker fra den koloniale periode, og El Castillo byder 
på et behageligt afbræk under den lange rejse langs floden. Byen, med det 
rolige, grønne indtryk og huse med rødmalede tage, er bestemt et stop værd 
før et besøg i den grønne jungle eller på vejen mod Den Caribiske Kyst. 

San Juan del Sur
STRANDFOLKETS OG SKILDPADDERNES PARADIS

Kæmpe bølger og tilbagelænet surferstemning. Kom på den rigtige tid 
af året og se skildpadderne lægge deres æg på stranden

Mellem juli og december kommer  tu-
sindvis af skildpadder af forskellige 
arter op og lægger æg ved strandene 
omkring San Juan del Sur. 
 
På arrangerede udflugter kan man tage 
ud og se disse fantastiske dyr komme 
ind med nattens bølger i hobetal. Disse 
områder er naturligvist godt beskyt-
tede af lokale naturfrednings institut-
ter, så man skal organisere dette på 
forhånd.  

FAKTA 

Sejl ad en af de mest afsides floder med båd eller kano og få en 
naturoplevelse af de helt store

På en 5 dages udflugt kan man kombi-
nere et besøg ved både Solentiname, 
Guatuzos og en sejltur af Rio San Juan 
med stop i El Castillo og det spændende 
reservat Indio Maíz. 

Man kan også sejle hele vejen i kano 
af Rio San Juan i en spændende 8 da-
ges pakke med en masse naturindhold. 
Eller man kan kombinere en sejltur på 
San Juan med Granada og Ometepe. 
Kun fantastien sætter næsten grænser. 

UDFLUGTER
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Nordlige Stillehav 
 VULKANER OG HISTORIE
Landet nordvest for Managua er landbrugsland. 
Varme tørre sletter, hvor markerne beherskes af 
kvæg, jordnødder og bomuld, og hvor horisonten 
er punkteret af dramatiske vulkaner. 
Kører man mod nord, er der to veje mod målet. 
Den ene går langs med søen, og den andet slår 
et sving mod kysten. Kører man langs kysten på 
vej mod León og revolutionens vugge, er der kun 
ét spændende stop, nemlig et besøg ved ruinerne 
af Leon Viejo. 
Leon er, ud over at være en gammel kolonial by, 
også arnestedet for revolutionen og i dag en be-
tydelig universitetsby. 

Længere mod nordvest ligger landbrugsbyen Chin-
andega, der er berømt for sine heste og endnu læn-
gere mod nordvest finder man Cosigüina halvøen. 
I baglandet mellem León og Chinandega strækker 
Maribios Vulkankæden sig. Her ligger vulkanen 
San Cristobal, der med sine 1745 meter er den 
højeste i landet. Derudover har man Cerro Negro, 
der er den yngste af vulkanerne i den vestlige he-
misfære. I 1850 var dette bare en majsmark, og nu 
strækker den sig 450 meter over havet.    
Regionen kan også bryste sig af strande neden 
for León ved Poneloya, hvor bølgerne store. Læn-
gere mod syd ligger Juan Venado. Øen, der med 
mangrovesump med et udsøgt fugleliv, byder på 
store oplevelser for naturelskere. 

León 
DEN INTELLEKTUELLE BY

Byen med de mange monumenter for revolutio-
nen og traditionelt en af Nicaraguas mest liberale 
byer. Her ligger smukke koloniale kirker side om 
side med bygninger gennemhullede af skudhuller 
og gamle huse i spansk stil med røde tage, hvide 
vægge, tykke trædøre og store, kølige patios. 
En af Mellemamerikas største katedraler med 
en række berømte og imponerende vægmalerier 
kan beundres her. Rúben Darío, kendt som ”Den 
latinamerikanske litteraturs prins”, ligger begra-
vet i katedralen.

Leon Viejo
Byen blev grundlagt af conquistador Hernandez de 
Córdoba som den første hovedstad i Nicaragua. 
Efter en række vulkanudbrud flyttede befolkningen 
til stedet, hvor vi i dag finder León. Byen forsvandt 
i glemsel, og først i år 2000 blev den genfundet 

For nogen måske den bedste kendte nicaraguaner og for andre, som ikke er vel-
bevandrede i poesi, og slet ikke på originalsproget spansk, er han et stort spørgs-
målstegn. En ting er dog sikkert: At han lærte at læse som kun 4 årig, og inden 
han var fyldt 10 år, havde han læst alle store værker så som  Bibelen og Don 
Quijote. Blot 2 år senere havde han sin faste klumme i en avis i León. Der er sagt 
om ham, at han var det castellanske sprogs modernist, og at før eller efter ham 
har ingen været hans lige. Det er svært at sige om det forholder sig således, men 
sikkert er det, at den berømte journalist og diplomat døde i en ung alder i 1916. 
I dag har han fået en park opkaldt efter sig i Managua. Endnu mere sikkert er, at 
han udfylder en stor plads i hjerterne hos mange nicaraguanere.  

RUBÉN DARIO

og udgravet. Ruinerne synes ikke af meget, men 
man er stadig i gang med udgravninger, og stedet 
er erklæret for Nicaraguas første historiske sted 
beskyttet under UNESCO, et vigtigt vidne om det 
Nicaragua der engang var.

Poneloya, Las Peñitas og Reserva Natural 
Isla Juan Venado
Når det er weekend er strandene fyldte af Leo-
nenses, der kommer de 20 km ned til vandet for 
at køle sig af. Bølgerne er kraftige, og der skal 
bades med forsigtighed. Uden for weekenden har 
man hele den smukke strand næsten for sig selv. 
Fra stranden kan man tage på udflugt til Reserva 
Natural Isla Juan Venado. En 22 km lang ø, hvis 
kyster hjemsøges af skildpadder, der kommer her 
for at lægge æg. Mangroven er ligeledes hjemsted 
for krabber, leguaner og utallige havfugle. 
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Her finder man rullende bakker og bjergfyldte slugter med lysende, grønne 
kaffeplantager og køer, der græsser i alpelignende landskaber. Området 
ligger i gennemsnit 1000 meter over havet. 

Bjergmassivet, der er omdrejningspunktet for den nordlige region, giver et 
mere tempereret klima og en produktiv jord. Det økonomiske omdrejnings-
punkt er tobak og kaffe, som er de fremherskende produkter fra området. 
Menneskene, der befolker denne del af landet, er anderledes end mod syd. 
De er fattigere og mere prøvede. Under sandinisternes revolution og senere 
kampen mod kontraerne led området hårdere end resten af landet. 

De vigtigste byer i området er Estelí, Matagalpa og Jinotega beliggende i 
omkring 1500 meters højde med perfekt klima for kaffeplantagerne. 

Matagalpa
Hovedbyen i den centrale bjergregion. Her er et behageligt klima, hvor vejret 
er forårsagtigt hele året rundt, og vigtigst af alt: Her er aldrig frost. Dette er 
området, hvor den gode, nicaraguanske kaffe bliver dyrket og det underligt 
nok med dybe rødder i tyske indvandrere, der kom hertil før 1. verdenskrig. 
Byen er smukt beliggende, men tager sig nok egentlig bedst ud på afstand.

Jinotega

Omringet af fantastiske vulkaner ligger Jinotega i behagelige 1000 meters 
højde. Dalen her har været beboet af forskellige indianske grupper, før spa-
nierne kom hertil i begyndelsen af det 17. århundrede. De fleste spor af den 
oprindelige befolkning er udryddet, men der findes en interessant udstilling 
på Harvey Wells Museum. 
Ellers er naturen den primære attraktion. Bosawás biosfære reservatet er 
hjem for flere slags regnskov med et væld af flore og fauna. Nævnes skal 
især tapiren og pumaen, som lever her. 

Estelí

Hovedstad for tobakken, der er områdets vigtigste afgrøde. Det er her de 
berømte, håndlavede cigarer bliver til - en produktion, der blev startet af 
cubanere i 1960. Man kan komme ind og se flere af fabrikkerne. Omgivet af 
bjerge blev dette også stedet, hvor Sandinisterne startede deres revolution. 
Museer i byen tager udgangsspunkt i dette faktum. Byen er bedre, end den 
ser ud fra hovedvejen, og der er en række gode butikker og restauranter. 

Den centrale bjergregion
KAFFE OG SANDINISTER

Hvem var manden bag navnet? Født i 1895, som en 
uægte søn af en godsejer og en fattig kogekone. Til sit 
11. år udstødt af familien og siden taget til nåde, men 
dog aldrig som en rigtig del af familien. Efter adskillige 
ideologiske slagsmål med faderen rejste Sandino i 1923 
til Mexico, hvor han bl.a. kom i kontakt med Zapata og 
den mexicanske revolution. I 1926 returnerede han til 
Nicaragua, rigere på erfaring efter at have arbejdet i et 
amerikansk olieselskab og med en gryende ideologisk 
ballast. Efter flere begyndende revolutioner internt i 
landet med og mod General Moncada og Somoza Garcia 
førte Sandino en frihedskrig fra de bjergrige egne højt 
mod nord i Nicaragua, hvorfra kontraerne senere havde 
deres hovedsæde. 

Sandino blev senere myrdet på ordre af Somoza Gar-
cia, men hans skygge hviler stadig over landet. Hans 
navn lever videre i det revolutionære parti, hvis ideer 
er en nationalistisk blanding af alt fra socialisme, anar-
kisme og frimureri.

SANDINO

Ligesom Sandino er knyttet til Nicaraguas navn, så kan 
man heller ikke komme uden om Somoza familien. Dette 
må være en af de mest sejlivede diktatorfamilier i Mel-
lemamerika og endnu et bevis på USAs indblanding. 
Det var Somoza der sørgede for, at Sandino blev slået 
i ihjel. Fra midt i 30'erne og frem til 1979 sad familien 
brutalt på landet , og  hvad de ikke ejede var næsten 
ikke værd at tale om. Hvilket vil sige 65 procent af BNP 
og landområder på størrelse med El Salvador. 
Det var et styre, der kun sad ved magten pga dets bru-
talitet. Den gamle Anastasio Somoza Garcia fik dog også 
en voldelig død i 1956, hvorefter at hans søn Anastasio 
Somoza Debayle tog over frem til Sandinisterne kom 
til i 1979. 

SOMOZA

Tag på udflugt i kaffeplantager, se cigarerne blive rullet 
eller tag ud og vandre i regnskoven
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Den Caribiske Kyst
JUNGLE OG BOUNTYØER

Denne side af Nicaragua blev aldrig rigtigt koloniseret, og stadig i dag fin-
des kun enkelte byer på Den Caribiske Kyst. Man er så isoleret derude, at 
det nærmest føles som at besøge et andet land. 
Det store areal af regnskov, mangrove og laguner kaldes også "Mosquito 
coast" og den oprindelige befolkning er hovedsaglig Miskitos, rama'er og 
sumos. Det var i en lang periode briterne og piraterne, der dominerede 
området indtil 1894. 
Blandingen af indianere, sorte og mestizos gør området interessant at be-
søge, og Garifuna reggaestilen lever i bedste velgående langs hele kysten. 
Naturen er imponerende og muligheden for at opleve den helt tæt på, gør 
kysten endnu mere tiltalende end blot de smukke sandstrande og det azurblå 
hav. man finder ude på øerne. Vejen er få og besværlige, så et lokalt fly til 
Bluefields, Corn Island eller Puerto Cabezas er at foretrække for de fleste.  
Bluefields er den vigtigste by på kysten, og her kan man virkelig mærke den 
blandede kultur. Vil man til noget nær den perfekte bountyø, ligger Corn 
Islands (Islas del Maíz) ca. 80 km fra Bluefields, omgivet af turkisblåt vand. 
Lange, hvide sandstrande med vajende palmer, et koralrev, der endnu er ret 
uspoleret af turismeog de lokale med deres fiskerbåde og hummerfangster 
- et sandt tropisk paradis.

Disse to øer er en ægte reminiscens af, hvad en caribisk ø måtte have væ-
ret, før den kommercielle verden indtog paradiset. Afslappende, uudviklet 
og uprætentiøs. Øerne er så absolut det bedste sted i Nicaragua, når det 
gælder dykning, snorkling, fiskeri, friske hummere og indsugning af solens 
stråler på sukkerhvide sandstrande. 

Den store ø
Islas de Maiz, som øerne kaldes på spansk, ligger godt 70 km fra fastlandet 
eller 15 min i fly fra Bluefields. De seks km2 paradis kaldet Corn Island til-
byder krystalklart vand til den ene side og grønt vand til den modsatte. Der 
er kun få hoteller på øerne, så book hjemmefra i ferieperioderne. Man kan 
flyve fra Managua og Bluefields til Corn Island dagligt.

Lillesøster
Little Corn ligger syv km fra Big Corn, eller 50 min. med båd. Der er daglig 
forbindelse fra havnen i Brig Bay. Hvor der kan synes stille på Corn Island, 
så er der bare fuldstændigt stille på Little Corn, en uspoleret perle, med et 
af verdens bedste koralrev lige uden for sine døre, og derfor naturligvis også 
det bedste i Nicaragua.

Bluefields
Hovedbyen på Den Caribiske Kyst. Selve byen er  endnu så upoleret, at 
den nok ikke forekommer særlig attraktiv for de fleste turister. Men for nogle 
trækker kulturen og den ægte kreolske oplevelse alligevel en del op. Man ser 
stadig en del indflydelse fra de engelske pirater, der engang bosatte kysten. 

Reggaemusik, autentisk caribisk atmosfære, mad med vægt på alt godt 
fra havet og en skøn blanding af racer og kulturer gør Bluefields værdig til 
et kort stopover.  
Desuden har man her et udganspunkt for udflugter til nærliggende attraktioner 
som Cerro Silva naturreservat, Monkey Point, Pearl Lagoon og Corn Islands. 
Der går daglige fly til Bluefields fra Managua og Corn Island. 

Laguna Perlas
Omkring 50 minutters sejlads i speedbåd nord for Bluefields. Lagunen er 
en afsnøring af kysten, hvoromkring man finder en kæmpe artsrigdom af 
pattedyr og fugle, der alle lever i det beskyttede område omkring lagunen. 
Der findes adskillige små landsbyer rundt om lagunen, der repræsenterer de 
forskellige folkeslag, der er bosiddende i området, så som Sumos, Ramas 
og Garifunas. Man kan lave kajakture i dette smukke område. 

Puerto Cabezas
Mod nord findes Puerto Cabezas. Området tiltrækker stadig ikke mange 
turister, men der er stort potentiale for øko-turisme. 

Byen har daglig forbindelse med fly fra Managua, og hermed gør det også 
byen til et godt udgangspunkt for besøg på Cayos Misquitos og nogle af 
de typiske landsbyer langs den nordlige kyst. Dette er for ægte eventyrere, 
der ved, hvordan man begår sig på spansk, og alt er lokalt på alle måder. 

Corn Islands
KORALLER OG FRED

Den perfekte afslutning på rundrejsen i Nicaragua er 
nogle dage på en uforstyrret strand i Caribien...
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