Lækre bønner i smukke og frodige koloniale omgivelser
Specialrejse i Colombia 18. april 2020 - 28. april 2020

Kaffeplantage i Colombias smukke og frodige kafferegion

Colombia er et helt fantastisk rejseland - Så enkelt udtrykkes det af alle, som har været der!
Denne helt specielt tilrettelagte rejse tager udgangspunkt i Colombias ikoniske kafferegion, hvor
noget af verdens mest berømmede kaffe produceres. Vi kommer bag facaden og oplever den
intense og dybtfølte passion colombianerne har omkring deres store stolthed - Café de Colombia.
Colombias kaffeproduktion er præget af mange små producenters ihærdige og konstante stræben
efter perfektion i hver en håndplukket bønne og i hver en skænket kop. Derfor blev Colombias
kafferegion med dens kulturelle autencitet optaget på UNESCO´s verdensarvliste i 2011.
På en bilfri søndag i Bogotas centrum oplever vi byens sydamerikanske charme, guldmuseet og
Boteromuseet, hvor bla. Mona Lisas mindre kendte og lettere overvægtige slægtning har til huse.
Vi slutter rejsen af i smukke og farvestrålende Cartagena på Colombias caribiske kyst, der med
sine farverige facader, mange blomster, caribiske vibe og tropiske klima står i skærende kontrast
til kafferegionens kølige, bølgende, frodige landskab. Det er selvfølgelig muligt at forlænge rejsen.
Colombia har gennem det sidste årti udviklet sig til et fredeligt, velfungerende og uudforsket land,
som tiltrækker rejsende med lyst til spektakulær natur, udendørsaktiviteter, gamle kulturer,
kolonial charme og et festligt og gæstfrit folk, som tager imod dig med åbne arme og en god kop
kaffe. Jeg har oplevet mange spektakulære lande - Colombia blev hurtigt et af mine favoritlande.
Garanteret afrejse fra kun seks deltagere. Maksimalt 12 deltagere.
Programfotos er taget af rejseleder Jan Tvernø.
Velkommen til Colombia
Jan Tvernø - jantvernoe.dk
Indehaver af Happy Lama Travel
En del af Tvernø Travel Group - tt-group.dk

Lørdag den 18. april 2020
Afrejse fra Danmark - Ankomst til Bogota
Af hensyn til fleksibiliteten for alle og eventuelle forlængelser,
bookes flybilletter løbende.
Happy Lama Travel assisterer og vejleder selvfølgelig i forhold
til flyforbindelsen. Evt. mulighed for afrejse fra Aalborg, Billund
eller Hamborg.
***Casa de la Vega eller tilsvarende i Bogota (-/-/-)
http://www.hotelcasadelavega.com/

Søndag den 19. april 2020
Cykeltur i Bogota med Guldmuseet og Boteromuseet
Colombias smukke hovedstad, Bogota, i 2.640 moh. blev
etableret som en spansk bosættelse i det 16. århundrede, og
fremstår i dag som en af Sydamerikas smukkeste og mest
farverige byer.
Vi besøger selvfølgelig Bogotas verdensberømte guldmuseum,
som indeholder verdens største samling af præcolumbiansk
guld. Vi besøger også Boteromuseet, hvor den berømte maler
og skulptør udstiller mange af sine underholdende værker.
Om søndagen er centrum bilfrit. Vi kan derfor møde de lokale
på cykel og nyde en hyggelig cykeltur blandt de mange smukke
koloniale bygninger.
Vi kommer gennem flere af Bogotas forskelligartede bydele, og
holder en pause i Parque Nacional, hvor vi forfrisker os med
den lokale frugtjuice Salpicón.
***Casa de la Vega eller tilsvarende i Bogota (M/-/-)

Mandag den 20. april 2020
Fly til Pereira i den frodige kafferegion og besøg hos Don Juan
Vi forlader Colombias pulserende hovedstad Bogota, og flyver
til Pereira i hjertet af kafferegionen.
I 2011 blev Colombias kafferegion optaget på UNESCO´s
verdensarvliste, som et ekstraordinært eksempel på et
bæredygtigt og produktivt kulturlandskab. Kaffetraditionen
afspejler en hundredårig tradition for kaffedyrkning på små
grunde i højtliggende terræn.
Om eftermiddagen besøger vi vores første familiedrevne
kaffeplantage Don Juan, hvor vi får vores første introduktion til
Colombias traditionelle kaffehåndværk og møder en lokal
mesterrister. Se mere her: http://www.ladivisadedonjuan.co/
Vi overnatter på en lækker traditionel hacienda i udkanten af
Pereira, som vil udgøre vores base i kafferegionen.
****Hacienda Castilla i Pereira (M/-/-) https://www.haciendacastilla.com/

Tirsdag den 21. april 2020
I jeep til Serrania del Nudo, sommerfugle og Don Manolos kaffehemmeligheder
I Colombias kafferegion er det foretrukne transportmiddel en
god gammeldags jeep - Jipao, som netop i dag vil være vores
transportmiddel, når vi besøger den smukke naturpark Serrania
del Nudo.
På vejen besøger vi et sommerfuglehus, hvor vi kan nyde synet
af de mange farvestrålende sommerfugle som lever i Colombia.

Frokosten indtager vi i en smukt beliggende restaurant som
serverer traditionelle egnsretter fra kafferegionen.
Om eftermiddagen går vi en lille tur til et udsigtspunkt, hvorfra
vi kan se Pereira og endda så langt som til Nationalparkerne
Los Nevados og Quindio.
Vi besøger Don Manolos kaffeplantage som, med sin høje
beliggenhed i 2.300 moh., producerer en kaffe med helt andre
karakteristika og frembagt ved andre produktionsmetoder end
de som er gældende på lavere beliggende plantager.
Se mere her: https://cafedonmanolo.simdif.com/
****Hacienda Castilla i Pereira (M/F/-)

Onsdag den 22. april 2020
Farverige Salento og Jesus Martin kafferisteri
Vi udforsker kunstnernes landsby, Salento på en lille gåtur i de
snævre, stejle gader med farverige blomstrende balkoner.
Salento er en af de mest farverige landsbyer i Colombia med et
smukt håndværksmarked, hyggelige caféer, og en central
plads, hvor livet går sin stille sydamerikanske gang.
Vi besøger kafferisteriet Jesus Martin, hvor vi får et spændende
indblik i den videnskab det er at frembringe den helt unikke og
karakteristiske colombianske kaffesmag.
Se mere her: https://cafejesusmartin.com/
Vi slutter turen af med at nyde en god bønne, mens en af de
lokale baristas demonstrerer sine evner udi cafe latte kunsten.
****Hacienda Castilla i Pereira (M/F/-)

Torsdag den 23. april 2020
Prisvindende Hacienda San Alberto - Afslappet sydamerikansk livsstil i Pijao
I dag besøger vi Hacienda San Alberto - En af Colombias mest
prisvindende og berømmede kaffeplantager. San Alberto ligger
smukt i Caucadalens begyndelse med smukke udsigter.
Vi får en grundig forklaring på kaffeproduktionsprocessen fra
plante og bønne til nyskænket kop.
Se mere her: https://www.cafesanalberto.com/en/
Der er mange små maleriske byer i Quindioprovinsens smukke
omgivelser og vi besøger Pijao, som har ry for at være, ikke
kun Colombias, men hele Latinamerikas mest afslappede by,
hvilket alligevel er lidt af en præstation, hvis det er rigtigt.
Læg i øvrigt, som en kuriositet når man kører rundt i denne del
af Colombia, mærke til de mange konstruktioner, som
eksempelvis broer og betalingsanlæg der er bygget i bambus.
****Hacienda Castilla i Pereira (M/F/-)

Fredag den 24. april 2020
Let vandring blandt Cocora Valleys ikoniske vokspalmer - Finca El Ocaso
I dag besøger vi den smukke Cocoradal, som er berømt for
sine vokspalmer, der med 60 meters højde er de største i
verden og samtidig Colombias nationaltræ.
Dalen er let tilgængelig og vi går en formiddagstur i den skønne
natur på kanten af tågeskoven - Et ganske særligt økosystem.
Efter frokosten, får vi mulighed for selv at plante en vokspalme.
Senere på eftermiddagen bliver der mulighed for at besøge den
hyggelige Finca El Ocaso lidt udenfor Salento (Ikke inkluderet)
Se mere her: https://www.fincaelocasosalento.com/web2/en
****Hacienda Castilla i Pereira (M/-/-)

Lørdag den 25. april 2020
Fly til Cartagena og bytur i den smukke koloniale by
Vi flyver til tropiske Cartagena de Indias på Colombias smukke
caribiske kyst. Cartagena er utvivlsomt en af Colombias og
Sydamerikas smukkeste byer med tilnavnet ”Pearl of the
Caribbean”, hvilket byens smukke pladser absolut berettiger.
Vi besøger højdedraget La Popa, hvor vi fra det gamle
augustinske kloster har en mageløs udsigt over byen.
Vi besøger San Felipe de Barajas, der er den største fæstning,
spanierne nogensinde byggede i deres latinamerikanske
kolonier, og endelig besøger vi Cartagenas smukke, historiske
bymidte.
I Cartagena vil du opleve den caribiske livsstil, som er markant
anderledes end livet leves i den traditionsrige kafferegion.
****Tres Banderas i Cartagena (M/-/-) http://www.hotel3banderas.com/

Søndag den 26. april 2020
Kaffeworkshop i Café del Mural i Cartagena
Vi besøger Café del Mural i Getsemaní kvarteret i Cartagena.
Café del Mural er et lille ”kaffelaboratorium”, hvor lokale
demonstrerer gamle teknikker og samtidig eksperimenterer
med forskellige kafferistninger og temperaturer.
Efter denne spændende gennemgang af både traditionel og
eksperimentel kaffe er dagen til fri disposition.
****Tres Banderas i Cartagena (M/-/-)

Mandag den 27. april 2020
Afrejse fra Cartagena eller forlængelse
Har du en eftermiddags- eller aftenflyvning, kan vi arrangere
forskellige spændende aktiviteter i og uden for Cartagena.
Af hensyn til fleksibiliteten for alle og eventuelle forlængelser,
bookes flybilletter løbende.
Happy Lama Travel assisterer og vejleder selvfølgelig i forhold
til flyforbindelsen.
Du vil være tilbage i Danmark tirsdag den 28. april 2020.
(M/-/-)

Forlængelse til Amazonas i Colombia
Har man sagt Sydamerika, så bør man også sige Amazonas.
Verdens største regnskov udgør en stor del af det nordlige
Sydamerika øst for Andesbjergene.
Der er mange muligheder for ægte Amazonasoplevelser
omkring Leticia i den sydligste del af Colombia, hvor Peru,
Brasilien og Colombia har fælles grænse og man kan færdes
frit i de tre lande uden at skulle vise pas.
Området er særligt kendt for de lyserøde floddelfiner, farverige
frøer, kæmpeåkander, kapivarer og mange forskellige abearter.
Den ecuadorianske og den peruanske del af Amazonas er
også relativt let tilgængelig fra Colombia.

Forlængelse til andre steder i Colombia
Colombia er et af verdens mest forskelligartede lande, både
hvad angår, gamle kulturer og natur. Du kan opleve praktisk talt
alle økosystemer i Colombia fra tropisk strand og ørken til
6.000 meter høje gletsjerklædte bjerge.
Vi har en særlig forkærlighed for den sydlige del af Colombia,
hvor de gamle præcolumbianske kulturer i Tierradentro og San
Augustin stadig udfordrer historikere og arkæologer med deres
mystik, da man ikke ved meget om de kulturer der levede her.
De havde, som inkaerne, ikke noget nedskrevet sprog og var
forsvundet inden spanierne kom til.
Det autentiske indianermarked i Silvia, tæt på salsaens
hovedstad Cali er også en af vores egne favoritoplevelser.

Forlængelse til Peru, Bolivia, Ecuador eller Galapagos
Ønsker du at opleve flere lande på rejsen, kan vi arrangere
forlængelser til alle lande på det sydamerikanske kontinent inkl.
Galapagosøerne, Påskeøen og Falklandsøerne.
De mest populære destinationer i Sydamerika er udover
Colombia - Peru, Bolivia og Ecuador med Galapagos, som har
hver deres spændende særpræg.

Ecuador og Galapagos
Colombias nabo mod syd, Ecuador, er kun en kort flyvning væk
og er i sig selv et virkelig alsidigt og spændende land.
Sydamerikas mindste land tilbyder farverige, eksotiske
rejseoplevelser af enhver art på et meget lille overskueligt areal
bundet sammen af god infrastruktur. Ecuador er et ukendt
overflødighedshorn af oplevelser for enhver smag.
Galapagosøerne er mange menneskers ultimative rejsedrøm
og med god grund - Galapagosøerne giver dig fantastiske
oplevelser, da det er muligt at komme helt tæt på øgruppens
unikke og ekstremt varierede dyreliv samtidig med, at
øgruppen er arnestedet for vores nutidige livsopfattelse i kraft
af Charles Darwins evolutionsteori.
De fleste besøgende tager en cruisebåd, hvorfra du undervejs

besøger en del af øerne, men det er også muligt at arrangere
besøg, hvor du bor på en eller flere af de fire øer, der har
regulære bosættelser. Herfra kan der arrangeres alle mulige
spændende aktiviteter, der normalt ikke forbindes med
Galapagosøerne.
Hvis du virkelig ønsker en fantastisk kontrastfyldt oplevelse,
kan du kombinere dit ophold på Galapagosøerne med et
ophold i Amazonas - Det kræver kun en overnatning i Ecuadors
hovedstad, Quito, som i sig selv er et besøg værd.

Peru
Peru er let tilgængeligt fra Colombia og har du rigtig god tid, vil
vi anbefale at lave en regulær rundrejse i Sydperu enten før
eller efter rundrejsen i Colombia.
På en sådan rejse kan du opleve spændende steder som
Arequipa, Colca Canyon, Chivay, Cruz del Condor,
Titicacasøen, Cusco, Den Hellige Dal og Machu Picchu. Det vil
tage 10-14 dage.
Har du mindre tid til rådighed, kan du stadig opleve essensen
af den fascinerende inkakultur ved at flyve fra Lima til Cusco og
derfra besøge bla. Den Hellige Dal og Machu Picchu.
Ethvert besøg i Cusco eller Sydperu kan meget let kombineres
med yderligere forlængelser til fantastiske Amazonas eller
sågar Bolivia.
En spændende mulighed i Peru er den nordlige del af landet,
som kun besøges af et fåtal.
Nordperu har en virkelig smuk og varieret natur og en
fabelagtig kulturarv, som alt for ofte overskygges af Inkarigets
store bedrifter i det sydlige Peru.

Bolivia
Bolivia er kun fire timers flyvning fra Bogota, og er i vores øjne
det mest autentiske andiske land.
En spændende destination hvortil meget få rejsende finder vej.
De som gør får en oplevelse for livet, og din nabo har formentlig ikke fundet vej til Bolivia.
Bolivia har, som Colombia, Peru og Ecuador, en ekstrem
variation i geografi, flora og fauna og befolkningen er i høj grad
knyttet til traditionelle skikke og traditionel levevis.
De fleste gæster har et naturligt fokus på den vestlige del af
Bolivia tæt på Peru. Her finder du Bolivias største
seværdigheder - verdens højest beliggende hovedstad La Paz,
Titicacasøen, bjergkæden Cordillera Real og de helt unikke
saltsletter Salar de Uyuni, som er naturlige højdepunkter på
rejser i Bolivia.
De færreste tænker på at besøge Bolivias østlige lavland med
udgangspunkt i Santa Cruz samt den bolivianske del af
Amazonas, som byder på et rigt dyreliv i Madidi National Park.
Lad os vide om du er interesseret i en rejseforlængelse, så vil
vi komme med et forslag baseret på dine præferencer.

Priser, betingelser og vilkår for rejsen
Rejsens pris pr. person:
DKK 16.995 + fly ca. DKK 7.000 (Fremsøgt flypris i juni 2019 - Kan ændres)
Enkeltværelsetillæg: DKK 2.895
Skriv dig evt. op til deleværelse (To enkeltsenge) med anden deltager ved tilmelding. Er der imidlertid ingen
som ønsker at dele værelse, skal du betale enkeltværelsetillæg, hvis du rejser alene.
Tilmelding og programspørgsmål:
Happy Lama Travel v/Jan Tvernø - jt@tt-group.dk - 42 48 46 16
Prisen inkluderer:
- Indenrigsflyvning fra Bogota til Pereira
- Indenrigsflyvning fra Pereira til Cartagena
- Landtransport og transfers jf. program
- Overnatninger jf. program (Kan ændres til tilsvarende standard)
- Måltider jf. program ex. drikkevarer (M=Morgenmad, F=Frokost, A=Aftensmad, Kan være box/picnic)
- Entréer og guide til seværdigheder og aktiviteter jf. program
- Dansk rejseleder - Jan Tvernø
- Lokale guider
- Tvernø Travel Groups tryghedsservice (Rejseinformationer for hurtig koordinering i tilfælde af krise)
Prisen inkluderer ikke:
*1
- International flybillet
*2
- Anbefalet afbestillingsforsikring og obligatorisk rejseforsikring
- Evt. vaccinationer - Kontakt egen læge eller Statens Serum Institut
*3
- Drikkepenge, evt. fotoafgifter samt frivillige bidrag
- Ikke nævnte måltider
- Besøg på Finca El Ocaso den 24. april 2020
- Alt andet som ikke er nævnt i program eller nævnt som inkluderet i prisen
Praktiske oplysninger:
- Danske statsborgere skal normalt ikke have visum til Colombia
- Dit pas skal være gyldigt til minimum seks måneder efter udrejse
- Ved tilmelding skal du fremsende kopi/scan/foto af pas til Happy Lama Travel
- Depositum på DKK 5.000 faktureres ved tilmelding
- Restbeløb faktureres til betaling tre måneder før afrejsen
- Rejsen gennemføres ved minimum seks tilmeldte ex. dansk rejseleder. Max. deltagerantal er 12
- Deltagelse foregår på egen risiko
Colombia som rejseland:
Colombia har gennem det sidste årti udviklet sig til et fredeligt, velfungerende og uudforsket land, som
tiltrækker rejsende med lyst til spektakulær natur, udendørsaktiviteter, gamle kulturer, kolonial charme og et
festligt og gæstfrit folk, som tager i mod dig med åbne arme og en god kop kaffe. Infrastrukturen i det
bjergrige land er desuden overraskende god.

_____________________________________________________
Forbehold for programændringer og forudsætningsændringer som valutakurser, skatter og afgifter samt oliepriser.
*1

- Tvernø Travel Group inkluderer ikke flybilletten for fleksibilitetens skyld. Det gør det lettere at garantere rejsen ved få
tilmeldte, ligesom det er lettere at arrangere individuelle forlængelser. Det er desuden lettere at arrangere afrejse fra
eksempelvis Aalborg, Billund eller Hamborg.
Forudsætningsændringer som valutakurser, ændrede skatter og afgifter samt oliepriser kan medføre ændret pris til
efterfakturering jf. Lov om pakkerejser.
*2

- Tvernø Travel Group anbefaler GOUDA, hvis forsikringer har en rigtig god dækning.

*3

- Det er kutyme at give drikkepenge i Colombia. Der beregnes et vejledende niveau som rejselederen administrerer.

Happy Lama Travel, Tvernø Travel Group og din rejseleder Jan Tvernø
I 2007 kom jeg hjem fra Cordillera Blanca i Peru med en ide - Ideen
hed Happy Lama Travel og gik ud på at arrangere specialrejser med
individuel kant til primært Peru.
Ideen har udviklet sig siden, og i dag består Tvernø Travel Group af
de fire specialiserede rejsebureauer All Exclusive Travel,
Balkanrejser, Happy Lama Travel og Silkevejsrejser.
Vi arbejder stadig ud fra filosofien om at arrangere rejser med kant til
såvel populære rejselande, som til mindre kendte rejsemål.
Tvernø Travel Group er stolte af, og bevidste om, at være et ”old
school”, men nytænkende rejsebureau med kant, baseret på helt
basale værdier som gensidig tillid, grundighed, ligeværdig dialog,
kvalitetsbevidsthed og helt almindelig ordentlighed.
Vi vægter derfor egen destinationsresearch, personlig dialog og
behovsafklaring højere end hurtige digitale selvbetjeningsløsninger,
sociale medier og tvivlsomme partnerskaber.

Jan Tvernø er kendt for at arrangere rejser
som tager dig ”Off the beaten track” til
steder som ikke udbydes hos traditionelt
tænkende rejsebureauer.
Læs mere om Jan på www.jantvernoe.dk

Jeg lægger stor vægt på personligt at have researchet de valgte
destinationer og er derfor meget på farten for at sikre kvaliteten af din
rejse. Jeg har et omfattende professionelt netværk i ca. 70 lande.
Jeg har de seneste år bla. rejst i spændende lande som Guyana,
Sudan, Oman, Tadsjikistan, Kirgisistan, Iran, Usbekistan, Moldova,
Aserbajdsjan, Georgien, Papua Ny-Guinea, Mongoliet, Surinam,
Uganda, Colombia, Armenien, Nagorno-Karabakh, Bulgarien,
Makedonien, Argentina og Sri Lanka.
Happy Lama Travel er som loven foreskriver naturligvis registreret i
Rejsegarantifonden med registreringsnummer 1940.
Læs om Tvernø Travel Group på www.tt-group.dk
Læs om Jan Tvernø på www.jantvernoe.dk

Jan Tvernø ved Persepolis i Iran

