
 
Sydamerikansk livsglæde, farverige markeder, gamle kulturer og skøn natur  

 
Specialrejse i Colombia & Ecuador 6. September 2020 - 21. september 2020 

 

 
Plaza de los ponchos i Otavalo, Ecuador 
 

Sydamerikas Andesbjerge er et overflødighedshorn af farverige markeder, særegne kulturer og en 
enestående og voldsom natur. Vi har tilrettelagt denne helt særlige rejse i farverige Colombia og 
Ecuador, hvor ægte latinamerikansk livsglæde udleves for øjnene af os hver dag, fra vi starter i 
Salsaens hovedby Calí, til vi ender rejsen i Sydamerikas smukkeste hovedstad Quito - Mi Bonito. 
 
På vores vej besøger vi bla. Guambianofolkets autentiske fødevaremarked i Silvia, Det temmeligt 
fascinerende og lettere kaotiske dyremarked i Guamote og det bugnende tekstilmarked i Otavalo. 
 
De hemmelighedsfulde præcolumbianske kulturer i Tierradentro og San Agustin giver anledning til 
flere spørgsmål end de giver svar, og vi oplever deres 3.000 år gamle underjordiske gravkamre. 
 
Sydamerika fremviser noget af sin smukkeste natur, når vi kører gennem nationalparken Purace 
med dens besynderlige flora, når vi står på kanten af Quilotoavulkanens oversvømmede krater 
eller passerer tæt på de gletsjerklædte vulkaner Cayambe (5.790 moh.), Cotopaxi (5.897 moh.) og 
mægtige Chimborazo (6.268 moh.) i Ecuadors enigmatiske Avenue of Volcanos.  
 
Vi passerer selvfølgelig magiske Ækvator, deltager i en ægte colombiansk baristakaffesmagning, 
og besøger vel nok en af verdens smukkest beliggende kirker undervejs. 
 
Det er selvfølgelig muligt at forlænge rejsen til eksempelvis Amazonas, Mindo, Galapagos eller 
Peru, ligesom det selvfølgelig er muligt at påbegynde rejsen tidligere og opleve mere af Colombia. 
 
Garanteret afrejse fra kun seks deltagere. Maksimalt 15 deltagere. 
 
Programfotos er taget af rejseleder Jan Tvernø. 
 
Velkommen til Colombia og Ecuador 
Jan Tvernø - jantvernoe.dk 
Indehaver af Happy Lama Travel  
En del af Tvernø Travel Group - tt-group.dk 

https://jantvernoe.dk/
https://tvernoetravelgroup.dk/


Søndag den 6. september 2020 
Afrejse fra Danmark - Ankomst til Calí 

 

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. 
***San Antonio eller tilsvarende i Calí (-/-/-)  

 
Mandag den 7. september 2020 

Salsaens hovedstad Calí - San Antonio og fødevaremarkedet La Alameda  
 

Vi starter dagen med at gå på opdagelse i Calís koloniale bydel 
San Antonio, hvor vi får en introduktion til byens historie og de 
begivenheder, som har formet salsaens hovedstad til den fest-
glade og farverige by, vi ser foran os i dag.  
 
Vi besøger også det kæmpemæssige og meget lokale føde-
varemarked La Alameda, som mest af alt kan karakteriseres 
som nogenlunde organiseret kaos. I dette farverige frugt- og 
grøntsagsmekka prøver vi lidt forskellige lokale specialiteter. 
 
Ud på eftermiddagen starter vi vores sydcolombianske roadtrip, 
når vi sætter kursen mod Guambianofolkets primære markeds-
by Silvia, hvor vi overnatter, så vi har chancen for at opleve 
markedsstemningen helt fra tirsdag morgen. 
**Comfandi eller tilsvarende i Silvia (M/F/-) 

 
 

 

Tirsdag den 8. september 2020 
Guambianofolkets autentiske fødevaremarked i Silvia 

 

Guambinoerne er et af Colombias mange oprindelige stamme-
folk og et af de mest traditionelle. De ca. 12.000 Guambinoer 
bor i bjergene, som omgiver Silvia, og mødes hver tirsdag for at 
handle, ofte på helt traditionel naturalieøkonomisk facon. 
 
Markedet er meget autentisk og her kommer meget få turister, 
så det er en udsøgt mulighed for at opleve et traditionelt andisk 
marked, som det kun kan foregå i Colombia, Ecuador, Peru og 
Bolivia, og vi har god tid til at opleve markedets egen dynamik. 
En anden sjov ting ved markedet er de traditionelle busser, 
som transporterer folk og deres indkøb tilbage til deres hjem. 
 
Ud på eftermiddagen fortsætter vi vores færd gennem smukke 
og frodige bjerglandskaber, til vi ankommer i Inza, tæt på en af 
vigtigste arkæologiske udgravninger i Colombia - Tierradentro. 
**El Refugio eller tilsvarende i Tierradentro (M/-/-) 

 
 

 

Onsdag den 9. september 2020 
Den mystiske underjordiske verden i Tierradentro 

 

Tierradentro = Under jorden. Vi går under jorden og udforsker 
de mange spændende og smukt dekorerede grave til fods, hvor 
især Alto de Segovia og Alto del Duende skiller sig ud. 
 
Indtil videre har arkæologer fundet 100 af disse usædvanlige 
grave, som er unikke i Amerika. Man ved ikke meget om den 
oprindelige befolkning, der har lavet de underjordiske grave, 
men man tror ikke, de er en del de oprindelige folk, der bor i 
området i dag og nogle forskere mener, at kulturen formentlig 
har levet omkring det 1. århundrede. 
 
Ud på eftermiddagen fortsætter vi mod San Agustin - Et andet 
af Colombias mange fantastiske UNESCO verdensarvssteder 
via en lille charmerende by med det misvisende navn Gigante. 
***Finca El Maco eller tilsvarende i San Agustin (M/-/-) 

 
 

 



Torsdag den 10. september 2020 
San Agustins gamle kultur og mystiske stenskulpturer 

 

For ca. 5.000 år siden boede der to kulturer i området, som 
mødtes her for at handle og begrave deres døde. 
  
I San Agustins arkæologiske UNESCO kompleks finder vi ca. 
500 statuer udskåret i lavasten. Skulpturerne ligner mennesker, 
dyr og maskerede monstre og den højeste er syv meter. 
 
Stedets mystik bliver kun større, 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. 
 
Om eftermiddagen har vi tid til at nyde den afslappede landlige 
atmosfære og dagligdagen i selve San Agustin. 
***Finca El Maco eller tilsvarende i San Agustin (M/-/-) 

 

 
 

 
 

Fredag den 11. september 2020 
Purace Nationalpark, Kondorer og Den hvide by Popayan 

 

Efter en smuk, spændende og måske til tider udfordrende 
køretur i udkantscolombia ankommer vi til den hvide by 
Popayan. Køreturen tager os bla. gennem den fascinerende 
tågeskov i Parque Nacional Purace, som også byder på et 
ægte andisk Paramolandskab med lav busket vegetation. 
 
Undervejs gennem nationalparken besøger vi et sted, hvor 
engagerede lokale gør en stor indsats for at bevare den 
andiske kondor i Colombia og der skulle være en god chance 
for at komme tæt på den bevingede konge af Andesbjergene. 
 
Popayan er kendt som værende en af Latinamerikas 
smukkeste byer med sin typiske koloniale arkitektur. 
 
Om eftermiddagen kan vi udforske den smukke by til fods. 
***La Plazuela eller tilsvarende i Popayan (M/-/-)   

 
 

 

 

Lørdag den 12. september 2020 
Colombiansk Baristakaffesmagning i Pasto 

 

Vittige sjæle vil hævde, at Pasto ligger mellem Pasta og Pesto. 
 
Pasto er den sidste større by før den ecuadorianske grænse. Vi 
når byen efter en smuk køretur fra Popayan. Vi er i den del af 
Colombia, hvor den mægtige Andeskæde deles i tre og skaber 
den kontrastfyldte colombianske topografi og natur. 
 
Fremme i Pasto besøger vi et værksted, som producerer smuk 
trækunst fra Mopa Mopa træet og stifter bekendtskab med den 
berømte colombianske kaffe ved en baristasmagning. 
***Cuellar eller tilsvarende i Pasto (M/-/-) 

 

Søndag den 13. september 2020 
Santuario la virgen de Las Lajas og velkommen til Ecuador 

 

Kirken i Las Lajas er en af verdens smukkest beliggende kirker. 
 
Den nygotiske kirke er bygget på kanten af den kløft, hvori Rio 
Guaitara flyder. Den utraditionelle placering skyldes at jomfru 
Maria angiveligt har vist sig på netop dette sted en gang i 1800-
tallet. Uanset hvad, så er det et usædvanligt smukt skue som 
kombinerer arkitektur, natur og unik beliggenhed på bedste vis. 
 
Senere på dagen krydser vi grænsen og besøger San Antonio 
de Ibarra, som er kendt for sin smukke trævareproduktion. 
***Hostería Chorlavi eller tilsvarende i Ibarra, Ecuador (M/-/-) 

 

 
 



Mandag den 14. september 2020 
Håndarbejdsruten fra Cayambe over Ækvator til Cotopaxi Nationalpark 

 

Vi starter vores ecuadorianske eventyr med at køre gennem 
den nordlige del af Ecuadors Avenue of Volcanos, hvor smukke 
Cayambe og Cotopaxi vil være dagens naturlige højdepunkter. 
 
På vores vej besøger vi landsbyen Zuelta, som er berømt for 
sine unikke broderier - En håndarbejdstradition som nedarves 
gennem generationer. Efter sigende er ikke to designs ens. 
 
Vi passerer for første gang Ækvator og nærmer os Cotopaxi 
National Park. Nationalparkens centrale element er uden tvivl 
den smukke nærmest perfekt kegleformede, sneklædte aktive 
vulkan Cotopaxi 5.897 moh.  
 
Nationalparken er usædvanlig smuk og vi gør stop ved den 
lavvandede sø Laguna Limpiopungo i ca. 3.850 moh., hvor vi 
med lidt held kan se den lille vævre Ecuadorian Hillstar - 
Verdens højest levende kolibri og den smukke andiske ræv. 
 
Hvis tid og vejrlig tillader det, kan vi køre op til ca. 4.600 moh. 
og vandre de sidste 200 højdemeter til refugio José Rivas i 
4.800 moh. hvor bjergbestigere normalt påbegynder topforsøg. 
 
Vi overnatter i en smuk gammel renoveret hacienda i Lasso. 
***Hacienda La Cienega eller tilsvarende i Lasso (M/-/-) 

 
 

 
 

 

Tirsdag den 15. september 2020 
Quilotoa kratersøen og Panamericana Highway til Guamote 

 

Fra Lasso kører vi gennem noget af det mest autentiske 
andiske område i Ecuador med smukke fotogene veje, som 
fører os gennem typisk andiske landsbyer, som for nogles 
vedkommende blot bebos af ca. 100 mennesker. 
 
Vores mål er den smaragdgrønne vulkanske kratersø Quilotoa, 
som er et af Ecuadors absolutte naturlige højdepunkter og en 
kulmination på turen rundt i udkantsecuador.  
 
Hvis du er frisk, så er der mulighed for at vandre omkring søen 
på selve kraterkanten eller vandre ned til søen, hvor vandet 
bobler pga. aktiv seismisk aktivitet.  
 
Vi returnerer til legendariske Panamericana Highway, som man 
kan følge hele vejen fra Patagonien i Chile til Venezuelas 
hovedstad Caracas. Vi stopper imidlertid i Guamote. 
**Inti Sisa eller tilsvarende i Guamote (M/-/-) 

 
 

 

 

Onsdag den 16. september 2020 
Totorasmarkedet og andisk madlavning 

 

I dag oplever vi et af Ecuadors mest repræsentative, autentiske 
markeder i Tortoras, hvor 16 forskellige samfund mødes på en 
strategisk beliggenhed for at handle oftest på helt traditionel 
naturaløkonomisk vis.   
 
Vi køber lokale råvarer på markedet, som vi senere på dagen 
anvender i en andisk madlavningslektion tilbage i Guamote. 
 
Når vi overnatter i Guamote har vi alle muligheder for at følge 
med i forberedelserne til det ugentlige torsdagsmarked, hvor 
især dyremarkedet er en attraktion. 
 
Læg mærke til mændene, som besøger markedet i Guamote. 
De bærer deres traditionelle ponchoer med stor stolthed. 
**Inti Sisa eller tilsvarende i Guamote (M/-/-) 

 

 
 

 



Torsdag den 17. september 2020 
Dyremarkedet i Guamote & Puruháfolkets samfund ved Chimborazo 

 

Besøg Guamote torsdag morgen og du får fornemmelsen af, at 
være den eneste gringo i verden.  
 
Du kan købe alt på markedet i Guamote, men dyremarkedet er 
i særklasse. En kæmpemæssig jordfold i den ene ende af byen 
propfyldt med lokale i farverige klædedragter og dyr i alle 
afskygninger fra marsvin til grise og får. Ønsker du at sælge et 
får, stiller du dig bare op i den improviserede afdeling for får og 
venter på at nogle kommer og byder, hvorefter en kompliceret 
og ofte langvarig handel går i gang.  
 
Tyremarkedet har sin egen placering i den ene ende af byen, 
og det er helt almindeligt at en forvirret tyr kommer buldrende 
gennem de smalle gader med fire mænd i et reb efter sig, som 
forsøger at overbevise den om ejerskiftet.  
 
På vejen gennem Chimborazoregionen mod Quito besøger vi 
Puruhásamfundet, som er et af Ecuadors mange oprindelige 
folk. Vi får en fin introduktion til deres måde at leve på i et 
moderne samfund. Vi passerer også mægtige Chimborazo på 
6.268 moh., som pga. jordklodens ækvatoriale bule er det 
punkt i verden, som er længst fra jordklodens centrum. 
**Hotel Vieja Cuba eller tilsvarende i Quito (M/-/-) 

 
 

 
 

 

Fredag den 18. september 2020 
Ækvator, Mitad del Mundo og Quito City Tour 

 

Ecuador er helt oplagt opkaldt efter den ækvatoriale linje, som 
skærer landet over lige nord for hovedstaden Quito, og vi 
besøger La Mitad del Mundo monumentet på Ækvator. 
 
Ækvator blev defineret af den franske opdagelsesrejsende og 
matematiker Charles de la Condamine på en ekspedition til 
Sydamerika i perioden 1736 - 1744, hvis formål var at definere 
Ækvator og fabrikere det første brugbare kort over Amazonas. 
 
Den direkte årsag til ekspeditionen var dog, at Isaac Newton 
påstod, at jordkloden ikke var helt rund, men svagt elipseformet 
ved Ækvator. En påstand som franske videnskabsmænd satte 
sig for at (mod)bevise.  
 
Charles de la Condamine blev derfor sendt til Ecuador samtidig 
med at andre franske videnskabsmænd tog til Lapland for at 
måle breddegrader omkring Polarcirklen.  
 
Til mange franskmænds ærgrelse beviste Charles de la 
Condamine Isaac newtons påstand om den ækvatoriale bule. 
Ekspeditionen gav desuden anledning til introduktionen af det 
metriske system. 
 
Tilbage i Quito går vi en tur i byens smukke koloniale centrum, 
som allerede i 1978 blev erklæret UNESCO verdensarv.  
 
Vi besøger bla. Plaza Grande og den smukke jesuitiske kirke 
La Compania. Kirken er berømt, som den mest udsmykkede 
kirke i Ecuador og en af de mest imponerende kirker i verden.  
 
Nærmest alt er forgyldt og det anslås, at der er anvendt syv 
tons guld til at forgylde vægge, lofter og altre. 
 
Vi besøger også La Basilicakirken og går gennem nogle af 
Quitos ældste brostensbelagte gader i La Ronda kvarteret. 
**Hotel Vieja Cuba eller tilsvarende i Quito (M/-/-)  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Lørdag den 19. september 2020 
Tekstilmarkedet på Plaza de los Ponchos i Otavalo 

 

Otavalo ligger i smukke landlige og behagelige omgivelser i ca. 
2.550 moh. i bjergene nord for hovedstaden Quito og er særligt 
kendt for sine tekstiler og det enorme lørdagsmarked.  
 
I århundreder har regionale markeder spillet en vigtig rolle i det 
indianske liv og samtidig fungeret som regelmæssige møde-
steder for handel og socialt samvær. 
 
Otavalos indianske marked kan dateres tilbage til før inkatiden 
og er Sydamerikas mest berømte indianske marked, hvor al 
handel foregår i en dejlig afslappet andisk atmosfære.  
 
Indianerne fra Otavalo er rigtige handelsfolk og ses ofte i andre 
egne af Ecuador, i Peru, i Colombia og sågar i Europa.  
 
Især kvinderne bærer smukke klædedragter og genkendes let 
på deres smukke ornamenterede hvide skjorter, typiske 
indigoblå klæder og farverige perlekæder, mens mændene 
oftest karakteriseres med deres lange hår og hvide bukser. 
 
Vi anbefaler den klassiske lokale specialitet Fritada con Mote til 
frokost. Grillet svineskød med majs og kartofler. 
**Hotel Vieja Cuba eller tilsvarende i Quito (M/-/-) 

 
 

 
 

 

Søndag den 20. september 2020 
Afrejse fra Quito eller forlængelse 

 

Happy Lama Travel anbefaler meget varmt at forlænge rejsen 
til enten Amazonas, Galapagos eller tågeskovene i Mindo. 
 
Af hensyn til fleksibiliteten for alle og eventuelle forlængelser, 
bookes flybilletter derfor løbende.  
 
Happy Lama Travel assisterer og vejleder selvfølgelig i forhold 
til flyforbindelsen. Evt. mulighed for afrejse fra Aalborg, Billund 
eller Hamborg.  

Forlængelse til Amazonas 
 

Har man sagt Sydamerika, så bør man også sige Amazonas.  
 
Verdens største regnskov udgør en stor del af det nordlige 
Sydamerika øst for Andesbjergene og Amazonasregionen i 
Ecuador udgør ca. 50% af Ecuadors samlede fastlandsareal. 
 
Der er mange muligheder for ægte Amazonasoplevelser på fire 
eller fem dage i de store nationalparker Cuyabeno og Yasuní, 
hvor du med lidt held kan komme helt tæt på det fascinerende 
dyreliv, og så er der bare noget ganske specielt over at 
opholde sig i junglen med alle dens lyde og frodighed. 
 
Billedet af brøleaben har jeg taget i Yasuní, mens billedet af 
anakondaen er taget i Cuyabeno. 
 

 
 

 

Forlængelse til Galapagosøerne 
 

Galapagosøerne er ubetinget et af verdens mest fascinerende 
og unikke rejsemål. De skal ses og opleves, og kan ikke 
retfærdiggøres gennem beskrivelse. 
 
Galapagosøerne giver dig meget unikke oplevelser, da det er 
muligt at komme helt tæt på øgruppens unikke og ekstremt 
varierede dyreliv samtidig med, at øgruppen er arnested for 
vores nutidige livsopfattelse.  

 

 
 
 



Øerne blev berømte, da en ung forsker - Charles Robert 
Darwin besøgte øerne i 1835 og udviklede sin berømte 
evolutionsteori senere udgivet i den revolutionerende bog ”The 
Origin of Species by Means of Natural Selection”. 
 
Mange forbinder Galapagosøerne med dyre cruisebåde, men 
en anden måde at opleve Galapagosøerne på er, at overnatte 
på de øer hvor det er muligt - Santa Cruz, Isabela og San 
Cristóbal og derfra deltage i spændende dagture. 
 

 
 

 
 

Forlængelse til Tågeskoven i Mindo 
 

Blot et par timers kørsel fra Quito finder du en helt anden 
fascinerende verden - Mindos tågeskove.  
 
De frodige mystiske tågeskove på de vestlige skråninger af 
vulkanen Pichincha huser et spektakulært dyreliv og en flora 
som ikke opleves i andre økosystemer. Der er registreret ca. 
4.700 orkidéarter og ca. 350 fuglearter i Mindo, deriblandt de 
spektakulære Cock of the Rock, Toucan Barbet, Platebilled 
Mountain Toucan og Golden Headed Quetzal.  
 
Mindo er også hjemsted for utallige kolibriarter og store 
farverige sommerfugle. 
 
Dybt inde i Mindos uigennemtrængelige skove ligger adskillige 
lodges, som hver især har særegent dyreliv tæt på lodgen. Du 
kan bo på disse lodges og derfra tage på specialiserede 
guidede ture. 
 

 
 
 

 

Forlængelse til Colombia, Peru eller Bolivia 
 

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 og Ecuador - Peru og Bolivia, som har hver deres 
spændende særpræg. 
 

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. 
 
Denne rejse koncentrerer sig om den sydlige del af Colombia, 
men ønsker du at opleve mere af Colombia, vil vi anbefale en 
indledende rundrejse i Colombias centrale kafferegion, hvor 
noget af verdens mest berømmede kaffe produceres.  
 
Du kommer bag facaden og oplever den intense og dybtfølte 
passion colombianerne har omkring deres store nationale 
stolthed - Café de Colombia. 
 
Den caribiske kyst med den smukke koloniale by Cartagena og 
Tayrona National Park er absolut også et af højdepunkterne i 
Colombia.  
 
Det nærliggende fascinerende kystområde, Sierra Nevada de 
Santa Marta, er et af verdens mest varierede kystterræner med 
alle landskabstyper. Fra frodig regnskov i syd over snedæk-
kede bjergtinder på næsten 6.000 moh. og vidstrakte sumpe til 
Guajiraørkenen helt mod nord. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 



Peru 
 

Peru er let tilgængeligt fra Ecuador og Colombia og har du 
rigtig god tid, vil vi anbefale at lave en regulær rundrejse i 
Sydperu enten før eller efter rundrejsen i Colombia og Ecuador.  
 
På en sådan rejse kan du opleve spændende steder som 
Arequipa, Colca Canyon, Chivay, Cruz del Condor, Titicaca-
søen, Cusco, Den Hellige Dal og Machu Picchu.  
 
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 fabel-
agtig kulturarv, som alt for ofte overskygges af Inkarigets store 
bedrifter i det sydlige Peru. 
 

Bolivia 

 

Bolivia er kun fire timers flyvning fra Quito, 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 forment-
lig 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:

 *1
 

DKK 19.495 + fly ca. DKK 9.500 (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: 
- 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 
- Rejsegarantifondens dækning - Registreringsnummer 1940 
- Tvernø Travel Groups tryghedsservice (Rejseinformationer for hurtig koordinering i tilfælde af krise) 
 
Prisen inkluderer ikke: 
- International flybillet
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- Anbefalet afbestillingsforsikring og obligatorisk rejseforsikring
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- Evt. vaccinationer - Kontakt egen læge eller Statens Serum Institut 
- Drikkepenge, evt. fotoafgifter samt frivillige bidrag
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- Ikke nævnte måltider 
- 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 og Ecuador 
- 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 + estimeret flypris DKK 9.500 faktureres ved tilmelding 
- Restbeløb faktureres til betaling tre måneder før afrejsen 
- Rejsen gennemføres ved minimum seks tilmeldte ex. dansk rejseleder. Max. deltagerantal er ca. 15 
- Deltagelse foregår på egen risiko 
- Guidesproget er engelsk. Det fremmer rejseoplevelsen at du taler og forstår engelsk  

_____________________________________________________ 
Forbehold for programændringer og forudsætningsændringer som valutakurser, skatter og afgifter samt oliepriser.  
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 - 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. 
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 - Tvernø Travel Group anbefaler GOUDA, hvis forsikringer har en rigtig god dækning. 
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- Det er kutyme at give drikkepenge i Colombia og Ecuador. Der beregnes et vejledende niveau som rejselederen 

administrerer. 
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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. 
 
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 

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  

http://www.tt-group.dk/
http://www.jantvernoe.dk/
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