
 Colombia og Ecuador – 14 dager
Bogota, Cartagena, Medellin, Kafferegionen, Cali, Las Lajas, Otavalo, Quito og  

evt. tilleggspakke til Galapagos

Bli med på en uforglemmelig reise til to land i Sør-

Amerika. Du får oppleve Sør-Amerikas glemte perle, 

Colombia, og de viktigste områdene i Ecuador med 

mulighet for et fantastisk cruise til Galapagos.  I 

mange tiår har et av kontinentets vakreste land 

vært preget av konflikt, men i dag er det et trygt 

reisemål. Colombia er kjent for sitt varme og 

gjestfrie folkeslag, og vi blir godt kjent med 

lokalbefolkningen. Vi besøker de viktigste byene i 

Colombia, Bogota og Medellin, men blir også et 

møte med landsbygda der vi overnatter på en 

Hacienda med kaffeplantasje og besøker fargerike 

landsbyer. Vi får også noen avslappende 

stranddager ved den karibiske byen Cartagena. Hva 

med en svingom i Salsa-hovedstaden Cali, før vi 

beveger oss inn i Andesfjellene og de indianske områdene rundt Otavalo i Ecuador. Til slutt får vi et møte 

med den sjarmerende hovedstaden Quito der vi også blir med til verdens midtpunkt. Muligheter for et 

uforglemmelig Cruise på Galapgos med båten Galapagos Legend.    

Pris per person i dobbeltrom: Kr. 35 900,- 
Enkeltromstillegg: Kr. 5900,- 

Inkluderer: 
- Norsk reiseleder ved 15 påmeldte 

- 13 netter på 4 og 5 stjerners hoteller med 
frokost 

- 6 luncher og 4 middager 
- Transport i henhold til program 
- Flybilletter Bogota-Cartagena, Cartagena 

Medellin, Cali-Pasto  

- Inngangsbilletter til besøkte steder 
- Profesjonelle engelsktalende guider  
- Personlig assistanse underveis 

 Inkluderer ikke: 
- Internasjonale flybilletter 

- Øvrige måltider 
- Drikke til måltider 
- Tips 
- Tilleggstur til Galapagos 



REISEPROGRAM 

 Dag 1: Fly til Colombia (F) 
Vi tar flyr fra Oslo til Bogota via Amsterdam og lander i den colombianske hovestaden på 

ettermiddagen. Transport til hotell i de bedre strøkene rundt Parque 93 i de nordlige 

delene av byen. Området har en hyggelig atmosfære med mange kafeer, restauranter 

og barer.  Innkvartering på Hotel Estelar 5* eller lignende 

 Dag 2: Bogota (F/L/M) 
Vi blir med på en guidet omvisning i Bogota. Vi vil besøke de viktigste delene av 
hovedstaden som det historiske sentrum, gullmuseet, Plaza Bolivar, katedralen og andre 
bygninger av historisk verdi. Vi drar videre til Montserrat der vi får en flott utsikt over 
byen. Vi vil også få vite mer om historien og de sosiale forholdene i landet, hvordan et 
land preget av borgerkrig har funnet frem til en fredsløsning. Etter frokost blir vi med til 
en av Bogotas forsteder, Zipaquira som ligger ca 1 time unna. Denne vakre byen har en 
godt bevart arkitektur fra kolonitiden, og var viktig for landets økonomiske vekst på 
grunn av saltgruvene. Her blir vi med til et helt unikt arkitektonisk fenomen og et godt 
stykke ingeniør-kunst. Saltgruvene ble omformet til en imponerende katedral 180 meter 
under jorden, med stasjoner underveis som er hugget i saltstein. Det er både lys- og 
lydeffekter på vei til denne helt spesielle katedralen. På kvelden spiser vi middag på den  
spektakulære restauranten Andres med påfølgende colombiansk festaften. 
 

 Dag 3: Cartagena (F/L) 
Vi tar et morgenfly til den vakre og fargerike byen Cartagena som ligger på den karibiske 
kysten av Colombia. Her blir vi innkvartert på hotell nær stranden. Vi blir med på en 
rundtur i Cartagena, en by som har vært svært viktig i landets historie. Det er en livlig by 
med musikk og liv i gatene, og en helt annen stemning enn i fjellene. Getsemani som er 
bohem-bydelen av Cartagena var viktig i frigjøringskampen og har vært oppholdssted for 
mange musikere, poeter og kunstnere. Vi blir også med til et flott utsiktspunkt over byen 
og blir med til det imponerende fortet som preger byen. Dette var veldig viktig for å sikre 
verdiene i spanske imperiet og sørget for å hindre engelske og franske angrep.  
 

 Dag 4: Fridag i Cartagena (F) 
Denne dagen er satt av til egne aktiviteter ved de karibiske strendene. Muligheter for å 
utforske Cartagena på egenhånd eller bli med på valgfrie utflukter. 
 

 Dag 5: Peñol & Guatape (F/L) 
Vi tar et morgenfly til Medellin og reiser rett videre til landsbyene Peñol og Guatupe. Her 
blir mesteparten av Colombias energi produsert, og området står for 35% av 
produksjonen. Her måtte store områder demmes opp, og landsbyen Peñol ble 
oversvømt for å gi plass til dette store gigantkraftverket. Ny landsby ble bygget som en 
kopi av den gamle, og vi får en omvisning i området som karakteriseres av en gigantstein. 
På ettermiddagen blir vi kjent med den fargerike landsbyen Guatape. Vi blir med på en 
spasertur gjennom byens gater og parker. På ettermiddagen reiser vi videre inn i 
Medellin og blir innkvartert på vårt hotell i byen 
 

 Dag 6: Medellin (F/L) 
Vi blir med på heldagsutflukt i Colomibas nest største by, Medellin. Hjembyen til Pablo 
Escobar har mye mer å by på enn dette triste kapitlet av byens historie. Byen er den 
første og eneste by i Colombia med metro som transportssystem, og er vel så moderne 
som hovedstaden. Vi blir med på en rundtur i byen og får se flere av byens landemerker, 
blant annet skulpturparken Maestro Botero. Vi besøker flere av byens mange parker og 
blir med til både historiske og moderne deler av byen. På ettermiddagen drar vi inn i mer 
belastede deler av byen der vi får lære om hvilke sosiale endringer byen har vært 
gjennom de siste tiårene, en historie til håp og inspirasjon. 
 

 

 



 Dag 7: Reise til Kafferegionen (F/L/M) 
Vi reiser fra Medellin og sørover mot kafferegionen langs den vestlige fjellkjeden. Vi 
passerer spektakulært grønnkledt fjellandskap før vi kommer frem til byen Pereira. Vi 
spiser lunch underveis. Vi kommer frem til Medellin på ettermiddagen og blir 
transportert til en hacienda med kaffeplantasje og overnatter her. Middag på Hacienda 
 

 Dag 8: Hacienda og kaffeplantasjer (F/M) 
Etter å våkne opp midt blant åskammene fulle av kaffeplanter, blir vi med ut og plukker 
kaffebønner. Deretter får vi bli med på hele prosessen med å tilberede håndlaget kaffe 
fra bunnen. Deretter blir vi med til Cocora-dalen der verdens høyeste palme-art befinner 
seg.  Vi blir med på en fottur oppover fjellsiden gjennom de mystiske tåkeskogene og får 
en fantastisk utsikt over det idylliske landskapet. På ettermiddagen blir vi bedre kjent 
med kaffeproduksjon og noen av hemmelighetene bak den kolombianske kaffen. Vi blir 
også med til den sjarmerende landsbyen Salento der vi spaserer rundt i de fargerike 
gatene. Husene her ivaretar den karakteristiske arkitekturen fra Antioquia. 
 

 Dag 9: Cali (F) 
Etter frokost tar vi en rolig formiddag på haciendaen, der det blant annet er muligheter 
for å bli med på en fartsfylt ferd over 7 ziplines rett over kaffeplantasjene. Vi tar farvel 
med kafferegionen og beveger oss videre sørover til Cali, en by med en viktig historisk og 
kulturell betydning. Byen har en svært variert etnisk sammensetning, og takket være den, 
er den musikalske rytmen tilstede overalt i byen. Cali er kjent som Sør-Amerikas Salsa-
hovedstad. Ettermiddagen er til egen disposisjon i Cali, men vi vil få tilbud om å bli med 
på et Salsakurs på ettermiddagen. Selv om dansen er ikke er enkel å lære, er salsa så full 
av glede at mange gjerne vil fortsette å danse når de kommer hjem.  
 

 Dag 10: Las Lajas (F/L) 
Vi tar et morgenfly fra Cali til Pasto der vi blir hentet på flyplassen og kjørt til grensebyen 
Ipiales. Vi kan nå se at både naturen og bebyggelsen endres dramatisk og ligner mer på 
områder i Andesfjellene i Ecuador og Peru. Rett utenfor Ipiales ligger en helt spesiell kirke 
som kalles Las Lajas, Det arkitektoniske mesterverket i neogotisk stil kalles også «Guds 
mirakel over stupet» der den ligger dramatisk til over Guaitara Canyon. Vi blir med inn i 
kirken før bussen tar oss over grensen til Ecuador. Herfra kjører vi videre til Cotacachi der 
vi blir innkvartert på en sagnomsust Hacienda der selveste Simon Bolivar har overnattet. 
 

 Dag 11: Otavalo (F/M) 
I dag kan vi sove ut og ha en rolig formiddag i de vakre naturomgivelsene  på Haciendaen. 
Muligheter for hesteridning. Otavalo og Cotacachi er to landsbyer som ligger vakkert til 
mellom vulkanfjell. Spesielt befolkningen i Otavalo har bevart sine indianske tradisjoner 
veldig godt, og vi får se hvordan de lager sine tekstiler og musikkinstrumenter. Det blir 
også muligheter for å gjøre innkjøp på det store markedet i Otavalo. Etter besøket reiser 
vi tilbake til Haciendaen der vi spiser felles middag. 
 

 Dag 12: Quito og midten av verden (F) 
Etter frokost reiser vi mot hovedstaden Quito, og på veien besøker vi ”verdens 
midtpunkt”. Dette er et av de få stedene i verden der man kan oppleve se eksakt der 
verden deles i 2 av ekvatorlinjen, og det er satt opp et stort monument her. Vi fortsetter 
videre til Quito der vi blir med på en omvisning. Vi får se boligstrøkene i nord, byens 
hoved avenyer, utsiktspunktet Guapulo og den praktfulle  kirken ”La Basilica del Voto 
Nacional”. Deretter blir vi med til den koloniale delen av Quito, der vi spaserer rundt på 
”Plaza de la Independencia” og besøker katedralen, regjeringspalasset og kirken 
Arzobispal, der vi kan vi se flott dekorasjon med gull-altre. Vi innkvarteres på hotell i byen. 
 

 Dag 13: Hjemreise 
Transport til flyplass for hjemreise eller tilleggspakke med Cruise i Galapagos  
 

 Dag 14: Tilbake i Norge   


