Episk Rundreise i Mellom-Amerika
Panama, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras og Guatemala

6 land på 22 dager - Reisedatoer 7.-29. mars 2020

Mellom-Amerika er relativt ukjent for mange og
er ofte referert til som USA’s bakgård. Dette er
også tilfellet på mange måter, og historien har
vist en region med revolusjoner, borgerkrig,
korrupte regjeringer og manglende råderett over
landene. Men Mellom-Amerika er også åpne og
søte befolkninger, - store byggverk som
Panamakanalen, - naturlig jungel, hvor dyrene
fortsetter å leve trygt og trygt - vakre og uendelig
vakre strender hvor solen går i vest - pulserende
byer med smil og latter, - store historiske
kulturer, for eksempel mayakulturen, men også
liv og dagligliv i urbefolkningen kan oppleves.
Den 21-dagers reise gjennom Mellom-Amerika
gir deg perlene til denne storslåtte kulturen,
naturen og historien.

Pris per person i dobbeltrom:Kr. 45 900,Enkeltromstillegg Kr. 7500,Inkluderer:
Skandinavisk reiseleder
20 netter på 3-4 stjerners hoteller med frokost
Transport i henhold til program
Flybilletter Panama City- San Jose, ManaguaGuatemala, Guatemala-Flores t/r
Tur på Panamakanalen
Seiltur på Isletas
Båttur på innsjøen Atitlan og besøk av 2 øyer.
Inngangsbilletter til besøkte steder
Profesjonelle engelsktalende guider
Personlig assistanse underveis
Inkluderer ikke:
Internasjonal flybillett
Øvrige måltider
Drikke til måltider
Tips

Spesialinformasjon om turen:
-

-

Turen er for alle aldre
Turen er et forslag slik vi mener du kan oppleve de
en av de aller viktigste høydepunktene i MellomAmerika.
Reisen holder en god hotell-standard slik nordmenn
er vant til, uten at det er luksus.

Utforsk Mellom-Amerika.
De mellomamerikanske landene Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador og Guatemala ble alle
selvstendige i 1838, da den Føderale Sentralamerikanske Republikk, som løsrev seg fra spansk herredømme,
brøt sammen og siden har landene vært selvstendige. Den historiske sammenheng mellom landene kan bl.a.
sees ved at alle landene unntatt Costa Rica har nesten helt like flagg. Det som skiller flaggene, er symbolene
i midten.

Panama derimot er faktisk ikke en del av det opprinnelige Mellomamerika, men var en provins i Colombia.
Etter press fra USA ble Panama-regionen i 1903 et selvstendig land og få måneder etter fikk USA konsesjon
til å bygge Panama-kanalen, som stod ferdig i 1914.
Selv om det har vært kriger mellom landene, borgerkriger, revolusjoner, direkte og indirekte inngrep fra
USA, så har landene forsøkt å fastholde deres selvstendighet og i dag er de selvstendige demokratiske land.
Den økonomiske utvikling i landene har været vidt forskellige. Historisk sett er det Costa Rica, som har klart
sig best. Det skyldes ikke minst grunnleggende endringer av samfundet, som president Jose Figueres fikk
gjennomført, - herunder ikke mist avskaffelsen av hæren. Han var president i Costa Rica i 3 valgperioder i
tiden 1948 til 1974. Etter sin første presidentperiode giftet han seg med den danskfødte Karen Olsen og fikk
etter et besøk i Danmark inspirasjon fra den danske andelsbevægelse. I dag har Costa Rica den største
samvirkebevegelsen i Mellomamerika og den har medvirket i stor grad til den positive økonomiske utvikling
i landet. I dag er Panama det mellomamerikanske landet med den beste økonomiske situasjon, hvilket ikke
minst skyldes, at landet i 1999 overtok Panama-kanalen fra USA.

På den annen side har land som Honduras og Nicaragua ikke oppnådd samme økonomiske fremgang.
Nicaragua er fortsatt det nest fattigste landet i Latin-Amerika og Honduras følger etterpå. I dag er MellomAmerika fortsatt preget av spansk kultur og innflytelse fra urfolk. Her er det ikke minst den maya-kulturen
som er det historiske avtrykket. Det er best sett i de nordlige delene av Mellom-Amerika, blant annet.
Honduras med Las Runias de Copan og i Nord-Guatemala med Tikal, som helt kan matche Maya-ruinene på
Yucatal-halvøya i Mexico.
Folket i Mellom-Amerika er overalt åpne, vennlige og smiler mot fremmede. Derfor er det også enkelt for
turister å komme i kontakt med lokalbefolkningen - selv om språkbarrieren er der. I tillegg har MellomAmerika stor natur med vakre Bounty-strender, uberørte jungler, innsjøer og elver, hvor du kan ferdes
uhindret, men også ville og voldelige vulkaner der vi kan se den røde hete lavaen.

På reisen gjennom Mellom-Amerika vil du derfor få uforglemmelige opplevelser med en voldsom historie økonomisk ulikhet - Maya-kulturen - åpen og storslått natur, samt vennlige og smilende befolkninger.
Dette er en spesiell anledning. Her kan du få oppleve 6 land på en tur, og det vil være skandinaviske
reiseledere som har bodd i og kjenner til landene veldig godt. Denne kunnskapen er ubetalelig, fordi de vil
gladelig dele historier og erfaringer som bare de som har bodd i landene kan gjengi.
Meld deg på 😊

REISEPROGRAM
Dag 1: Ankomst Panama
Avgang med fly fra Norge til Panama by. Ankomst på kvelden og innkvartering
på hotell.
Dag 2: Panamakanalen
Vi bliver hentet på vårt Hotel, fordi i dag skal vi ut å seile på Panama-kanalen.
Vi stiger ombord i Panama City og passerer gjennom to av de store slusene.
Her møter vi flere av de store containerskipene som er på vei gjennom kanalen,
og vi fortsetter til vi kommer frem til Gamboa der vi forlater fergen. Gamboa
ble bygget i begynnelsen av det tjuende århundre for å huse noen av de mange
arbeiderne som medvirket til byggingen av kanalen. Når vi kommer tilbake til
Panama, drar vi til «Panama Viejo», der er ruinene av den opprinnelige Panama
by ligger. Byen ble grunnlagt i 1519 og var den første europeiske by på
Stillehavskysten av Amerika. I 1671 ble byen flyttet til sin nåværende
plassering, da den var blitt ødelagt av et sjørøver-angrep. Herfra kjører vi til

Casco Viejo, som er den eldste delen av Panama City, og går helt tilbake til 1673.
Casco Viejo er på UNESCO’s verdensarvliste og huser fortsatt de eldste bygninger
i byen, samtidig som den ligger vakker til ut mot Stillehavet.
Dag 3: Embera-samfunnet
I dag besøker vi Embera-kulturen. Vi blir plukket opp tidlig på morgenen på
hotellet, hvoretter vi kjører ut til Alajuela-sjøen der de indianske samfunnet
Embera venter på oss med kanoene sine. Vi blir tatt med i kanoene over
innsjøen og videre oppover elven, som fører oss til den indianske landsbyen.
Her blir vi møtt med tradisjonell musikk, samtidig som mange av landsbyens
innbyggere har kommet for å ønske oss velkommen. Etter vi har fått litt tid til
å se oss rundt, blir det en presentasjon av kulturen og tradisjonene, og også
de flotte håndverkene deres. Vi får en lunsj, som består av lokale retter og om
ettermiddagen er det mulig å ta en tur rundt jungelen, som ligger ved siden av
landsbyen. En av medlemmene av de eldres råd følger med oss og forklarer
om livet i jungelen og om de medisinske plantene vi møter underveis. Sent på
ettermiddagen padler vi tilbake til Alajuela-sjøen i kanoene og deretter drar vi
tilbake til Panama City.
Dag 4: San Jose, Costa Rica
Vi tar et morgenfly til San Jose i Costa Rica. San Jose ble først Costa Ricas
hovedstad i 1832. Det er en meget amerikanisert by med mange store
kjøpesentre og internasjonale fastfood-kjeder. Byen ligger i 1150 meters
høyde, og har derfor et temperert klima. Derfor kan det bli litt kjølig om
kvelden selv for skandinaver. Dagen starter med et besøk på Mercado Central,
som er byens sentrale marked der man kan kjøpe alt fra sko, til kjøtt og
levende høns. Deretter går turen til byens torg, Plaza de Cultura hvor folk
kommer for å se og bli sett. Det er også her den costaricanske nasjonalbank
har sine museer. Det mest berømte er gullmuseet, som har en fremragende
utstilling av gullet som er funnet i Costa Rica og utformet av det opprinnelige
indianske folket. Vi går videre til nasjonalmuseet, som ligger i Bella Vistafortet. Her er en liten utstilling om Costa Ricas historie. Her kan vi også se
kolibrier og sommerfugler.
Dag 5: Monteverde
Formiddagen bruker vi til å besøke Jademuseet, som har verdens største
utstilling av amerikansk jade og samtidig får vi en vakker utsikt over byen.
Etter lunsj kjører vi ca 130km nordover til vi kommer til fjellområdene som
heter Monteverde. Det ble i sin tid grundtlagt av kvekere, som immigrerte fra
USA for å unngå militærtjeneste i forbindelese med Korea-krigen. De kjøpte
hele området og benyttet en tredel av det til en naturpark. På de øvrige
områdene driver de jordbruk, og er i dag kjent for sin store produksjon av
melkeprodukter. Opprinnelig har de ikke vært veldig interessert i turister, da
de siste 100 kilometerne opp til hovedbyen er jordvei, men når vi kommer opp
på toppen er det igjen asfaltert.

Dag 6: Monteverde
Dagen starter med å kjøre til naturparken Sky Adventure. Her finnes en rekke
aktiviteter vi kan bli med på. Vi kan starte med å ta en tur med Canopy på
kabler fra tretopp til tretopp. Det er i alt 8 ziplines. Deretter går vi forbi de 5
hengebroene som går over regnskogen. Her får vi en uforglemmelig utsikt der
vi kan studere dyrelivet i regnskogen. Det er også mulig å ta en tur med
gondolbanene som går over jungelen, og så kan vi avslutte med å besøke et
terrarium. Her er det mer enn 30 forskjellige arter av frosker, padder, iguaner
og slanger, som også lever i dette jungelområdet rundt parken. På kvelden kan
vi avslutte med en tur inn i jungelen hvor vi får oppleve dyrelivet som foregår
på natten. Vi møter en rekkeforskjellige dyr som kun kan høres og ses om
natten.
Dag 7: San Juan del Sur
I dag står vi tidlig opp for kjøre til Nicaragua. Turen til grensen tar ca. 4 timer,
og her skal vi bytte bil og sjåfør. Det betyr av vi skal gå over grensen. Vi håper
grensepasseringen går raskt og problemfritt, og deretter kjører vi de siste 45
km ut til turist- og fiskerbyen San Juan del Sur, som ligger rett ut mot
Stillehavet. Resten av dagen kan vi benytte til å ta et bad i Stillehavet eller
utforske den lille byen på egenhånd.
Dag 8: Bad i Stillehavet
I dag skal det slappes av. Her er det bare å nyte hotellets basseng, gå langs
strandpromenaden eller bade i havet. Hvis det er interesse for det kan vi også
kjøre ut til El Parque de Aventuras, Las Nubes. Her kjører vi ATVer 2,5 km. opp
gjennom jungelen der det er gode muligheter for å se bl.a. dovendyr. På toppen
er det muligheter for å rapple, ta tarzansving, gå tur i jungelen eller nyte
utsikten. Det er også mulighet for å komme inn å se på Iguanariumet, hvor
man oppdretter de grønne iguaner for utsetting i jungelen.
Dag 9: Granada
Etter frokost kjører vi de nordover til byen Granada. Granada er grunnlagt i
1524 og er den den eldste spanske by i Amerika som fortsatt ligger på samme
sted. Byens vakre sentrum er bygget i gammel koloni-stil, og er på UNESCOs
verdensarvliste. På ettermiddagen besøker vi Nicaraguas beste museum med
pre-kolumbinsk keramikk, som ble startet av en danske som bodde mange år
i Granada. Herfra går vi ned til det sentrale torget, som har blitt vakkert
restaurert. Her ser vi rådhuset og den lokale domkirken. Vi besøker også det
lokale markedet, hvor alt fra levende høns, kjøtt og krydder til klær kan kjøpes
På slutten av dagen kjører vi ut til Masaya-vulkanen der vi kommer til å stå i
kø frem til det blir vår tur til å kjøre opp til toppen av vulkanen. Allerede på
veien opp vil vil vi se det røde skjæret over krateret, og når vi kommer helt
opp til toppen vil vi se direkte ned i krateret. Her er lavaen rødglødende og
koker. Dette er virkelig et spesielt syn som fjør at vi bedre kan forstå kreftene
som finnes i jordens indre.
Dag 10: Nicaragua-sjøen
Etter frokost kjører vi sørover til Nicaragua-sjøen der vi blir med på en seiltur
ut til de mange små øyene. De kalles «Las Isletas», og det sies at det skal være
like mange øyer som det er dager i året. Her er det et rikt dyreliv, men er i
faresonen fordi rike nicaraguanere og utlendinger har bygget dyre sommerhus
på flere av øyene. Det er en utsatt apefamilie på en av øyene, og den skal vi
selvfølgelig besøke. Etter lunsj kjører vi nordover til byen Chinandega hvor vi
skal overnatte

Dag 11: Chichigalpa og Las Peñitas:
Vi starter dagen med å kjøre til byen Chichigalpa, der den verdensberømte
romfabrikken "Flor de Caña" ligger, og vi besøker den. Rom er et egentlig
rester i forbindelse med sukkerproduksjon, fordi det produseres av den
melasse som er igjen når det ikke kan ekstraheres mer sukker. Her i
Chichigalpa har de virkelig forstått å forfine dette til en av verdens beste rom.
Vi blir med med på en omvisning, og vi får nok også prøvesmake. Herfra kjører
vi til Las Peñitas på Stillehavet. Her får vi lunsj og på slutten av dagen drar vi
på tur inn i naturreservatet Isla Juan Venado og mangroveen, noe som er
veldig viktig for dyrelivet som vi vil se. Vi besøker et av sentrene der
gigantiskeskilpadders egg under beskyttelse klekkes, og hvis vi er heldige, får
vi hjelpe småskilpaddene ut i Stillehavet.
Dag 12: El Salvador – La Union og Suchitoto:
Dagen starter med å kjøre til Fonseca Bay - forbi Nicaraguas nordvestlige
vulkan Cosigüina og videre til den lille fiskerlandsbyen Potosí. Her venter en
båt på oss og er klar til å ta oss over til El Salvador og byen La Unión. Vi reiser
umiddelbart videre til byen Suchitoto, som på samfunnets morsmål Nahuatl
betyr "The Flower Bird Town". Byen ligger ca. 50 km. nord for hovedstaden
San Salvador og under borgerkrigen fra 1980 til 1992 lå den som en
spøkelsesby fordi den lå midt i den væpnede konfliktsonen mellom geriljaen
og regjeringsstyrkene. Det gjorde at byens befolkning måtte flykte. Faktisk
reddet dette byen og den fantastiske arkitektoniske stilen, fordi den kom stort
sett uskadet gjennom borgerkrigen. Den ble grunnlagt i det 16. århundre og
man får følelsen av å være i fortiden. Resten av dagen er til egen disposisjon.
Dag 13: Suchitoto:
Vi besøker bl.a. hjemmet til en av El Salvadors mest kjente filmartist, Don
Alejandro Cotto, som i dag er et museum. Her får vi se utstillinger som
beskriver Suchitoto og Don Alejandro Cottos historie. Her er det også en veldig
vakker hage full av blomster og trær, fontener, stier med en utrolig vakker
utsikt over elven El Suchitlan. Vi besøker også Santa Licia kirke, bygget i 1853
og er fortsatt bevart i den opprinnelige kolonialstilen. Ellers blir det tid til å
slappe av og nyte roen her i fjellet.
Dag 14: Joya de Ceren og San Andres:
Vi kjører videre til Joya de Cerén, ca. 35 km. utenfor San Salvador. Byen kalles
det amerikanske Pompeii etter den romerske byen i Italia, og var en av de
mange maya-landsbyene i Xapotitán-dalen. På 700-tallet ble området utsatt
for utbrudd fra Ilopango-vulkanen, og landsbyen ble dekket av vulkansk aske
som sikret en del bygninger, store deler av interiøret og mat for fremtiden. Til
nå har totalt 10 hus blitt utgravet, inkludert boliger, lager, kjøkken, badstue,
medisinmannens hus og huset der landsbyens ledere samlet seg. Man har
ennå ikke funnet menneskelik, og derfor tror forskerne at folket lyktes i å
rømme før asken dekket hele landsbyen. Vi får se utgravninger og gjenstander
fra landsbyen. Ikke langt unna er San Andres-ruinene, som er de største mayaruinene i El Salvador. Stedet er ikke mye utgravd, hovedsaklig i de politiske og
seremonielle sentra. Det viser seg at det var en nordlig og en sørlig plass som
var koblet sammen med en tunnel. Over lå Akropolis-pyramiden, som var det
religiøse og politiske sentrum. San Andres var hovedstaden i den sørlige delen
av Maya-riket og hadde gode handelsforbindelser med Copan, Tical og
bosetninger i Belize og Mexico. Fra San Andres reiser vi videre nordover, tar
en snartur innom Guatemala, før vi drar videre til grensen til Honduras .
Herfra kjører vi ca. 8 km. inn i landet til byen Copan.

Dag 15: Copan, Honduras
I dag besøker vi Maya-ruinene Copan, som ligger noen kilometer utenfor byen.
Las Ruinas de Copan er en av de vakreste og mest detaljerte Mayan-byene som
finnes. Her blir vi vist rundt av en engelsktalende guide som forteller om
historien til stedet og de imponerende bygningene som gir et inntrykk av
ruinens bakgrunn, livet i Maya-byen, dets folk og grunnen til at kulturen ble
ødelagt. Vi kommer også ned og inn i pyramidene. Hvis det er interessant, kan
du også besøke Grand Museum, som ligger i en imponerende bygning som er
en kopi av en original Maya-pyramide.
Dag 16: Inn i Guatemala
Vi starter tidlig da vi har en lang reise foran oss. Først kjører vi over grensen
til Guatemala og derfra videre til festningen "El Castillo de San Felipe", der
innsjøen Izabal går inn i elven Rio Dulce. Fortifikasjonen ble bygget i 1651 av
spanjolene og hadde tre formål. For det første var det en festning som
beskyttet mot f.eks. engelske pirater. For det andre var det lokalt fengsel og
en tredje funksjon var lager for de store mengdene varer, inkludert gull og
andre edle metaller som skulle fraktes til Spania. Fortifikasjonen er
fullstendig restaurert og gir et godt innblikk i forholdene de spanske
Conquistadores levde under. Herfra fortsetter vi nordover til vi kommer til
Poptún, som er en liten by her i departementet Péten. Her kan vi bli kjent
med det lokalt livet i en liten provinsby på landet og gå en tur på det lokale
markedet. Vi fortsetter nordover til byen Flores, hvor vi skal bo de neste to
nettene.
Dag 17: Tikal

I dag skal vi utforske Tikal som er blant de mektigste ruinene i hele mayaverdenen. Hele Tikal nasjonalpark dekker over 575 km2 med jungel og flere
tusen ruiner. Den sentrale delen av bebyggelsen som vi skal besøke dekker 16
km2, der det er mer enn 3000 byggverk. Tikal hadde sin storhetstid på 800tallet, da ble de store pyramidene bygget og byen hadde en befolkning på
opptil 100 000. På daværende tidspunkt var Tikal den største byen i Mayariket. Maya-kulturen kollapset på 900-tallet, og det er fortsatt et mysterium
hvorfor det skjedde. Noen teorier går ut på at krig, hungersnød, ovebefolkning
og mangel på ressurser var vesentlige årsaker. Andre mener det var tørke og
naturkatastofer som mayaene allerde hadde forutsett gjennom sine svært
komplekse studier av sykluser, og at de derfor flyktet nordover. Mayaene var
store matematikere og vitenskapsmenn, og maya-kalenderen er mer presis en
dagens kalender. Vår guide vil forklare oss mer om Tikals historie. På
ettermiddagen drar vi til flyplassen i Flores og tar siste fly til Guatemala City.
Fra flyplasen reiser vi direkte til byen Antigua, som ligger 45 km utenfor
hovedstaden.
Dag 18: Antigua, Guatemala
Antigua er Mellom-Amerikas vakreste by og ligger ved foten av vulkanen «El
Agua». Byen er på UNESCOs verdensarvliste. Etter innkvartering på vårt hotell,
blir vi med på en guidet tur rundt i byens historiske sentrum. Her får vi vite
mer om grunnleggelsen av Antigua og den opprinnelige hovedstad for
Guatemala Socatepeguz som ligger få kilometer fra Antigua. Vi blir med til
byens sentrale plaza der fontenene fra 1739 fortsatt fungerer. Vi får se
kapteinens plass som mellom 16- og 1800 tallet fungerte som herskapsbolig
for spanskekongens representant i landet. Vi besøker også katedralen og det
som er igjen av erkebiskopens hus. Vi ser at maya-folket dominerer bybildet i
deres fargerike tradisjonelle antrekk. Resten av dagen er til egen disposisjon
og kan benyttes til å besøke markedet eller avslapping. Vi kan også besøke
baren Reillys for å prvøe lokal øl. Dette er en av byens mest velkjente barer og
eies av dansken Henrik Nielsen.

Dag 19: Maya-marked i Chichicastenango
Etter frokost kjører vi til Chichicastengango, hvor vi skal besøke mayaenes berømte marked.
Lokalbefolkningen kommer fra mange omkringliggende landsbyer til byen for å selge og bytte varer. Nå
er vi virkelig i hjertet av maya-verdenen og vi kan bli vitne til flere religiøse seremonier. Det var også
her mayaenes hellige bok «Popol vuh» ble funnet. Det blir et interesant møte med en sterk kultur som
lever slik de alltid har gjort. Vi oppfordrer til å vise respekt for deres tradisjoner og levesett. Blant annet
er det mange som ikke liker å bli tatt bilder av. På ettermiddagen kjører vi videre til Panajachel ved
innsjøen Atitlan der vi overnatter.
Dag 20: Innsjøen Atitlan
Innsjøen Atitlan ligger 1562 meter over havet og er kjent for sitt formidable fargespill. Langs sjøen
ligger en rekke maya-landsbyer, og man kan kun komme hit med båt fra Panajachel. Vi reiser med båt
og besøker flere av landsbyene. Her får vi mulighet til å lære mer om hvordan nåtidens urfolk lever og
bor i dagens Guatemala. Sen ettermiddag reiser vi tilbake til Guatemala City for å overnatte.
Dag 21: Hjemreise
I dag starter vi vår hjemreise tilbake til Europa.

