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Colombia er mere
end kaffe og kokain
Der er god grund til at besøge et af Latinamerikas mest
komplette rejsemål med Atlanter- og Stillehavskyst, regnskov
og bjerge. Colombia er langt bedre end sit blakkede ry
efter 1980’ernes narkobaroner. I dag er kaffelandet en
uspoleret destination med uforglemmelig natur
og ﬂere steder helt blottet for masseturisme.
RUNE V. HARRITSHØJ | Jyllands-Postens udsendte medarbejder | explorer@jp.dk

Bogotá er hovedstaden med
mere end otte mio. indbyggere. En moderne storby, der
kombinerer det gamle med
det nye. Her Candelariakvarteret i det historiske
centrum, der blev grundlagt
1538. Foto: Rune V. Harritshøj
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Bogotás hyggelige La Candelaria-kvarter har mange
huse i klassisk spansk kolonistil. Her holder soldater øje med
gadelivet på et hjørne under Colombias 25. præsidentvalg, der
fandt sted i slutningen af maj i år.
Foto: Fernando Vergara/AP Photo

M

åske kommer Colombia aldrig helt
af med sit ry som et land, hvor
narkobaroner og kidnapninger af
udlændinge hører til dagens
orden.
Der er alligevel løbet meget
vand under broen, siden Sydamerikas næststørste land målt efter befolkningstal
hørte til regionens mest usikre. Dén titel løber
naboen Venezuela samt et par mellemamerikanske lande af med.
Colombia er som dets mest kendte turistslogan: Den største risiko er, at du får lyst til at blive.
Explorer tog chancen og rejste en tur rundt i landet med besøg i kafferegionen Quindío, vulkanområdet omkring Pasto og det frodige bagland i
Amazonas-regnskoven, som udgør en fjerdedel
af Colombia.
Landet er hjemsted for hele 1.850 fuglearter,
hvilket gør Colombia til legeplads for ornitologer
og fugleinteresserede. Bag den imponerende statistik gemmer sig en mangfoldig natur med en af

Landet er
hjemsted for
hele 1.850
fuglearter,
hvilket gør
Colombia til
legeplads for
ornitologer
og fugleinteresserede.

verdens største biodiversiteter – ikke mindst det
store Amazonas-bagland op til Brasilien og Peru.
Guldmuseum og luksuskaffe
Hovedstaden Bogotá er som andre latinamerikanske hovedstæder hæsblæsende og kaotisk i
myldretiden men med et hav af åndehuller for
gastronomi, kultur og almen afslapning i dens
sidegader. Det lokale guldmuseum, Museo del
Oro, huser officielt verdens største samling af
guld fra tiden op til og under inkaimperiets storhedstid før spaniernes kolonisering af området i
1500-tallet. Museet ligger i Santander-parken i
centrum af byen. I samme område viser Bogotá
sig fra sin bedste side med små sidegader, der
siden de uroplagede 1990'erne har fået en gevaldig ansigtsløftning. Særligt den gamle bydel La
Candelaria, der med sine brostensgader og gamle
gadelamper er en tidsmaskine til det koloniale
Bogotá med udpræget spansk stil. En vilkårlig
aften på en fortorvscafé går man ikke galt af, hvis
man vil opleve lokal hyggestemning. Markedet

Paloquemao er også et besøg værd. Her kan
alskens eksotisk frugt og mad prøvesmages. Som
maracuyá-frugten, kendt som passionsfrugt på
dansk, der i Colombia og de andre Amazonaslande Peru, Ecuador, Venezuela og Brasilien
ivrigt benyttes i juicer, is og adskillige andre
fødevarer. Paloquemao-markedets dufte og farver
blander sig med hinanden hos de mange falbydende frugthandlere og afspejler Colombias
imponerende biodiversitet med Stillehavskyst,
caribisk kyst, højland og regnskov.
En tur op med kabelbanen til Monserratehøjen bør også stå højt på listen for et skue ud
over dalen, der huser den stadigt voksende
hovedstad med nu knap otte mio. indbyggere.
Beﬁnder man sig i Bogotá på en søndag, er
visse gader i centrum og udvalgte kvarterer lukkede for motoriseret traﬁk fra klokken 7 morgen
til 14 frokosttid, hvor storbyen med fordel kan
nydes fra en lejecykel langs den nye cykelsti,
Ciclovia, fra centrum til kolonikvarteret Usaquén
– en nordlig forstad, der frem til 1777 var hjem-
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Frontiers Ltd. Wild-Life Tours

Med en perfekt beliggenhed midt i Sydafrikas bedste
safariområde, et meget dedikeret personale og med
plads til kun 12 gæster om ugen, sørger vi for, at din
safarirejse bliver din bedste ferie nogensinde!
Storslået, vild natur, tropiske nætter med lyden af cikader og løvebrøl i det fjerne, eksotiske dufte i bushen, spændende og bjergtagende dyreoplevelser på safari turene, eksklusiv luksus i campen,
fantastiske kulinariske oplevelser, Sydafrikas bedste vine…

OM COLOMBIA
Colombia er Sydamerikas
fjerdestørste land med
1,138 mio. km2.
Befolkningsmæssigt er
det Sydamerikas næststørste land.
Hovedstaden Bogotá
med knap 5 mio. indbyggere har en lang våd og
ofte kold vinter.
Nabolande er Venezuela,
Ecuador, Peru og Brasilien.
Colombia blev uafhængigt fra Spanien i 1819.

sted for en indianerstamme. Efter dekret fra de
spanske koloni-overherrer blev stammen forﬂyttet, og i dag bærer kvarteret præg af den spanske
koloni-stil. Usaquén er et velegnet mål for en
rolig formiddagsspadseretur i de mindre gader.
En god dagstur er den smukke koloniby Villa
de Leyva nord for Bogotá, hvor tidsmaskinen
atter er i aktion. Villa de Leyva er ét stort frilandsmuseum fra 1700- og 1800-tallets Colombia,
hvor siestaen holdes ved lige og et par dages
afslapning kan være et alternativ til Bogotás hæsblæsende kaos. Det lokale naturhistoriske
museum viser diverse dinosaur-fund, fra dengang Colombia i forhistorisk tid sammen med
Argentina var centrum for de uddøde kæmper.
Sort kaffe – uden sukker, por favor
En ﬂyvetur 300 km vestpå videre til hjertet af en
af Colombias mest kendte egne i Quindío-departamentet mellem storbyerne Medellín og Cali,
Fortsættes E

10 DAGES REJSE: Se spændende dag til dag program på www.balule.dk

Pris pr. person fra kr. 17.495,Prisen er inklusive ﬂy og alle måltider – både på safari og i campen

Kombiner Balule med Cape Town, Victoria Falls eller Mauritius
Se meget mere på www.balule.dk eller ring 70 26 51 00
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I Quindío-regionen kan
man besøge Parque del
Cafe, Kaffeparken, hvor
man kan lære om kaffens historie og selvfølgelig smage på herlighederne. Foto: Rune V. Harritshøj

E hvor kaffebønnerne dyrkes på de mørkegrønne bjergsider.
Colombia kæmper med andre kaffeproducerende lande som Etiopien og Indonesien om at
bryste sig af at lave verdens ypperste kaffe. Flere
gange er titlen gået til superb colombiansk ofte
økologisk kaffe. Det Bruxelles-baserede International Taste & Quality Institute, ITQI, gav så sent
som i 2013 San Albert-kaffefarmen fra Quindíodepartamentet tre guldmedaljer som bevis på
den fremragende kvalitet.
I Quindío-departamentet ﬁndes nationalparken for kaffe. Her kan kaffeelskere få et detaljeret
indblik i kaffens historie med colombiansk fortegn. Det behøves næsten ikke at nævnes, men
overalt i Colombia får man god og stærk kaffe
morgen, middag og aften. I byen Armenia, der er
Quindío-regionens hovedby og ligger 290 km
vest for Bogotá, er der ﬂere muligheder for at
overnatte på en kaffeplantage. Det lokale turistkontor kan anbefale ﬂere overnatningsmuligheder, og der er også mulighed for en rundtur uden
overnatning. Prøvesmagning er obligatorisk. Og
tager man sin kaffe sort og uden sukker, er
respekten fra de lokale størst.
Familien Vasquéz har dyrket kaffe i området
siden spaniernes kolonidømme fra 1550, og det
kan anbefales at overnatte i familiens smukke
hacienda. De lange rækker af træer med de røde
kaffebønner er som en tidsmaskine. Sommerfuglene sværmer omkring indgangen til haciendaen,
og de hårdtarbejdende kaffearbejdere synger
lokale folkesange på vej hjem fra dagens høst.

Et par timers kørsel derfra ligger den fantastiske Cocora-dal med nationalparken Los Nevados,
hvis unikke og enorme Cera-palmer præger landskabet. Cera-palmen er Colombias nationaltræ
og en af verdens højeste palmer. Dyrelivet er rigt
med tapirer, den sydamerikanske brillebjørn,
pumaer og et fugleliv med papegøjer og tucanfugle overalt.
Arkæologisk skatkammer
Jungle- og bjergområdet omkring landsbyen San
Agustín rummer en af Sydamerikas vigtigste
arkæologiske udgravninger. Landsbyen, der er
placeret i Huila-departamentet i det syd-vestlige
Colombia, ligger den arkæologiske park San Agustín, der er verdens officielt største nekropolis –
på linje med Guiza i Ægypten og Pamukkale i
Tyrkiet. Her blev de vigtigste høvdinge for
diverse præinka-kulturer begravet med gravmonumenter og ﬁgurer tilbage til 2.000 år før Kristus. En rundtur i parkens tre afdelinger giver
besøgende mulighed for at opleve de omkring
500 skulpturer, der alle er fra prækolonialtiden
(før spaniernes kolonisering, red.) og oftest
afspejler afdøde indianerlegender. De er op til tre
meter høje med sjove, triste og onde grimasser.
Stenstatuerne har været på Unescos liste over
verdenskulturarv siden 1995.
Medellín
I hjertet af Colombias bjergområde ligger Medellín. Landets næststørste by og en tidligere enfant
terrible på grund af 1980'ernes narkorelaterede

SKØN SOMMER- OG
VINTERFERIE TIL SØS

Frontiers Ltd. Wild-Life Tours
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Afrejsedatoer:
Hver lørdag fra 28. mar. – 21. nov.

Prisen inkluderer (gælder begge ture): 7 nætters krydstogt i indvendig dobbeltkahyt, helpension, kaffe, the, juice, fri
adgang til pools, jacuzzis, ﬁtnesscenter & teater ombord samt gebyrer, skatter & afgifter.

Bestil på 7022 5959 eller mycruise.dk
Vidste du, at MyCruise tilbyder næsten 13.000 forskellige krydstogter til destinationer i hele verden?
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RÅD TIL REJSEN
Lær lidt (skralde)spansk – uden et basalt ordforråd
er kontakten til de lokale begrænset, selv om de er
yderst imødekommende og behjælpelige. Ofte er spisekort, museer m.m. uden for de store byer kun på
spansk.
Tag af sted mindst 14 dage – gerne mere. Colombia
er et stort land med mange seværdigheder, og ingen
ved, hvornår du kommer igen.
Køb rejsen via en dansk eller europæisk mellemmand
– og køb et airpass med enten colombianske Avianca
eller chilenske LAN, der begge beﬂyver Colombias indenrigsruter. Ellers kan billetterne blive dyre. Ved aflysninger og andre problemer er du bedre beskyttet.

kriminalitet, men de sidste mange år er den blevet et skoleeksempel i byfornyelse. Medellín er
symbolet på Colombias markante forbedringer
de seneste 20 år med nye rene kvarterer, godt
klima og imponerende FN-støttede byprojekter.
Et besøg i byens skulptur-park med 20 værker
lavet af en af Colombias mest anerkendte kunstnere, Fernando Botero, er et must for besøgende,
ligesom en tur med kabelbanen hævet over byen
er imponerende.
I de små sidegader downtown er det kulinariske i højsædet. Her er det også muligt at opleve
den lokale musik og dansekultur, hvor en aften
med salsa og cumbia tiltrækker et modent publikum. Spørg en lokal guide efter et godt sted, og
Byen Silvia ligger kun tre kvarter fra Popayan, hvor de lokale som på billedet hver
tirsdag har landets måske mest autentiske marked. Foto: Rune V. Harritshøj

KulturRetur

Team
Island –
Frontiers Ltd. Wild-Life
Tours

86 12 18 49
torben@kulturretur.dk

86 12 18 49
torben@team-island.dk

Kosovo, Makedonien og Albanien

Færøerne – kunst og natur/ 6 dg.
Tag med på en meget koncentreret rejse
til Færøerne, med fokus på kunst, kirke og
natur. Du kommer til at møde mange lokale
kulturpersonligheder, som inviterer dig tæt
på færøske forhold. Mød færøske kunstnere og se private kunstsamlinger.
Vi kommer ind i kunstneriske cirkler og ud i
den smukke færøske natur.
Som noget særligt er der inkluderet ”Kingosang”, dans og en udsøgt middag med
lokale retter.
Det hele foregår under ledelse af Anders
Errboe, musiker og stor kender af færøske
forhold og beundrer af det færøske kulturliv.
Kr. 10.475 pr. person
Periode: 18/5-23/5 2015 fra Kastrup
Rejseleder: Anders Errboe

Fortsættes E

Island – inkl. Vestmannaøerne

11 dage. Vi besøger tre lande, hvor turismen knapt er begyndt. Landene er blandt
de fattigste i Europa, men busser, hoteller
og restauranter er absolut gode. Oplev det
gamle Rugmeliens historie – og ikke mindst
en venlig og imødekommende befolkning.
Kr. 13.450 pr. person
Periode: 16.9.-26.9. 2015 fra Kastrup
Rejseleder: Anders Errboe

Island rundt – inkl. Vestmanaøerne / 11 dage.

Irlands nordvestlige del / Dublin
10 dage. Oplev fantastiske landskaber,
præget af barskt og blidt, af grønt og blåt.
Pubber med levende irsk folkemusik og
sort Guinness. Dublin, Sligo i det nordvestlige hjørne af øen og historiske Derry i
Nordirland.
Kr. 12.000 pr. person
Periode: 14/7-23/7 2015 / fra Kastrup
Rejseleder: journalist og fhv. højskoleforstander Christian Møller

kulturretur.dk

Hvis du regner med kun at besøge Island
én gang i dit liv, er denne tur perfekt for dig.
Island er 2½ gange Danmarks størrelse!
Oplev bl.a. gejseren Strokkur og vandfaldet
Gullfoss. Turen går gennem området, hvor
vulkanerne Eyjafjallajökull og Grímsvatn i
hhv. 2010 og 2011 satte sit præg på landskabet og beboernes vilkår.
Østlandets dybe fjorde, fuglesøen Mývatn,
Nordlandets største by Akureyri og god tid
i Reykjavik.
Tur til Vestmannaøerne, hvalsafari og sejltur
mellem isbjerge er inkl. program og pris.
Kr. 16.750 pr. person
Perioder: 29/6-9/7  6/7-20/7  20/7-30/7
2015 fra Kastrup
Rejseleder: lokale islandske (dansk-talende)

Vælg mellem 7- eller 8-dages rejser.
Oplev den utroligt varierende islandske
natur: snedækkede vulkaner, spruttende
gejsere og vilde vandfald, sydlandets store
landbrugsområder og besøg ved gletsjer.
Bl.a. tre overnatninger på bondegård,
resten alm. hoteller.
7 dage: Kr. 11.250 pr. person
Perioder: 11/7-17/7 fra Kastrup  11/8-7/8
fra Billund  16/8-22/8 2015 fra Kastrup
8 dage: Kr. 11.550 pr. person
Periode: 22/6-29/6 fra Billund
Rejseleder: lokale islandske (dansk-talende)

Island – med fokus på fugle / 14 dg.
Meget skulle gå galt før vi ikke ser bl.a.
islom, nordisk lappedykker, strømand,
islandsk hvinand, mosehornugle, jagtfalk,
dværgfalk, storkjove, polarlomvi… Et samlet
antal arter på 60-65 er realistisk, af ca. 75
ynglende arter.
Lær også om historie, kunst, politik og
økonomi
Kr. 21.750 pr. person
Periode: 11/6-24/6 2015 fra Kastrup
Rejseledere: Erik Kramshøj
og K. Torben Rasmussen
(forfatter af Turen går til Island)

team-island.dk
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Colombia laver verdens bedste
milde kaffe. Kafferegionen Quindío er relativt ugeneret af turister.
Foto: Rune V. Harritshøj

Popayan bliver kaldt den hvide
by for dens husfacader. Tidligere
var den en af spaniernes vigtigste byer som forbindelsesled
mellem udskibshavnen i Cartagena ved den caribiske kyst og
Ecuadors hovedstad Quito i syd.

500 km

Cartagena
VENEZUELA

Foto: Rune V. Harritshøj

PANAMA

Medellín
Bogotá
San Agustín

COLOMBIA
BRASILIEN
ECUADOR
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JP-kort: AH

REJSEN DERTIL
Flere ﬂyselskaber ﬂyver via Amsterdam, Paris, Madrid eller Miami til Bogotá. Danmark-Colombia t/r
koster alt efter sæson 7.000-9.000 kr.

E man vil få et indblik i den colombianske folkesjæl til tonerne af cumbia – den hurtige colombianske pardans, som man efter få minutter sveder trøjen igennem til.
Cartagena
Et indenrigsﬂy tager os til den caribiske kyst og
hovedbyen Cartagena, der ud over at have været
på Unescos kulturarvliste siden 1984, også er
base for ture i området til nationalparker
omkring Santa Marta. Nationalparken Tayrona er
verdenskendt for sin kystlinje og sit frodige indland. I århundreder valfartede europæiske eventyrer til området på jagt efter den mytiske by, El
Dorado (den gyldne by), der efter sigende var
bygget af det pure guld. El Dorado er aldrig fundet. Tayrona-parken har i dag ﬂere museer og
bounty-strande samt koralrev – et kaldet ”badekarret” (la piscina), som man kan bade i som et
natur-spa. Flere indianerstammer boede i området, og i landsbyen Chairama ligger fortsat ruiner
fra de indianere, der boede her, da spanierne

I århundreder
valfartede
europæiske
eventyrer til
området på
jagt efter
den mytiske
by, El Dorado
(den gyldne
by), der efter
sigende var
bygget af det
pure guld.

koloniserede området. Selve Cartagena er et tidligere spansk fort, der siden er vokset sig til at
være Colombias femtestørste by. Der kan sagtens
bruge ﬂere timer omkring San Felipe-fortet, der
er fyldt med tunneler og gamle legender om drabelige slag mellem spaniere, udenlandske hære
og pirater.
En halvdagstur til ﬁskerlejet La Boquila med
kanosejlads i mangrovesumpen giver også et indblik i områdets rige historie, mens Caribiens
hvide sandstrande kan nydes fra Rosario-øerne,
hvor middagsmaden bogstaveligt fanges og tilberedes på stranden.
Colombia byder på lidt af det hele – og mere
til. Og det er svært ikke at være en smule forpustet ved tanken om de mange muligheder og
oplevelser, når tjeneren i Bogotás internationale
lufthavn sætter en sidste kop med den brandvarme og stærke kaffe på bordet – uden sukker
selvfølgelig. Duften blander sig med resten af Colombias spektrum af farver og lyde. Følelsen af at
have ﬂere lande i ét er overvældende. N

ALT I ÉT LAND
Ejer af Bogotá-rejseselskabet Neptuno, Torsten
Krempin, fremhæver to ukendte næsten jomfruelige
steder i Colombia. Den lille havneby Nuqui ved Stillehavskysten med jomfruelige strande med tropisk
regnskov helt ned til strandkanten og bjergkæden Sierra Nevada del Cocuy, hvor trekking og alpinisme tilFrontiers
Ltd.
Tours
byder uspoleret
og indtil
nuWild-Life
helt usøgt for
masseturismen.
»Colombia er anderledes, fordi det forener alt det
spektakulære karakteristiske for Latinamerika som
naturperler. Landet har en fantastisk historie knyttet
til de mange arkæologiske fund og en diversitet uden
lige – særligt i dets befolkning. Den menige colombianer kan lide at snakke med turister og er åben og
jovial. Colombia er utvivlsomt lige så sikkert et sted i
dag som Ecuador, Peru og Brasilien,« siger Torsten
Krempin.

