Det bästa av Colombia, troliga datum 17 - 31 mars, 2017

Landet Colombia är vackert och välkomnande. En pärla som sakta vaknat ur sin
Törnrosasömn. Här finns fortfarande orörda stränder, små tropiska öar och kuststäder
med charm.
Cartagena är en spännande stad med ett hett folkliv och vacker arkitektur, läget vid
karibiska havet och sin kulturhistoria lockar idag turister från hela världen. Anderna med
grönklädda berg och dalar, kafferegionen som producerar ett av världens bästa kaffe.
Bogota, huvudstaden på hög höjd som ständigt utvecklas och förnyas i samklang med
den gamla kulturen.
Colombia för oss är även musik, dans, glädje och möten med fantastiska människor.

Troliga flyg
Göteborg-Paris med Air France,
Köpenhamn-Paris
Stockholm-Paris

AF1553 kl. 07:00-09:20
AF1351 kl. 06:55-08:55
AF1463 kl. 06:30-09:15

Paris-Bogota

AF422 kl. 11:00-16:20
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Dag 1
fredag

Flyg Sverige – Bogota, Colombia
(M)
Flyg från Sverige till Bogotá, Colombia
Ankomst Bogotá, Vår guide och buss möter för transport till hotellet.
Hotel Atton 93, 4* eller liknande i området El Chico.
Gemensam middag på hotellet, presentation av programmet.

Dag 2

Bogota
(F, L, M)
Promenad runt kvarteret följt av orienteringstur med buss. Sightseeingturen
inkluderar La candelaria och Plaza Simon Bolivar som är hjärtat av staden. Vi
besöker en lokal hantverksmarknad med stort urval av produkter där man gärna
shoppar! Kaffestopp, colombianskt kaffe och bakverk slår det mesta.
Vi lägger även in ett besök på Botero museet i Bogota, Colombias stolthet och
stora konstnär.

H

Lunchen äter vi på Monserrateberget, med sin höjd på 3152 m.ö.h. är det ett
givet mål för alla som besöker Bogota.
Linbanan tar oss upp 820 m från bas till topp. Kyrkan är viktig för att
underlätta i det dagliga livet för många fattiga familjer. En klar dag är utsikten
fantastisk. Här finns promenadstigar med växter och unika träd. Försäljning av
fina hantverk, sjalar, smycken etc.

Gemensam middag vid Parque 93, gångavstånd från hotellet
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Dag 3

Bogota – dagstur till Zipaquira
(F,L)
Vi lämnar Bogota och kör norrut genom vackra landskap och små byar. Dagens
mål är en av Colombias äldsta städer Zipaquira. Här finns den gamla
saltgruvan som idag har omvandlats till en underjordisk Katedral. ”Cathedral
de Sal”, som finns med på Unescos lista över världsarv. Vi får en rundvandring
med guide. Stopp för lunch i ”Zipa” där vi äter en typisk BBQ lunch.
Middag på egen hand men vi hjälper gärna till med tips

Dag 4

Bogota - Armenia
(F,L,M)
Vi lämnar Bogota med buss och en resa på 7-8 timmar västerut mot Andernas
kafferegion. Många anser att världens bästa kaffe produceras här. Det blir
stopp för bensträckare, kaffe och lunch under vägen. Vi passerar staden Ibagué
med 650 000 invånare. Det är centrum för handel och ekonomi men mest känd
som Colombias musikhuvudstad. Vår långa dagsetapp slutar vid Hacienda
Combia för check-in och gemensam middag.

Dag 5

Armenia - Salento - Cocoradalen
(F,L,M)
Heldagstur i denna vackra kafferegion. Turen börjar med Salento, en typisk
jordbruksort belägen 1 995 m.ö.h. Under kolonialtiden var detta en viktig
passage på vägen mellan Bogota och Popayán. Staden grunderades så sent som
1842 ett par år efter det att Simon Bolivar färdats på vägen och krävt att den
skulle uppgraderas för att bli en säker väg. Nedanför staden rinner
Quindiofloden, en viktig farled. För att kunna utforska Cocora Nationalpark
byter vi till ”Willy´s Jeep”. I parken finns Colombias nationalträd, den viktiga
vaxpalmen. Vi återvänder till vår hacienda för en stilla kväll.
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Dag 6

Kaffedistriktet
(F,L,M)
Efter frukost kör vi mot Terraza San Alberto där man producerar något av
Colombias bästa kaffe. Det blir rundvandring på kaffeplantagen och även
provsmakning av olika kaffesorter och olika typ av rostning. Vi får en inblick i
hela produktionsledet, från planta till färdigt kaffe.
Tillbaka till vår hacienda för en stilla kväll.

Dag 7

Naturreservatet Otun Quimbaya
(F,L,M)
En tur till nationalparken Otun Quimbaya där det är dags att vandra runt bland
flora och fauna. Lunch. Middag på vår hacienda
The Otun-Quimbaya Sanctuary, in the western slope of the central Andes, is a flora
and fauna sanctuary that was created in 1996 to protect a cloud forest that ranges
between 1,600 m and 2,255 m in elevation and covers 489 ha. The endangered,
endemic Cauca Guan is relatively easy to see at the reserve, and these birds were
believed to be extinct until a population of the species was rediscovered in 1990. It is
also one of the best places in the world to observe Red-ruffed Fruit crow.
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Dag 8

Armenia – Medellin
(F,L)
Dagens etapp bjuder på ännu ett fantastiskt sceneri, vi reser med buss 25 mil
rakt norrut mot Colombias näst största stad, Medellin. Staden grundades av
spanjorerna 1616. Medellin ligger vackert omgivet av höga berg, klimatet är
behagligt mellan 20-28 C året om. Medellin är staden med evig vår. Ett perfekt
klimat för att odla blommor och främst orkidéer. I augusti hålls den årliga
blomsterfestivalen. Vi checkar in på hotellet och får egen tid vid poolen innan
middag. Stora shoppingcenter ett par minuters gångväg från hotellet.
Hotel Four Points by Sheraton.

Dag 9

Medellin
(F,L)
I dags skall vi lära känna Medellin, vi börjar vid ”Cerro Nutibare” där man
byggt en kopia av en gammal by. De bönder som först slog sig ner i området,
brukade jorden, odlade kaffe och blommor. Många med spansk härkomst.
Turen fortsätter till centrum och Skulpturparken som är en hyllning till
Medellins store konstnär Fernando Botero. Botero har skänkt de många statyer
som finns i parken. Turen tar oss även till Barfotaparken och Önskeparken.
Medellin har ett väl utbyggt transportnät med bussar, metro och den
spektakulära linbanan ”Metrocable” som gör att de som bor längst bergssidan
idag har tillgång till transport. Detta är den fattiga delen av staden.
Vi tar en promenad genom den Botaniska trädgården innan lunch på en typisk
grillrestaurang – Asadero.
Ledig eftermiddag och kväll för shopping och egna besök.

Dag 10

Medellin – Cartagena (flyg)
(F,M)
En stilla morgon med egen tid, vi checkar ut på förmiddagen för transfer till
flygplatsen.
Flyg med Avianca, AV9510 kl. 13:02-14:09
I Cartagena är det kort transfer, ca 10 minuter till vårt strandhotell. Ledig
eftermiddag för att njuta av bad, strand och pool. Vi bor bra, ca 10 minuter bort
från den hektiska centrala delen av Cartagena. Gemensam buffetmiddag på
hotellet. Las Americas. Casa de Playa.
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Dag 11

Cartagena
(F, M)
Cartagena är listad på UNESCOs lista över världsarv. En unik stad som har
gått igenom en total förvandling under de senaste åren. Den gamla delen har
återfått sin fornstora elegans från kolonialtiden. Samtidigt finns det stora
områden där många lever under existensminimum. Det är ett myller av
människor, färger, musik och hantverk. Idag lockar Cartagena med sin varma
atmosfär, behagliga temperatur och snabba utveckling. Nobelpristagaren i
litteratur Gabriel Garcia Márquez har fångat Cartagenas själ i boken ”Kärlek i
kolerans tid”. Efter en ledig förmiddag börjar vi vår sightseeing vid 14-tiden.
Bäst utblick får vi från toppen av kullen med klosterkyrkan, ”Convent de la
Popa”, det är en slingrig väg till toppen. Det blir en stilla rundvandring i gamla
stan där vi tipsar om trevliga restauranger och bra shopping. Var beredd på att
man överallt i Cartagena stöter på försäljare. Det går att göra riktiga fynd.
Gemensam middag i Gamla Stan

Dag 12

Cartagena
Ledig dag

Dag 13

Cartagena
(F,L,M)
Förhoppningsvis har vi nu fått lagom solbränna och det är dags att upptäcka
den fantastiska naturen kring Cartagena. Området Tesca och ”Juan Polo
Swamp” är ett träskområde med kanaler som gömmer labyrinter där fisk och
många fågelarter har sin hemvist. Vi glider sakta fram i kanoter.

(F)

Fortsättning…
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Tid för lunch innan resan går mot Totumovulkanen och området som är känt
för sina varma källor och hälsosamma gyttjebad! Packa inte ner den bästa
baddräkten eller badbyxorna.

Tillbaka till hotellet för att packa och för att äta en trevlig middag.

Dag 14

Hemresa
(F)
Transfer till flygplatsen för inrikesflyg med Avianca till Bogota. Vi hämtar ut
bagage och byter terminal för flyget hem till Sverige.
Troliga flyg;
Cartagena-Bogota, flyg med Avianca,
AV9515 kl. 11:30-13:00
Bogota-Paris med Air France,
AF 423 kl. 17:30-11.15+1

Dag 15

Flyg Paris-Göteborg/Köpenhamn/Stockholm
Paris-Göteborg
AF1452 kl. 13:05-15:10
Paris-Köpenhamn
AF1850 kl. 13:20-15:10
Paris-Stockholm
AF1062 kl. 16:00-18:30
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Allt detta ingår i resans pris















Flyg Stockholm/Göteborg/Köpenhamn-Bogota t/r, i ekonomiklass
Flyg Medellin-Cartagena-Bogota med Avianca, i ekonomiklass
Idag alla kända skatter och flygavgifter
Samtliga lokala transporter med buss enligt program
Inkvartering på lokalt belägna, 3-4-stjärniga hotell. (ibland det enda och bästa på orten)
Bogota 3 nätter, kaffedistriktet 4 nätter, Medellin 2 nätter, Cartagena 4 nätter
Daglig frukost i Colombia, frukostens innehåll varierar från hotell till hotell
9 luncher och 9 middagar enligt program (måltidsdryck inger inte)
Samtliga utflykter med inträden enligt program
Dricks, lokala skatter och avgifter
Lokal engelsktalande guide under resan
Svensk färdledning under hela resan i Colombia
Informationsmaterial
Hummingbird Trygghetsgaranti som gäller flyget

Ca pris, flygen är i dagsläget inte bekräftade
Pris per person del i dubbelrum
Pris tillägg för dig som önskar rum för eget bruk

35 400 kr
5 400 kr

Boka hos Ewa Bjurström på Hummingbird Grupp & Konferens, ewa@hummingbird.se
Yttre omständigheter kan göra att vi tvingas kasta om i programmet, vi ser alltid till att lösa det på
bästa sätt.
Resan genomförs enligt Allmänna och Särskilda Resevillkor.
Lagstadgade garantier är ställda hos Kammarkollegiet och Trygghetsgaranti ingår

SÄRSKILDA RESEVILLKOR, dessa gäller före SRFs villkor för paketresor.

Webbsidor och boktips:
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Bogota-DC/
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/BogotaDC/Reseinformation/Reseinformation-Colombia/
https://en.wikipedia.org/wiki/Colombia
Biblioteket kan beställa litteratur, går även bra att köpa eller ladda ner från ex. Adlibris
http://www.adlibris.com/se/avdelning/colombia-6509
Göteborg 2016-04-28
EWA BJURSTRÖM
HUMMING TRAVEL DESIGNER
HUMMINGBIRD Grupp & Konferens
Tel: +46 31 81 43 10
Mobil: +46 708 81 36 81

ewa@hummingbird.se
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