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RESEFÖRSLAG COLOMBIA 

   

    

Dag 1 
 
Avresa från Skandinavien med valt flygbolag. För att flyga till Colombia måste man byta plan en gång i 
Europa på vägen.  
På sen eftermiddag/kväll landar ni i landets huvudstad Bogotá. Er guide/chaufför möter er vid ankomst 
och kör er till valt hotell för incheckning.  
 

Dag 2 
 
Efter en god natts sömn och en lika god frukost väntar en stadsrundtur med er egen guide. Bogotá är 
den snabbast växande staden i Latinamerika med sina åtta miljoner invånare. Staden ligger på en platå 
i Anderna, ca 2 600 meter över havet och oavsett vart man vänder blicken ser man bergen i 
horisonten. 
Under dagen besöker ni La Candelaria kvarteren, med vacker arkitektur från kolonialtiden, 
imponerande regeringsbyggnader, ståtliga palats och Paloquemao marknaden med en mix av allt man 
kan tänka sig av frukt, grönsaker, blommor, kött och fisk. Stadens Guldmuseum, som kan stoltsera 
med världens största guldskatt, är ett måste när man är i Bogotá. 
 

Dag 3 
 
Efter frukost väntar några timmars bussresa åt det nordvästra hållet, för att komma till den koloniala 
och mycket charmiga orten Villa de Leyva. På vägen stannar ni till vid sjön Cacique Guatavita. Där sägs 
det att den mytomspunna sagan om El Dorado, som var ett land med oanade mängder guld och 
ädelstenar uppstod. Bussen går vidare till den sömniga lilla pärlan Villa de Leyva, som är en av de bäst 
bevarade kolonialbyarna i Colombia. Samhället är deklarerat nationalmonument sedan 1954 och 
sedan dess är nästan inget nytt byggt här. Ni kommer fram på eftermiddagen och har kvällen ledig för 
egna strövtåg i byn.   
 

Dag 4 
 
Efter frukost upptäcker ni Villa de Leyva – ”den vita staden” med er guide 
På eftermiddagen åker ni  tillbaka till Bogotá för att flyga vidare till Armenia  och kaffetriangeln, som 
ligger i den centrala delen av Colombia. Ni blir hämtade på flygplatsen och körda till ert lilla hotell i 
Salento. 
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Dag 5 
 
Ni befinner er i naturskön del av Colombia och har idag en vandring i ”Cocora Valley”, en relativt stor 
nationalpark, som ligger inbäddat i kafferegionen. Här finns dagsvandringar eller möjlighet om ni 
önskar vandra flera dagar. Man gör turerna med en engelsktalande guide. Ni bor över natten i den 
mysiga lilla orten Salento, där det är nära till restauranger & affärer. 
 

Dag 6 
 
Idag blir det kaffe för hela slanten. Ni blir körda till en kaffefarm och får börja med att följa med ut i 
fälten och plocka de små röda bönorna, för att sedan följa hela kaffeprocessen till färdig produkt. 
Avslutningsvis blir det provsmakning av kaffet som ranchen producerar. Övernattning på valt hotell 
runt Pereira. 
  

Dag 7 
 
Frukost och utcheckning innan äventyret fortsätter mot norr och Karibiens kust och Cartagena. 
Cartagena grundades av spanjorerna 1533 och spelade en viktig roll när guld och andra skatter skulle 
fraktas med flottan till Spanien. Detta ledde till att staden var väldigt eftertraktad bland pirater och 
därför uppfördes flera fästningar och en solid stadsmur. San Felipe de Barajas är en av de bäst 
bevarade fästningarna i hela Latinamerika. Muren, fästningen och den historiska stadsdelen finns med 
på UNESCO's världsarvslista. 
I Cartagena kan ni göra en traditionell halvdags stadstur med guide eller om ni önskar, en tur som 
kallas ”real food, real people, real places street food tour”. Den senare är en gående tur i de historiska 
delarna där ni bland annat gör sju olika stopp för att provsmaka diverse läckerheter. Under tiden 
berättar guiden om Cartagenas historia, folk och kultur.  

Dag 8 
 
Heldag i Cartagena. Njut av den härliga staden, med stranden intill och mycket att upptäcka. Vill ni 
göra någon utflykt, så kan vi rekommendera att åka ut till Mangroveträsken i Boquilla, som ligger på 
kort avstånd från Cartagena.  
Kan ni tänka er att åka lite längre från stan, så åk gärna till Palenque. Detta är en by som uppkom då 
slavarna flydde och gömde sig i denna fristad. Här lever man kvar i ett samhälle, som idag har sina 
egna regler och lagar. Er lokalguide möter upp er i byn, och tar er på en väldigt intressant rundtur.  
  

Dag 9 
 
Efter frukost och utcheckning, tar er transfer er ca 4-4,5 timmar med bil till Tayrona park. Denna 
imponerande nationalpark ligger vid den Karibiska kusten i närheten av Santa Marta. Här finns några 
av Sydamerikas vackraste kuststräckor och stränder, men även sumpmark, regnskog och berg. Här 
finns också ett rikt djurliv med tex apor, grodor och mer än 400 fågelarter. Övernattning i Tayrona 
park. 
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Dag 10 
 
Ni njuter av sol, bad och ledighet i Tayrona. 
 

Dag 11 
 
Frukost, utcheckning och hemresa. Flyget avgår från Santa Martas flygplats för att flyga till Bogota och 
vidare mot Europa. 
Detta är bara ett förslag på upplägg, man kan lägga till och dra ifrån dagar var som önskas och även 
lägga till en tur till Amazonas i södra Colombia om man vill. 
 

Dag 12 
 
Ankomst Skandinavien. 
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