Bridgeferie i Colombia
2.-16. marts 2019
16 dage/ 14 nætter: 2 nætter Bogota, 2 nætter Villa de Leyva, 3 nætter Armenia (Zona Cafetera), 3 nætter
Santa Marta og 4 nætter Cartagena

Program
Colombia er landet for de, der elsker lidt af hvert. Den pulserende hovedstad Bogotá med
historiske distrikter og spændende butikker, den lille by Villa de Leyva, som (måske) er
Sydamerikas mest velbevarede kolonitidsby, kafferegionen Zona Cafetera, Santa Marta, som ligger
omkranset af Sierra Nevada bjergene, og hvorfra man besøger Tayrona Nationalpark, der er
hjemsted for et enestående plante- og dyreliv og den historiske by Cartagena.
Dag 1 (lørdag 2. marts) København – Bogotá
Afrejse fra Københavns lufthavn i Kastrup kl 6.00 med KLM. Mellemlanding i Amsterdam, kl 7.25
lokal tid, afrejse Amsterdam, kl 09.30 lokal tid med KLM. Ankomst kl 14.25 lokal tid til Bogota.
Flyvetid i alt 14:25 t.
Vi bliver hentet i lufthavnen og kører ca 30 min til vores hotel, BH Bicentario, inkl. morgenmad. BH
http://www.bhbicentenario.com/default-es.html Så trænger vi sikkert til at slappe af og få en god
nattesøvn.

Dag 2 (søndag den 3. marts) Bogotá
Efter en lang rejsedag tænger i til at bevæge os. Vi skal på cykeltur. ”Ciclovia”, en af de største
gader i byen, er om søndagen åben kun for cyklister, gående og løbere, ligesom flere andre store
veje i byen. Vi cykler til området ”Usaquen”, der er en yndet bydel for de lokale at tage ud til om
søndagen for at spise og evt købe ting fra de lokale kunstnere. Cykelturen er på ca 15 km hver vej
på forholdsis flad vej. Turen tager ca 4 timer.
Resten af dagen er fri til at udforske byen, der byder på utrolig mange forskellige områder og
oplevelser, feks.: Den gamle bydel La Candelaria med smalle farverige gader, historiske bygninger,
pladser, kirker, museer. Bydelen Zona Rosa med dyre og gode butikker, general Simon Bolivars
hus, Luis Angel Arango bibliotek med 6 millioner besøgende hvert år og Colombian National
Museum, der kan dateres til 1823. Og Bogotás stolthed – Guldmuseet, med en af verdens største
guldsamlinger. Museer er gratis om søndagen.
Velkomstmiddag
Dag 3 (mandag 4. marts) Bogotá – Villa de Leyva

Vi bliver hentet efter morgenmad og begynder vores rundtur i Colombia.
Efter en times kørsel stopper vi ved Saltkatedralen i Zipaquira. Saltkatedralen er en gammel
saltmine, der efter at være udtømt for salt, er blevet omdannet til en katedral. På vej til katedralen
er der 14 stationer til minde om de 14 stop Jesus havde på vej mod korsfæstelsen. Man kan ikke
undgå at blive påvirket af et besøg hertil.

Efter yderligere 3 timers kørsel kommer vi til Villa de Leyva, som er en fantastisk kolonitidsby.
Vores hotel er La Roca Hostel, inkl. morgenmad. Det er det mest centralt beliggende hotel i byen.
www.larocavilladeleyva.com
Byen blev grundlagt i 1572, og betragtes i dag som en af de bedst bevarede kolonibyer i
Sydamerika. Det er interssant at spadsere rundt på de brostensbelagte gader i Villa de Leyva, evt
besøge Casa Terracota og spise på en af de mange gode restauranter.
Frokost inkluderet
Dag 4 (tirsdag 5. marts) Villa de Leyva
I dag skal vi på en halvdagstur i og omkring Villa de Leyva. Efterfølgende er der tid til at se, man
mangler. Om aftenen bliver der måske mulighed for 1. sektion af bridgeturneringen.
Frokost inkluderet
Dag 5 (onsdag 6. marts) Villa de Leyva – Armenia (Zona Cafetera)
Videre på farten, der er meget, vi skal opleve.
Vi bliver hentet af en bus, og kører fra Villa de Leyva til Bogotá lufthavn, ca 3 timers kørsel. Vi
flyver til vores næste destination Armenia (Zona Cafetera). Afrejse fra Bogotá lufthavn kl 13.59,
ankomst Armenia lufthavn kl 15.11. Vi bliver kørt til vores hotel Finca Tata, inkl. morgenmad og
middag inkluderet https://www.fincahotellatata.com

Der er tid at tage en svømmetur i pool’en inden vi spiser aftensmad.
Bridgeturnering kl 19.30

Dag 6 (torsdag 7. marts) Armenia (Zona Cafetera)
Vi skal på en heldagstur fuld af kaffeoplevelser, og lære om, hvordan kaffen plantes, plejes,
plukkes, vaskes, skrælles, tørres, ristes indtil der står en dampende kop kaffe på bordet.
Frokost inkluderet, spiser vi på turen.
Middag inkluderet og evt. bridgeturnering
Dag 7 (fredag 8. marts) Armenia (Zona Cafetera)
I dag skal vi en tur til Cocora dalen. I de grønne omgivelser vokser Colombias nationaltræ,
vokspalmen, som kan blive op til 70 m høje. Voksen fra stammen bruges til vokslys, og stammen
bruges bl.a. som byggemateriale.
Vi kører videre til Salento, der er en charmerende by med hvidkalkede huse med farverige
detaljer.
Frokost inkluderet, spiser vi på turen.
Middag inkluderet og evt. bridgeturnering
Dag 8 (lørdag 9. marts) Armenia – Santa Marta
Så skal vi videre. Vi bliver hentet på hotellet og kørt til lufthavnen, hvorfra vi flyver til Santa Marta
med en mellemlanding i Bogota. Vi bliver hentet i lufthavne og kørt til 1525 hotel, inkl.
morgenmad. www.hotel1525.com
Resten af dagen kan vi slappe af, se lidt af byen eller evt. spille bridge.
Santa Marta er grundlagt i 1523 og var den første spanske boplads i Colombia. Det er en afslappet
by, der ligger smukt ud til vandet.
Dag 9 (søndag 10. marts) Santa Marta
Endnu en dag med smuk, betagende natur. Vores tur går til Tayrona National Park. Vi befinder os
ved foden af bjergkæden Sierra Nevada de Santa Marta. Bjergkæden ligger kun 42 km fra det
Caribiske havs kyst, og udløbere fra bjergkæden er som gigantiske fingre der synker ned i havet og
skaber bugter og små øer, som er ubeskrivelig smukt.

Når vi kommer til nationalparken kører vi ca. 1 time gennem den tropiske tørre skov på Sierra´s
løjper til Neguanje. Derfra går vi ca. 20 min til vores endelige mål, den smukke ”Cristal” Beach. Der
skulle være tid nok til at nyde det varme vand i Det Caribiske hav. Omkring kl 16.00 tager vi tilbage
til Santa Marta.
Frokost inkluderet

Dag 10 (mandag 11. marts) Santa Marta
I dag kan vi udforske byen, eller tage til stranden. Byens egen strand skulle ikke være fantastisk,
men ca 10 min. kørsel med taxa ligger den strand, der er mest berømt – El Rodadero.
Dag 11 (tirsdag 12. marts) Santa Marta - Cartagena
Vi skal videre. Cartagena er det sidste stop på vores spændende rejse til Colombia. Vi kører i bus til
Hotel Simon Bolivar, inkl. morgenmad http://www.hotelsimonbolivar.com/
Byen blev anlagt 1533, og den har en smuk gammel bydel med bymur, historiske pladser, marked
og kunsthåndværk. Man kan få et overblik over byen fra La Popa bakken og drømme sig 500 år
tilbage. Der er udmærkede strande, og man kan bade i Det Caribiske hav, men man kan også efter
en lang byvandring slappe af ved hotellets swimmingpools.
Frokost inkluderet
Dag 12 - 14 (onsdag-fredag 13.-15. marts) Cartagena
Vi har dagene fri til at nyde byen og strandene på egen hånd men ikke torsdag den 14. marts hvor
vi skal på tur.

Dag 13 (torsdag 14. marts) Isla del Rosario
Vi sejler til Rosario Island. I vandet omkring øen ser vi måske delfiner boltre sig. Krystalklart vand,
hvor der kan ses koraller og, hvis man er heldig, skildpadder.
Frokost inkluderet.
Dag 14 (fredag 15. marts) Afskedsmiddag
Dag 15 (lørdag 16. marts) Cartagena - København
Det er blevet tid til at pakke alle de gode oplevelser ned i kufferten og vende næsen hjemad mod
Danmark.
Vi flyver fra Cartagena kl 18.40 med KLM, ankomst Amsterdam søndag den 17. marts kl 10.00.
Flyvetid 9:20 timer
Afrejse Amsterdam kl 12.15, forventet ankomst Københavns lufthavn 13.40. Flyvetid 1:25 timer.
Velkommen hjem fra en spændende rejse.
Ret til ændring forbeholdes

PRISER Colombia
16 dage/14 nætter. Pris pr. person i delt dobbeltværelse:
Tillæg for enkeltværelse
Der skal yderligere betales 400 kr. pr. person direkte til Marianne og Rolf,
som går til drikkepenge til guider, chauffører, dragere samt personale
Ved fælles måltider.

kr. 20.600,kr. 3.600-

Inkluderet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fly
Alle transfers
Hoteller med morgenmad
BH Bicentario *** i Bogota
2 nætter på La Roca Hostel*** i Villa de Leyva
3 nætter på Finca Tata*** inkl middag i Armenia
3 nætter på 1525 Hotel*** i Santa Marta
4 nætter Hotel Simon Bolivar *** i Cartagena
Middag 5 gange
Frokost 7 gange
Bridgeturnering inkl. præmier
Udflugter: Som beskrevet i programmet
Engelsktalende guide på udflugter.

Ikke inkluderet
• Andre måltider

•
•
•
•

Alle drikkevarer
Afbestillingsforsikring
Syge-rejseforsikring, der er et krav for deltagelse
Drikkepenge til Bell Boy, tjenere samt andre serviceydelser på hoteller og restauranter.

Tilmelding
Tilmelding SKAL ske til Marianne og Rolf – enten pr. mail eller telefon.
HUSK navn, som det står i jeres pas.
Tilmelding er først gældende, når depositum er modtaget.
Depositum ved tilmelding pr. person:

kr. 5.000,-

Hvis du skal betale med kreditkort for, at din forsikring dækker:
Kort efter tilmelding modtager du fra os et reservationsnummer. Når det er modtaget, klik ind på:
http://cctravel.dk/betaling/index.php
Reservationsnummeret skal skrives i feltet "reservationsnummer".
I feltet "e-mail" skal I skrive jeres egen e-mailadresse.
Marianne og Rolf

