Guatemala

Upplev färgrika, härliga Guatemala med sin spännande Mayakultur och indianbyar. Guatemala har ett unikt ekosystem, och det är verkligen det bästa stället för att uppleva biologisk mångfald. Landet har 37 vulkaner, varav vi besöker
några när vi utforskar de koloniala städerna Antigua och Guatemala City med sina aktiva vulkaner. Vi besöker vibrerande marknader fyllda med kulturella textilier och mönster, vi gör en oförglömlig båttur på sjön Atitlán, vi besöker
Guatemalas urinvånare i en indianby och får en djupare inblick i kaffeproduktionens livsverk på kaffefarmen La Azotea.

Dag 1 Ankomst Guatemala		
Avfärd från Skandinavien och vi anländer till Guatemala City på kvällen. Vi åker
direkt till vårt hotell Camino Real Antigua för incheckning.
Hotell: Camino Real Antigua Hotel
Måltider: Dag 2 Antigua		
Vår första dag i Guatemala spenderar vi i härliga och charmiga staden Antigua. Vi
gör en stadsrundtur i den mest betydelsefulla staden i landet. Antigua är en vacker
stad med en blandning av ruiner och återställda koloniala byggnader. Vi får uppleva
det vackra torget Central Plaza som är omgivet av katedralen, stadshuset och Portal
de las Panaderas. Ett annat känt landmärke är La Merced kyrkan och klostret, ett
underbart exempel på barockkonst i Antigua. Vi besöker även kaffefarmen La Azotea för att se hur man odlar kaffebönor och möter några av de lokala kaffeodlarna.
Hotell: Camino Real Antigua Hotel
Måltider: Frukost

RESFAKTA
Avresa:
Varje vecka

Dag 3 Atitlán
Idag beger vi oss till den lilla byn Chichicastenango, där vi besöker den mest
färgglada och pittoreska indianmarknaden i Guatemala. Varje torsdag och söndag
samlas hundratals indianer från regionen för att köpa och sälja frukt, grönsaker,
blommor, korn, djur, textilier och hantverk. Här finner vi även Santo Tomás kyrka
som byggdes år 1540. Den koloniala kyrkans arkitektur är imponerande och här
dyrkar mayaättlingar sina gudar enligt urgamla mayatraditioner. Vi avnjuter lunch
på egen hand innan vi beger oss till Lake Atitlán, en av de vackraste sjöarna i världen, med sitt kristallblå vatten. Flera indianbyar omger sjön, vilket gör detta till den
perfekta platsen för att komma i närmre kontakt med Guatemalas invånare.
Hotell: Porta Hotel del Lago
Måltider: Frukost
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Antal dagar:
6
Höjdpunkter:

Antigua, Guatemala City,
vulkaner, Atitlán, La Azotea
Tilläggsresa:
Costa Rica, ruinstaden Tikal

Dag 4 Atitlán		
Efter frukost gör vi en båttur på en av de vackraste sjöarna i världen, Lago Atitlán. Den djupa sjön ligger vid foten av de tre vulkanerna Atitlan, Tolimán och
San Pedro och är en helig plats för mayaättlingarna. Runt omkring sjön finns
det tolv små traditionella byar och vi kommer med båt att besöka en av dom pittoreska indianbyarna, Santiago Atitlan. Vi kommer att lära oss om naturliga sätt
att framställa färg, färgfyllda textilier, medicinska växter, traditionellt fiske och
andra lokala aktiviteter. Vi bekantar oss med den Helige Maximon, en liten figur som dyrkas av lokalbefolkningen. Hit vallfärdar man för att offra alkohol och
tobak med förhoppning om att få lyckan på sin sida. På eftermiddagen återvänder vi med båt till fastlandet. Med oss har vi en djupare förståelse för det kulturella arvet som sammanvävs i den fascinerande mosaiken i dagens Guatemala.
Hotell: Porta Hotel del Lago
Måltider: Frukost
Dag 5 Guatemala City				
Denna morgon blir vi upphämtade på hotellet för vidare transport till Guatemala City.
Här har vi en hel dag att spendera som vi vill. Staden är känd för Mayafolkets historia
och ligger högt beläget intill vulkaner. Ni kan bland annat besöka National Palace
of Culture som har en balkong som blickar ut över torget Central Plaza, och söder
om staden finns det vandringsleder som går upp mot den aktiva vulkanen Pacaya.
Hotell: Barceló Guatemala City Hotel
Måltider: Frukost
Dag 6 Hemresa 			
Transfer från Guatemala City till flygplatsen för resa tillbaka till Skandinavien.
Vi rekommenderar även att lägga till tilläggsresan till ruinstaden Tikal, Mayarikets största attraktion, som även är med på UNESCO:s lista över världskulturarv.
Hotell: Måltider: Frukost
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Prisuppgifter
Avresa

Antal dagar

Del i dubbelrum

Enkelrum

Varje vecka

6

14 500 kr

25 750 kr

Avresa från Antigua varje tisdag och fredag. Det finns alltså fler avresor än de som angivits i prislistan. Vänligen kontakta Thabela Travel för mer information.
I priset ingår:
•
Transporter, inträden, måltider och utflykter enligt resebeskrivningen
•
5 nätter på 3-5* hotell
•
Engelsktalande guide
I priset ingår ej:
•
Dryck
•
Dricks
•
Utflykter bokade på plats
•
Flyg, flygskatter och eventuella visumavgifter
Klimatkompensera din resa. De flesta väljer 150 kr eller 250 kr. Det går även att välja ett högre belopp. Läs mer www.thabelatravel.com/klimatkompensation
Avbeställningsskydd måste tecknas vid bokningstillfället. Vi erbjuder ERV avbeställningsskydd som kostar 6 procent av
försäkrat belopp.
Reseförsäkring kan tecknas samtidigt som resan. Vi erbjuder ERV Reseförsäkring PLUS med tillval Bagageskydd som är ett
komplement till reseskyddet i hemförsäkringen. Pris för 6 dagar är 316 kr per person.
Priset är baserat på minst två betalande resenärer med en engelsktalande guide och kan komma att samköras med andra
internationella resenärer.
Vi reserverar oss för eventuella hotellbyten, till hotell med lika standard.
Vänligen, ta del av de särskilda och allmänna resevillkoren innan du bokar resan. Thabela Travel betalar en statlig resegaranti
till kammarkollegiet, vilket innebär att våra resenärer aldrig kan bli strandsatta.
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