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Opplevelsestur til Guatemala, 31. mars til 15. april 2020 
 

Påskefeiringen i Guatemala er en fantastisk opplevelse.  Antigua med sine storslåtte 

prosesjoner.  Den lille mayalandsbyen San Andres Semetabaj med sin langfredagsprosesjon 

som avsluttes med å spikre Jesus på korset og henging av Maximon (mayaguden) i rollen som 

Judas.  San Andres Semetabaj har forøvrig også sin særegne og finurlige tradisjon med jakten 

på Judas påskelørdag. 
 

Mayaenes historie og tradisjon står i fokus på denne reisen.  Vi besøker Santiago 

Atitlán, en landsby ved den varkre Atitlán-sjøen, og er vi heldig får vi besøke huset hvor 

mayaguden Maximon holder til. 

Vi besøker Tikal, de store mayaruinene i jungelen i Flores.  Den gamle hovedstaden 

Antigua er et must.  Den står på Unescos verdensarvliste, og er en utrolig spennende by hvor 

alt det gamle tas godt vare på.  Ødelagt brostein byttes ut stein for stein.  Hele byen gir et godt 

bilde av den gamle kolonitiden.   
 

I tillegg skal vi besøke barnehjemmet Casa Feliz, og hilse på ungdommene våre som 

bor der.  Kanskje kan vi få spise påskemåltidet sammen med dem, og de vil underholde oss 

med tradisjonsdans, mm. 
 

I landsbyen (2000 m.o.h) skal vi blant annet besøke en mayafamilie hvor vi vil lære å 

lage tortillas, på steinovn.  
 

Vi er overbevist om at denne turen vil bli et eventyr, et besøk i en verden som få av oss 

kjenner.  Et vakkert land, med en fargerik befolkning.  Men også et land i stor fattigdom, stor 

arbeidsledighet og ...... 

 

Pris 
Pris er beregnet til overkant 30.000NOK.  
 

Det kan bli endringer i programmet da det kan være vanskelig å få hotell de ulike stedene i 

påskehelgen når vi kommer i gruppe. 
 

Viktig: Påmeldingsfrist settes til 05. oktober.  

Vi er sent ute, og både hotell / fly er utfordring når vi reiser i en gruppe. 

Turen treng 12 påmeldte for å bli arrangert. 

E-mail: casahogarfeliz@gmail.com 

Tlf. 959 30 859, Endre Våge 

mailto:casahogarfeliz@gmail.com
http://www.facebook.com/casafeliz.norge
mailto:casahogarfeliz@gmail.com
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Vær rask om du er interessert. 
 
 

Utkast dagsprogram 
 

Dag 1, 31. mars 
Avreise Norge, ankomst Guatemala city samme kveld (merk tidsforskjell) 

 

Dag 2, 01. april 
Byrundtur i Guatemala City, med blant annet besøk på arkeologisk museum.  Her er 

det en stor samling arkeologiske funn, og vi får vårt første møte med mayaenes historie.  Vi 

busses rundt, dette er ikke en by å vandre rundt i på egen hånd. 

 

Dag 3, 02. april 
Til flyplassen for å fly til Flores, transport til hotellet ved ankomst. 

 

Dag 4, 03. april 
Transport fra hotellet til ruinene i Tikal for en heldagstur. Tikal er et av de største 

ruinområdene etter mayaene.  

På ettermiddag/kveld flyr vi tilbake til Guatemala City.  Hotellovernatting i Guatemala city, 

eventuelt Antigua. 

 

Dag 5, 04 april  
Gåtur rundt i fantastiske Antigua med sine ruiner fra det store  jordskjelvet som 

rammet byen i 1717. Antigua var for øvrig landets tredje hovedstad, den ble flyttet på grunn 

av de mange jordskjelvene som rammet byen.  Vi ser på påskeforberedelser, de gamle kirkene 

og byens særegne arkitektur fra kolonitiden. Vi besøker også NimPot, et merkelig sted som 

rommer «alt» av husflid,  mayafigurer mm.  Alt kan kjøpes! 

 

Dag 6, 5. april, 
Palmesøndagsprosisjoner!  Mange, lange og ubeskrivelig vakre.  Her skjer det noe hele 

dagen, men pass godt på lommeboka!  Her kryr det av lommetyver!  

Vi forsøker også å legge inn et besøk på kaffemuseet, som forøvrig har en egen avdeling med 

de vakre mayadraktene som er i bruk den dag i dag. 
 

Dag 7, 6. april 
Vi reiser fra Antigua til Iximche.  Dette er et gammelt mayaruinområde hvor det ligger 

det flere seremoniplasser.  Disse  seremoniplassene har vært i bruk i århundrer, og den dag i 

dag er det vanlig å se mayaperester utøve seremonier på disse plassene. 



                                                  Opplevelsestur til Guatemala        
 

                                                                                                                                                                   Side 3   

 

Etter besøket her, reiser vi videre til Panajachel.  En småby beliggende ved den vakre 

Atitlan-sjøen som er omkranset av vulkaner.  Her bor vi fast noen dager, og har utflukter 

herfra. 
 

Dag 8, 7. april 
I dag besøker vi San Andres Semetabaj.  Den lille landsbyen hvor barnehjemmet vårt 

ligger.  Her besøker vi for første gang ungdommene våre.  De aller fleste har bodd her siden 

starten i 2006. Nesten alle er foreldreløse og har ingen familie som kan ta seg av dem, eller 

hjelpe dem inn i voksenlivet.  

San Andres Semetabaj ligger ca 2000 meter over havet.  Befolkningen er fattig, og de fleste 

lever under FNs fattigdomsgrense.  Men det er en fargerik befolkning (fattigdom er ikke 

nødvendigvis grå), nesten alle kvinnene er kledd i sine vakre mayadrakter.    Landsbyen 

rommer tre kirker, og flere «gudshus».  Også her er det gamle mayaruiner.  Disse er nylig 

oppdaget, og utgravingene er så vidt i gang.   

Det er her vi skal forsøke å få til et hjemme-hos besøk, og blant annet lære å lage tortillas.  
 

Dag 9, 8. april 
I dag tar vi båt over Atitlan-sjøen og besøker Satiago Atitlan.  Her finner vi kanskje 

Maximon, her finner vi helt sikkert en svært fargerik befolkning (mange menn bruker også 

mayadrakten sin her).  Under borgerkrigen var det flere massakre her, og vi besøker kirken 

som har en stor minneplate om en av de største.   
 

Dag 10, 9. april 
Torsdag er den store markedsdagen i Chichicastenango.  Dette er det største markedet 

i hele mellom-amerika.  Fargerikt og flott!  Er vi heldig får vi også oppleve Cofraditenes 

prosesjon.   De starter fra den flotte, gamle kirken og går en rundtur i byen, og så tilbake til 

kirken.  

Denne gamle kirken rommer flere mayaaltere, og det er ikke uvanlig at en katolsk prest 

holder en seremoni med en eller flere gamle mayaindianere på disse plassene.  Uansett er det 

alltid mayaindianere som holder egne seremonier på disse alterene i kirkens midtgang.   

Her er det svært viktig å utvise stor respekt for de troende og ikke forstyrre dem i deres 

utøvelse av troen.  Det er også viktig at vi ikke bruker hovedinngangen til kirken, både den og 

trappen foran er forbeholdt mayaindianere.  Det er det dessverre ikke alle turister som 

respekterer, men det gjør vi!! 

Vi spiser en god lunsj på Hotell Santo Tomas. 
 

Dag 11, 10. april – langfredag 
Denne dagen tilbringer vi i San Andres Semetabaj.  Her er påskeprosesjon på den lokale 

tradisjonen, helt uten tanke på turister.  (Se hva som er skrevet i introen) 

Vi håper å få til påskemåltid sammen med våre på barnehjemmet.  
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Dag 12, 11. april – påskeaften 
I dag skal vi også til San Andres Semetabaj, og delta i jakten på den som tok livet av 

Jesus.  I dette «spillet» deltar lokalbefolkningen med sine lange pisker i jakten på Judas.  Dette 

er heller ingen «turistfelle», men en lang tradisjon (ingen husker helt når den startet) og som 

er svært lokal.  Vi har hørt om at det kanskje finnes en eller to landsbyer til som har denne 

tradisjonen. 
 

Dag 13, 12. april – påskedag. 
I dag skal vi besøke noen små landsbyer rundt Atitlán-sjøen.  Blant annet Santa Catarina 

Palopó, den blå landsbyen. Her er husene malt i fine blåfarger med vakre mønster, mayaenes 

drakter er i blåtoner.  Det er et vakkert skue! 
 

Dag 14, 13. april. 
Vi ser oss rundt i Panajachel, og tar en siste tur til landsbyen San Andres Semetabaj og 

tar farvel med ungdommene våre for denne gang. 

På kvelden tilbake til Antigua for siste overnatting 
 

Dag 15, 14. april 
Morgen i Antigua, og så til flyplassen for hjemreise.  Nå er vi forhåpentligvis fulle av ny 

viten, nye opplevelser og et sterkt ønske om å vende tilbake til dette vakre landet, med sin 

sterke, vonde historie, men med et fargeriktfolk som alltid ønsker deg velkommen! 
 

Dag 16. 15. april 
Hjemme i Norge. 

 

Bilder fra tidligere turer?? 
Følg link  https://casafeliz.no/guatemala/bilder/ 
 

Arrangør 
 Tørre fakta: 

Organisasjonsnummer: 971020393  

Medlem i Reisegarantifondet? Ja, så klart 🙂 

Epost:             oyvind@travelmate.no 

Tlf:                 +47 918 65 667 

Post/besøk: Trollhaugmyra 15, 5353 Straume 

https://travelmate.no/ 
 

Lokal operatør                                      

                                                                                        

    https://www.marvelustravel.com/ 
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