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fra idé til virkelighed

Kort om turens indhold mm (se også 
dagsprogrammet for detaljerne):

Vi skal opleve en masse på denne tur, som vi ikke 
kan opleve andre steder i verden. Det er landbrug 
med kvæg og planteavl, natur, kultur og til sidst 
afslapning ved Stillehavet i nogle få dage.
  Nicaragua er et land med mange muligheder og er 
på vej opad - blandt andet også fordi nogle danske 
erhvervsfolk har valgt at investere i kvæghold i 
landet. Danida har også været aktiv i landet, og vi 
ser nærmere på et projekt med kvæg.
  Vi skal også besøge et forsøgslandbrug og en 
kvægfarmer samt nogle fl ere interessante landbrug.
  Efter nogle dage kører vi til El Rama med 
landbrugsbesøg undervejs og overnatter der. Næste 
dag sejler vi videre med vandtaxi gennem regnskov 
ud til Atlanterhavet, før vi fl yver indenrigs tilbage til 
Managua. Herfra kører vi til byen Granada ved den 
store sø Lago Nicaragua. Søen skal vi også sejle 

Studietur til Nicaragua 
- det oversete land i Mellemamerika 
19. - 28. februar 2017 (begge dage inkl.)

på. Der er 365 øer i søen, som også byder på et rigt 
dyreliv, vi stifter nærmere bekendtskab med. 
  Næste dag går turen med bus videre til feriebyen 
San Juan del Sur, der ligger helt ud til Stillehavet. 
Her er vi to nætter og kan slappe af før hjemrejsen.

Det praktiske omkring turen
Pris for studieturen er 19.975 kroner i delt 
dobbeltværelse inklusiv halvpension (uden 
drikkevarer), fl y, bus og besøg/udfl ugter i henhold til 
programmet. 
  Eneværelse koster ekstra 2.950 kroner. 
  Depositum er 9.500 kroner, som skal betales for 
at sikre plads på turen, som fyldes op efter ”først 
til mølle” princippet. Sidste frist for tilmelding er 
1. december 2016. Brug tilmeldingsskemaet efter 
dagsprogrammet eller send tilsvarende oplysninger 
til rejseleder Niels Damsgaard Hansen, ndh@
ndhtxtfoto.dk eller ring på 51 41 71 58 for yderligere 
oplysninger.



Pas (som hovedregel kræves gyldighed i 6 måneder 
efter hjemkomst) og gyldigt ESTA (kræves af USA) 
nødvendigt, når vi fl yver via USA. Der er ingen krav 
om visa til Nicaragua for danske statsborgere.

Niels Damsgaard Hansen er rejseleder på turen 
og rejser med fra Billund og tilbage igen. Vi har 
en engelsktalende guide med under opholdet i 
Nicaragua og Niels oversætter til dansk, hvis bare 
en deltager ønsker det. Han er også behjælpelig 
med at svare på spørgsmål før og under turen.

Prisen inkluderer:
* Flybilletter som nævnt i programmet på    
økonomiklasse
* Hoteller og overnatning i delt dobbeltværelse som 
nævnt. Nogle steder vil det være meget enkle, men 
rene værelser. Tillæg for eneværelse
* Halvpension (morgen- og aftensmad) uden 
drikkevarer til aftensmaden
* Alle besøg og udfl ugter som nævnt i programmet 
inklusiv buskørsel og sejltur
* Dansk rejseleder fra start til slut og engelsktalende 
lokalguide i Nicaragua
* Dækket af Rejsegarantifonden

Deltagerne skal selv sørge for:
* Pas, der er gyldigt 6 måneder efter hjemkomsten
* ESTA er påkrævet ved indrejse til USA og koster 

14 USD pr. person med dansk pas. Andre bør 
forhøre sig på den amerikanske ambassade
* Frokoster, hvor vi stopper undervejs. Det er ikke 
ret dyrt i Nicaragua
* Drikkevarer til frokost og aftensmad med mere
* Gyldig rejseforsikring (landmænd mfl . skal have en 
erhvervsrejseforsikring)
* Eventuel afbestillingsforsikring (koster 6% af 
turens pris)
* Lommepenge til brug undervejs (USD eller 
kreditkort)
* Øvrige personlige forhold 

Program for studieturen
(alle tider er lokaltider)

Søndag 19. februar
04.15 Vi mødes til check in i Billund Lufthavn
06.05 Vi fl yver til Amsterdam med KL1340
07.20 Ankomst til Amsterdam
09.30 Vi fl yver til Atlanta i Georgia i USA med   
 KL623 
13.05 Ankomst til Atlanta
17.50 Vi fl yver til Managua med DL369
20.35 Ankomst til Managua

21.30 Vi kører med bus til hotellet
22.00   Indkvartering på hotellet 



Mandag 20. februar
           Morgenmad på hotellet
08.00  Afgang fra hotellet 

Kørsel i bus til en heldagstur ud ad byen. 
Første stop er et landbrug, hvor der 
dyrkes jordnødder. Herfra kører vi til den 
historiske by Leon med besøg i ruinerne 
af den gamle by, som var den første 
hovedstad i Nicaragua. Den blev grundlagt 
af spanierne i år 1524. Turen går videre 
til den fl otte katedral, som er den største i 
Centralamerika, og som for nylig kom på 
Unesco´s verdensarvsliste. 
Frokost midt på dagen (ikke inkluderet)
Sidst på dagen går turen tilbage til Managua. 
Middagen på en lokal restaurant (inkluderet 
uden drikkevarer)

Tirsdag 21. februar
 Morgenmad på hotellet

08.00  Afgang fra hotellet med bagagen 
Vi kører mod provinsbyen Juigalpa med cirka 
20.000 indbyggere. Den ligger i et område, 
hvor der ikke kommer mange turister - 
og vi skal derfor regne med relativ enkel 
indkvartering. Det er nemlig et kvægområde 
med masser af barbersaloner, udsalg af 
gummistøvler, barer/værtshuse og små 
restauranter, der alle er egnede til en god 
lørdag aften for en cowboy, der lige har fået 
løn. De faglige besøg er en stor oplevelse, 
som vi planlægger efter deltagernes behov:
* en tidligere landsbrugsskole, Inrut, der er 
en arbejdende besøgsfarm og forsøgsgård, 
hvor der er en del kvæg fra et Danida-projekt. 
Der produktudvikles på forskellige former for 

naturligt foder til dyrene, så kvæget fortsat 
kan tage på i tørkeperioden, hvor væksten i 
græsmarkerne er meget sparsom.
* besøg hos mikrokredit-organisationen 
Afodenic 
* besøg hos en kvægfarmer
* byrundtur i Juigalpa 
* besøg hos et tidligere Danida projekt

 



Frokost midt på dagen (ikke inkluderet)
19.00   Indkvartering 
20.00 Middag på restaurant (inkluderet uden   
 drikkevarer)

Onsdag 22. februar
 Morgenmad 
08.00 Afgang fra hotellet med bagagen
 Vi kører mod El Rama, som ligger for enden  
 af vejen. 
 Undervejs er der tid til et landbrugsbesøg.
 Frokost midt på dagen (ikke inkluderet)

Ved ankomst til El Rama tjekker vi ind på 
vores hotel, hvor vi overnatter – ligeledes 
her er det oplevelsen frem for komfort, der er 
en del af turens oplevelser.  

19.00   Indkvartering 
20.00 Middag på restaurant (er inkluderet uden   
 drikkevarer)

Torsdag 23. februar
 Morgenmad på hotellet
07.15 Afgang fra hotellet med bagagen

Vi tager på en sejltur fra El Rama til 
Bluefi elds. Det er en tur på et par timer, der 
forgår i en vandtaxi. Det er en fl ot tur ned ad 
fl oden omgivet af regnskov og dens liv. Når 
vi ankommer til Bluefi elds, får vi frokost (ikke 
inkluderet), og der er tid til en lille byrundtur, 
inden vi bliver kørt til lufthavnen for at fl yve til 
Managua. Herfra kører vi til Granada, hvor vi 
skal overnatte.

19.30   Indkvartering 

20.00 Middag på restaurant (inkluderet uden   
 drikkevarer)

Fredag 24. februar
 Morgenmad på hotellet
08.00   Afgang fra hotellet 

Dagen starter med en fl ot og spændende 
byrundtur i Granada, som er en smuk 
historisk by med mange gamle bygninger fra 
kolonitiden. Byen blev grundlagt i år 1524 
og er den ældste by på det amerikanske 
fastland. Den har overlevet angreb fra 
sørøvere, borgerkrige, brande og meget 
andet. 
Derudover tager vi forbi et danskejet 
byggeprojekt i byen og et hotelprojekt ved 
søen, hvor der også er danske medejere
Frokost midt på dagen (ikke inkluderet)
Turen går videre til Lake Nicaragua, den 
største sø i Centralamerika. Her skal vi på 
en fl ot bådtur på søen, hvor vi vil opleve 
nogle af de 365 små øer, der er i søen, som 
også byder på et meget rigt dyreliv. 

18.30   Tilbage på hotellet
19.30 Middag på hotellet (inkluderet uden    
 drikkevarer)

Lørdag 25. februar
 Morgenmad på hotellet
08.00   Afgang fra hotellet med bagagen

Herefter går rejsen med bus videre til 
feriebyen San Juan del Sur, der ligger helt 
ud til Stillehavet. Her bor vi på hotel, og får 



tid til at slappe af med sol og strand. Efter 
ankomst er resten af dagen til fri disposition. 
Frokost på egen hånd

19.30 Middag på restaurant (inkluderet uden   
 drikkevarer)

Søndag 26. februar
 Morgenmad på hotellet
 Formiddagen på egen hånd
 Frokost på egen hånd
15.00 Afgang fra hotellet med bagagen
18.30   Indkvartering på hotellet i Managua 
19.30 Middag på restaurant (er inkluderet uden   
 drikkevarer)

Mandag 27. februar
05.45 Morgenmad på hotellet
06.15 Afgang fra hotellet med bagagen
06.30 Ankomst til lufthavnen og check in til   
 hjemrejsen
08.35 Vi fl yver til Atlanta i Georgia, USA med   
 DL370
13.16 Ankomst til Georgia
16.00 Vi fl yver til Amsterdam med KL624 
 

Tirsdag 28. februar
06.00 Vi ankommer til Amsterdam
08.40 Vi fl yver videre til Billund med KL1341
09.45 Ankomst til Billund



Tilmeldingsblanket for studietur til Nicaragua 19.-28. februar 2017

Navn(e) (VIGTGT!: nøjagtigt som i det anvendte pas):

Adresse:

Evt. navn og adresse til fakturering:

Mobil:             Fastnet: 

E-mail:

Dobbeltværelse sammen med:

Eneværelse (tillæg 2.950 kr. pr. person):

Har egen rejseforsikring (sæt kryds):

Prisen for turen er 19.975 kroner i delt dobbeltværelse med halvpension uden drikkevarer til aftensmålti-
derne. Prisen inkluderer det i programmet nævnte.
Har I/du ikke en rejseforsikring (erhvervsrejseforsikring, hvis du er beskæftiget i landbruget), så spørg 
gerne Niels Damsgaard Hansen på tlf. 51 41 71 58. Det er 100 procent nødvendigt at have en gyldig rejse-
forsikring. Hvis du/I kommer til skade uden at være forsikret, kan det blive MEGET dyrt.

Afbestillingsforsikring koster seks procent af det, der ønskes refunderet ved afbestilling som følge af 
sygdom mv. Hvis du/I ønsker sådan en, skal den betales samtidig med indbetaling af depositum. Spørg 
herom.

Betaling for turen bedes overført til Sparekassen Kronjylland, reg. nr. 6186 kontonr. 0011025943 ved 
tilmelding og senest 1. december 2016. Før modtagelse af betaling er tilmelding ikke gældende. 
Du får faktura med bekræftelse af din tilmelding, når depositum er indbetalt. Er turen overtegnet eller 
afl yses den, får du din indbetaling retur. Ved annullering efter bekræftelse af bestilling er depositum samt 
evt. afbestillingsforsikring tabt. Ved annullering herefter eller ved manglende eller for sent fremmøde 
på afrejsedagen mistes 100 procent. Deltagerne er selv ansvarlige for at afgive korrekte oplysninger om 
navne og adresser med videre.

Som tilmeldt modtager man oplysninger om turen op mod afrejsen, og fl ybilletterne modtages cirka fi re 
uger før afrejsen.

Send denne tilmeldingsblanket med e-mail ndh@ndhtxtfoto.dk til Niels Damsgaard Hansen. Ønsker du 
yderligere oplysninger brug samme e-mailadresse eller ring på mobil 51 41 71 58. 


