
Kuba, Mehika, Gvatemala in Belize

Program po dnevih

A. Srednja Amerika (Kuba, Mehika, Belize, Gvatemala), opisni program

Trasa poti: Havana – Vinales – Trinidad – Merida – Chichen Itza in Uxmal – Palenque – San
Cristobal de las Casas – jezero Atitlan - Antigua – vulkan Pacaya – Tical – Caye Caulker in
križarjenje v Belizu - Tulum

Let do Havane. Raziskovanje največjih znamenitosti Havane: Plaza de la Revolucion,
Hemingwayev muzej, stari del mesta, tovarna cigar, spoznavanje nočnega utripa, ki je na naših
potovanjih že kar zaščitni znak.

Premik v Vinales, ogled nasadov tobaka, jahanje konj po idilični kraški pokrajini.

Vožnja do Trinidada, idiličnega kolonialnega mesta, včasih središča piratov in pridelovalcev
sladkornega trsa. Povratek v Havano ter enourni let do Cancuna.

Premik v mehiko, v Merido. Ogled mesta, ogled najlepših majevskih piramid v Chichen Itzi,
mesteca Valladolid, kopanje v podzemnih jamah, ogled piramid v Uxmalu.

Premik v Palenque in ogled skrivnostnih ruševin sredi džungle. Obisk prelepih slapov Agua
Azul.

Premik do vasi San Cristobal de las Casas, na 2.200 metrov nadmorske višine. San Cristobal je
središče nemirne pokrajine Chiapas. Obisk tradicionalnih indijanskih vasi.

Premik do Panajachela, ob jezero Atitlan, kjer prespimo. Naslednji dan pa izlet po
jezeru Atitlan v Gvatemali, ogled indijanskih vasi s čolnom in naprej v Antiguo.

Ogled idiličnega kolonialnega mesteca Antigua od koder splezamo na še vedno delujoč vulkan
Pacaya.

Po celodnevni vožnji se ustavimo še v srcu nekdanjega klasičnega obdobja Majev-ruševinah
v Tikalu.

Vožnja v Belize city na prelepi otok Caye Caulker, od koder gremo na tridnevno križarjenje v
Belizeu, ob drugem največjem koralnem grebenu na svetu. Ne bo nam dolgčas. Čaka nas
šnorklanje, ribolov, plavanje z morskimi psi ter taborjenje v šotorih na neobljudenih in samotnih
peščenih otokih.

Povratek v Chetumal in vožnja naprej v Tulum. Ogled najlepše postavljenih majevskih ruševin in
uživanje morskih radosti. Potem pa preko Cancuna odhod domov.

V poletnem terminu priporočamo podaljšanje za en dan, ko si lahko privoščite plavanje z
morskimi psi kitovci - nepozabno. Za to boste odšteli okoli 150 EUR.
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Kuba, Mehika, Gvatemala in Belize

Nočitve: na Kubi se spi pri domačinih, ki imajo dovoljenje, da oddajajo svoje sobe turistom,
drugje pa spi se v poceni hotelih in hostlih brez lokalne kategorizacije, ki ponavadi ne vključujejo
zajtrkov.

Prevozi: prevažali se bomo z avtobusi in drugimi lokalnimi prevoznimi sredstvi brez lokalne
kategorizacije.

Program priporočamo le tistim, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta.

 

B. Srednja Amerika (Kuba, Mehika, Belize, Gvatemala), program po
dnevih 

25 ali 18 dni

  01. let iz bližnjega letališča do Cancuna, transport do Meride, nočitev

  02. obisk piramid v Chichen Itzi, obisk kraške jame oz cenoteja ter samostana, nočitev

  03. obisk piramid v Uxmalu, ogled Meride, nočni bus v Palenque

  04. obisk piramid v Palenquah, slapovi Agua azul, prevoz v San Cristobal, nočitev

  05. ogled indijanskih vasic San Juan in Zinacantan, sprehod po mestu, nočitev

  06. 10 urni prevoz iz San Cristobala do Panajachela ob jezeru Atitlan v Gvatemali, nočitev

  07. s čolnom izlet po jezeru Atitlan, ogled tipičnih indijanskih vasic, premik v Antiguo, nočitev

  08. vzpon na delujoč vulkan Pacaya (tri ure), nočitev v Antigui (Gvatemala)

  09. vožnja do Floresa, nočitev

  10. ogled ruševin v Tikalu, možnost zipline canopy ture oz. zajlanja v srcu majevskega
pragozda, nočitev na Floresu

  11. premik naprej na Caye Coulker v Belizeju

  12. jadranje ob drugem največjem koralnem grebenu na svetu, fešta na samotnem otoku

  13. jadranje, snorklanje in uživanje vodnih radostih

  14. konec jadranja, nočitev na Caye Caulkerju
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Kuba, Mehika, Gvatemala in Belize

  15. vožnja do Tuluma (Mehika), nočitev

  16. ogled ruševin v Tulumu, uživanje na plaži, nočitev

  17. let iz Cancuna v Havano, nočitev (če si na Kubi že bil, let proti domu in si 18. dan doma)

  18. ogled komunističnih znamenitosti Havane, muzej revolucije, capitol, Hemingwayeva
soba…

  19. ogled starega dela Havane, tovarne cigar in ruma, trdnjav

  20. trg revolucije in vožnja do Vinalesa, idilične kraške pokrajine, jahanje po Vinalesu, nočitev

  21. vožnja do Trinidada, prikupnega kolonialnega mesta, zvečer obisk hiše glasbe, nočitev

  22. kopanje na plaži, prosto v Trinidadu, nočitev

  23. povratek v Havano, postanek v Santa Clari, obisk mavzoleja Che Guevare, nočitev

  24. let proti domovini

  25. prispemo domov v večernih urah

V poletnem terminu priporočamo podaljšanje za en dan, ko si lahko privoščite plavanje z
morskimi psi kitovci - nepozabno. Za to boste odšteli okoli 150 EUR.

Alternative:

-program brez Kube, ko proti domu letiš 17. dan in si 18. dan doma

Lista stvari

Lista stvari, ki jih je priporočljivo vzeti s seboj na potovanje po biserih
Srednje Amerike (Kuba, Mehika, Gvatemala, Belize)

Na letalu je prostora za največ 20 kilogramov prtljage na osebo (plus osebna prtljaga). Ampak v
poletnih deželah to ne bi smel biti problem. Čaka nas samo ena malo bolj mrzla vas, San
Cristobal de las Casas v Mehiki, kjer bo potrebno navleči štumfe in flis, drugače pa boš lahko
skakal/a okoli v kopalkah in japankah... V pomoč podajamo listo potrebnih stvari, ki naj se
znajdejo v nahrbtniku (raje kot v kufru). Manj ko bo domačih stvari, več bo prostora za
spominke.

Odhajamo v suho in toplo obdobje (upajmo, ker se je vrmenu popolnoma strgalo), kar pomeni
poletne cunje.
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Kuba, Mehika, Gvatemala in Belize

Zlato pravilo: spokajmo za 3 dni, vmes peremo (v civilizaciji v pralnicah), potem pa to tako ali
tako nosimo en teden!

V nahrbtniku naj se znajdejo (nekaj od tega boš dal/a tudi nase, ko se bomo odpravili):

potni list s kubansko vizo (veljaven vsaj še 6 mesecev od datuma povratka), potovalni
čeki American Express (po želji; če res želite, potem 30% zneska, v USD; pride prav bolj
ali manj le v Mehiki), zdravstveno zavarovanje (uredimo pred odhodom), dolarčki in
EURi (slednji predvsem za Kubo), rumena knjižica o cepljenju, če jo imate (cepljenja
niso nujna, priporočljivo je hepatitis A)
poletna spolna vreča, ker nikoli ne veš, kdaj te pod milim nebom na beli plaži zvije
romantika...
mala svetilka (npr. Petzl za na glavo)
superge in teve (natikači) ali japanke (npr. za pod tuš)
termo velur (flis) in anorak (proti dežju in vetru), ker nikoli ne veš, kdaj se uščije; dežnik
po želji
dolge hlače 1-2x, kratke hlače 1-2x
dve majici z dolgimi rokavi (eno malo bolj debelo, eno bolj tanko)
5 majčk/srajc s kratkimi rokavi
4 pare navadnih bombažnih nogavic
spodnje perilo (5×)
kopalke
sončna očala
brisača
toaleta: milo, zobna ščetka, zobna pasta, mala vrečka pralnega praška (20 dag), krema
za sončenje,...
medicinski paket (razdeli med dve osebi): antibiotiki ciproflaxicilin (proti trebušnim
težavam odlično deluje), aspirin, tablete proti diareji (linex, oglje), tablete proti zaprtju,
vitaminski tableti, obliži, povoj, gaza, bivacin, tablete proti slabosti,…
knjiga, karte, litr žgane pijače (obvezno, za razkuževanje!)
še kaj, na kar smo morda pozabili in brez katerega ne moreš živeti

Pusti doma predsodke, slabo voljo, uhane, zlate ogrlice, dragocene ure, lepe čeveljce, hlače
zlikane na rob in ostale nepomembne reči. Ne pozabi pa na kup dobre volje in jeklene živce!
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