
Honduras, Moskitia

Program po dnevih

A. Honduras (Moskitia in Cayos Cochinos), program po dnevih
 

18 dni

1. dan Let v San Pedro Sula. Prihod v večernih urah in nočitev.
2. dan Premik do La Ceibe in obisk vasice, kjer živijo Garifune. Uživamo v zanimivih glasbenih
ritmih in poskusimo tipično hrano. Nočitev v La Ceibi.
3.-11. dan Rafting ekspedicija z prevozi, trekingi, nočitvami v šotorih itd.
12. dan Povratek v La Ceibo in nočitev.
13. dan Zanimiva vožnja po Karibskem morju do otoka Utila. Popoldne preživimo na plaži.
Nočitev.
14. dan Izlet s snorklanjem na rajski otoček Water Cay. Povratek na Utilo in nočitev.
15. dan Dan za različne aktivnosti (potapljanje, snorklanje, kajakiranje, supanje ali poležavanje
na plaži). Nočitev.
16. dan Dopoldne še na Utili. Popoldne povratek v La Ceibo in nato premik do San Pedra Sula.
Nočitev v San Pedro Sula.
17. dan Let domov.
18. dan Smo doma.

Podaljšek v Copan Ruinas

17. dan Premik v Copan Ruinas. Popoldne sprehod in ogled mesteca. Nočitev.
18. dan Zjutraj ogled starodavnih majevskih ruševin. Popoldne zipline (doplačilo 35 USD) in
ogled "Macaw Mountain" (are, amazonke, tukani...). Nočitev.
19. dan Zjutraj pozibavanje na konjskih hrbtih po okolici Copana, popoldne pa v toplice (balzam
za razbolele riti). Nočitev.
20. dan Premik do San Pedro Sula in na letališče. Popoldanski let domov.
21. dan Smo doma.

Lista stvari

Lista stvari, ki jih je priporočljivo vzeti s seboj na potovanje v Honduras

Na letalu je prostora za največ 20 kilogramov prtljage na osebo (plus osebna prtljaga). Zato
skrbna priprava le najnujnejšega ni odveč. V pomoč ti podajamo listo potrebnih stvari, ki naj se
znajdejo v nahrbtniku.

Na potovanju kadarkoli lahko pričakujemo kako ploho.

Zlato pravilo: Spokamo za 3 dni, vmes v civilizaciji peremo, potem pa to nosimo en teden!
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Honduras, Moskitia

V nahrbtniku naj se znajdejo (nekaj od tega daj tudi nase):

potni list (veljaven vsaj še 6 mesecev od datuma izstopa iz zadnje države na potovanju),
2 mali slikici za vsak slučaj (eventuelna dovoljenja), keš (v USD) in plačilna kartica za
dvig iz bankomatov
zdravstveno zavarovanje v tujini
knjižica o cepljenjih, če ste bili cepljeni proti rumeni mrzlici
lahka palerina, po želji dežnik
poletna spolna vreča, res čim manjša
mala svetilka za na glavo
superge ali lahke treking čevlje za sprehode in treking ter nekaj za preobutev (npr.
Teva), japonke za pod tuš
en topli zgornji del (flis), lahek anorak za čez, še nekaj z dolgimi rokavi
bombažna majica z dolgimi rokavi 1x, 7 majčk s kratkimi rokavi
nogavice 3x, spodnje gate 8x, kopalke, kratke hlače 2x, dolge hlače 1x
sončna očala
maska za pod vodo
brisača (tiste ta lahke popotniške so zakon – dobiš jih v trgovinah kot so Anapurna, K2,
Iglu, Kibuba,...) in vlažilni robčki
toaleta: milo, zobna ščetka, zobna pasta, krema za sončenje,...
medicinski paket: sprej proti komarjem (vsaj 30% DEET-a), spitaderm sprej za
razkuževati roke, antibiotiki (kot npr. ciprobay), aspirin, tablete proti diareji (linex), tablete
proti zaprtju, vitaminski tableti, obliži, povoj, gaza, bivacin, tablete proti slabosti…
knjiga, karte in še kaj, na kar smo morda pozabili in brez katerega ne moreš živeti

Pusti doma predsodke, slabo voljo, tečne partnerje, 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!

ShaPPa
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