
Nikaragva

Program po dnevih

A. Nikaragva, opisni program

Trasa poti: Managua - Granada - otok Ometepe - reka San Juan - Pearl Lagoon - Pearl Cayes -
Big Corn Island - Little Corn Island

Naše potovanje začnemo v Granadi, prekrasnem kolonialnem mestu, ki ponuja en kup
zanimivih izletov: od najbolj aktivnega vulkana Masaya, preko prekrasnega vulkanskega jezera
Apoyo do malih otočkov sladkovodnega jezera Nikaragva, Las Isletas.

S trajektom se premaknemo nedaleč stran na otok Ometepe. Ta se ponaša z enim najlepših
vulkanov, kar jih je, vulkanom Concepcion. Na obrežju se skopamo na črni plaži, v gozdu
skopamo v frišnem sladkovodnem izviru, pojemo organsko hrano z lokalne farme ter prespimo
na eni mnogih kmetij, ki jim tu pravijo fince. In da, gremo tudi na vulkan, in sicer nižjega od
dveh, na Maderas.

Nočna vožnja s trajektom nas bo pripeljala na drugo stran jezera Nikaragva, največjega
sladkovodnega jezera v Srednji Ameriki. San Carlos bo naše izhodišče za izet po porečju reke
San Juan oziroma v tropski gozd (džunglo). Družili se bomo z iguanami, opicami, strupenimi
žabicami nenavadnih barv in s kajakom zapluli med kajmani. Zvečer pa tudi na lov na kajmane,
ki so lahko tako veliki, kot si ti.

Da bi doživeli pristno Nikaragvo, se bomo premiklali tako, kot domačini. Do karibske strani se
bomo zapeljali z busom do Rame, potem pa z rečnimi taxiji po reki Escondido, sredi džungle, do
konca sveta, v vas Laguna de las Perlas. Tu bomo spoznali čisto drug obraz Nikaragve: temni
ljudje, ljudstva MIskitov, Garifun etc, karibska glasba in čisto druga hrana. Privoščili si bomo tudi
izlet na biserne otočke Pearl Cayes, kjer bomo v popolni divjini, v objemu palm, belega peska in
turkizno modrega morja. In tam tudi prespali.

Sledi premik po rekah do Blufieldsa in dalje na otok Big Corn Island, z ladjo ali pa z letalom, če
ne bo šlo drugače. Na Velikem Koruznem otoku se skopamo v najlepši plaži in prespimo v
prijetnem penziončku ob obali.

Za konec pa v raj, na Little Corn Island, ki je le dobre pol ure vožnje s hitrim čolnom oddaljen od
svojega velikega brata. Tu snorklamo (poznamo top spote), gremo peš po otoku, se skopamo
na najlepši plaži otoka, zvečer pa se prepustimo karibskim in latino ritmom. Kot opcija se lahko
potpaljate, SUPate ali pa greste na vodene izlete z ladjo okoli otoka (šnorkljanje).

Nazajgrede se še enkrat ustavimo v Granadi, kjer gremo še na zip-line, brez katerega ni
nobenega potovanja po teh centralnih srednjeameriških državah. Na vznožju vulkana
Mombacho se podamo med krošnje na zajlah in delamo vragolije ter uživamo v tej zabavni
dejavnosti.

Nočitve: spimo v hostlih brez lokalne kategorizacije, kolibah in šotorih.
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Nikaragva

Prevozi: lokalni avtobusi, ladje, čolni, trajekti in privat najeti kombiji, letala, vse brez lokalne
kategorizacije.

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

 

B. Nikaragva, program po dnevih
 

18 dni

1. let v Managuo, pristanek zvečer, premik v Granado, nočitev
2. izlet na vulkansko jezero Laguna Apoyo, kopanje v ogromnem vulkanskem kraterju, popoldne
obisk tržnice v Masayi in ogled najbolj aktivnega vulkana, Masaye, nočitev v Granadi
3. sprehod po Granadi, dopoldne izlet s kočijo do obale in s čolni po otočkih jezera Nicaragua,
ki so znani kot Las Isletas, premik na otok Ometepe, izlet po otoku: plaža Jesus Maria,
prespimo na tipični kmetiji
4. naskok na vulkan Maderas ali pa izlet do slapu, popoldne mimo plaže Santo Domingo v Ojos
de Agua (kjer se skopamo v osvežujoči vodi in spijemo en coco-loco), zvečer nočni trajekt do
San Carlosa
5. premik do zaščitenega območja v porečju San Juan (ker je to skriti biser, naše postojanke tu
ne bomo razkrili): srečanje z iguanami in opicami ter številnimi vrstami ptic, zvečer lov na
kajmane, nočitev
6. sprehod, lov na ptiče, opice (kongo oz vriskači, belolice kapučinke, opice pajki), žabe
(modro-rdeče, zeleno-oranžne), lenivci, popoldne s kajakom po reki (želve, kajmani, iguane,
opice, ptice), nočitev
7. premik nazaj do San Carlosa in naprej z busom do Rame, od koder s pango (rečni taxi) do
Lagune Perla, v tipično karibsko vas, nočitev
8. obisk ljudstva Miskitos in Garifun, seznanitev s karibsko kulturo, nočitev
9. dvodnevni izlet na Biserne otočke (Pearl Cayes), kjer na enem od otokov prespimo,
obiščemo pa jih več
10. vrnemo se z otočka, prespimo v Laguni de las Perlas
11. premik z ladjo ali pa z letalom preko Bluefieldsa na otok Big Corn Island (Veliki Koruzni
otok), uživamo na najlepši plaži tega otoka in prespimo
12. premik na Little Corn Island (Mali Koruzni otok), kjer se nastanimo, zvečer feštica
13. sprehod po otoku (okoli in okoli, na najlepše plaže), nočitev
14. Little Corn Island, čas za tebe, nočitev
15. nazaj na Big Corn Island, let v Managuo, premik v Granado, popoldne zip-line (zajlanje med
krošnjami dreves), zaključna fešta, nočitev v Granadi
17. premik proti letališču, jutranji let in smo naslednje dopoldne doma
18. smo doma
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Nikaragva

Lista stvari

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

Na letalu je prostora za največ 20 kilogramov prtljage na osebo (plus osebna prtljaga). Na
notranjih letih celo manj (do 15kg, kar je več, potrebna doplačila, pravtako za osebno prtljago).
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!

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),
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 oz rjuha (res lahka)
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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Dobro je vedeti
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