
Venezuela

Program po dnevih

A. Venezuela, opisni program

Trasa poti: Caracas - (Roraima) - delta reke Orinoco - Angleov slap - Los Llanos - Barinas -
otočje Morrocoy

Ob dovolj prijavljenih za 8 dnevni podaljšek Roraima treking prej odrinemo na pot (minimalno 8
ljudi ob doplačilu 100 EUR na osebo za organizacijo in vodenje) in sicer na epski treking v
Roraimo. Sam strošek tega podaljška pa je 450 EUR.

Po pristanku v Caracasu se čimprej prebijmo preko Buje na izlet v delto reke Orinoca (džungla,
izlet z drevaki po kanalih delte, Warao indijanci, lovljenje piranj). 

Sledi 3dnevni izlet v pokrajino Roraime, kjer se z enega izmed mnogih mizastih gora spušča
najvišji slap na svetu, ki ga je leta 1933 prvi preletel in odkril Jimmy Angel (Angelov slap, 979m).
Po srečanju z lokalnim indijanskim vodnikom bomo en dan preživeli v Laguni Canaima, spoznali
okoliške vasi ter slapova Sapo in Sapito. Drugi dan pa se bomo z drevaki spustili v notranjost
džungle, vse do našega kempa, ki je lociran sredi narave, obkrožen z mizastimi gorami.
Sprehodimo se vse do točke s prekrasnim razgledom na Angelov slap še dalje vse do vznožja
slapu, kjer se lahko tudi skopamo. Enkrat se spi v kempu, enkrat pa v džungli, v visečih mrežah.
V ceno je vključena prehrana, in sicer od kosila prvi dan, do kosila tretjega dne. 

Preden gremo v lov na anakonde, mravljinčarje in krokodile, se ustavimo še v Barinasu, kjer nas
čakata rafting ali tubing.

Sledi odkrivanje Los Llanosa. Močvirnato pokrajino radi primerjajo z brazilskim Pantanalom
(avtorju tega programa je ljubši Llanos, predvsem zaradi lova na anakonde in aligatorje). Čaka
nas res bogat program: jate ptičev, največji glodalci na svetu – caipabare, jahanje konj,
sladkovodni delfini, anakonde (ja, kače so tu in to največje na svetu; in celo v lov na njih
gremo), polno aligatorjev in prijazna familija, kjer bomo spali v visečih mrežah ob zvokih
krastač...  V ceno izleta je hrana tu všteta. 3 dni.

Zaključek potovanja smo prepustili rajskemu otočju Morrocoy, s kičastimi belimi peščenimi
plažami in turkizno modrim morjem. Klasični kič. V primeru nestabilnih razmer v Chichirivicheju
z okolico se zakljući v Pertu Colombiji, in obišče otočke kot so La Cienaga, Cepe, Chuao,
Uricao.

Nočitve: v bungalovih brez lokalne kategorizacije in v visečih mrežah; na izletih Los Llanos,
Orinoco in Angelov slap so v ceno všteti tudi obroki hrane.

Prevozi: prevažali se bomo z lokalnimi prevoznimi sredstvi brez lokalne kategorizacije in leteli z
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lokalnimi letalskimi prevozniki.

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

 

B. Venezuela, program po dnevih
 

16 dni

1. let v Caracas in premik do hotela
2. premik v delto reke Orinoco in prve aktivnosti
3. dopoldanske aktivnosti v Orinocu in prevoz do hostla v Ciudad Bolivarju, nočitev
4. prevoz na letališče in let proti Angelovem slapu, spimo v posteljah
5. Angelov slap, spimo v visečih mrežah
6. Angelov slap in let nazaj v izhodišče, nočitev
7. let v Barinas, popoldne opcija raftinga/tubinga, nočitev v Barinasu 
8. premik v Los Llanos in prve aktivnosti; v planu imamo lov na anakondo, aligatorje, želve,
kaipibare, mravljinčarje, ptiče, jahanje konj, lovljenje piranj,...
9. Los Llanos
10. Los Llanos
11. Los Llanos, premik v Barinas ter prevoz do vasi Chichiriviche, ki je naša baza za otočje in
nacionalni park Morrocoy / glede na razmere lahko zaključimo v Puertu Colombia
12. izlet na otok Sombrero / La Cienaga
13. izlet v jame Cueva del Indio in šnorkljanje (morske zvezde) / Cepe
14. izlet na otok Pescadores / Chuao ali Uricao
15. prevoz proti Caracasu in let proti domu
16. smo doma

Lista stvari

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

Na letalu je prostora za največ 20 kilogramov prtljage na osebo (plus osebna prtljaga). Na
eventuelnih 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.
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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),
2 mali slikici za vsak slučaj (eventuelna dovoljenja), keš (menjajte EUR v USD – samo
dolarčke vzamemo s seboj)
zdravstveno zavarovanje v tujini
knjižica o cepljenjih
lahka palerina, po želji dežnik
poletna spolna vreča za spanje v hamakah (visečih mrežah)
mala svetilka za na glavo
lahke superge in nekaj za preobutev (npr. Teva), japonke za pod tuš (ko se gre na
Angelov slap je priporočljivo imeti lahke treking čevlje za kratek treking na razgledno
točko – teren je namreč zelo spolzek; kljub temu prideš skozi tudi s supergami)
en topli zgornji del (flis), lahek anorak za čez ali lahka goreTex jakna ali pač neka lahka
jakna, lahek pulover (lahko tudi bombažni ali puli)
bombažna majica z dolgimi rokavi 2x, 4-5 majčk s kratkimi rokavi
nogavice 4x, spodnje gate 7x, kopalke, kratke hlače 2x, dolge hlače 1x
sončna očala
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 (razdeli na dve osebi): sprej proti komarjem (vsaj 30% DEET-a),
spitaderm sprej za razkuževati roke, antibiotiki (ciprobay!), aspirin, tablete proti diareji
(linex), 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

Dobro je vedeti

Dobro je vedeti!

Tule so naši ostali programi v Južno Ameriko: Kolumbija in Venezuela, Biseri Južne Amerike
(Peru, Bolivija, Čile), Kolesarjenje po Južni Ameriki (Peru, Bolivija, Čile), Ekvador z džunglo in
Gallapagosom, Kolumbija in Venezuela, Kolumbija, Venezuela in Ekvador z Gallapagosom, 
Argentina in Brazilija, Patagonija z Ognjeno Zemljo in Velikonočnim otokom, Peru, Peru treking:
Cordillera Huayhuash in Cordillera Blanca (TOP SHIT za pohodnike).
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Denar: V Venezueli obstaja črni trg, kjer prideš veliko bolje skozi z USD (bančna kartica torej tu
ne pride v poštev). Denarna enota je Bolivar. Menjava se zelo spreminja.

Vreme: Obstaja možnost padavin. Morje ima idealno temperaturo za kopanje. 

Zdravje: Glede cepljenj je priporočljivo proti hepatitisu A. Nevarnost malarije je nizka. Zemljevid
bolj ali manj malaričnih področij v sami državi je na voljo na tej spletni strani: 
http://cdc-malaria.ncsa.uiuc.edu/
Od doma prinesite sprej proti komarjem s čim višjo vsebnostjo DEET-a.

Varnost: V Venezueli so še vedno v igri podkupnine in sumljivi kriminalci, pa tudi nepošteni
policaji. Vendar se bomo mi izogibali mestom in se gibali predvsem v naravi, kjer tega ne bo
čutiti.

Hrana: Poskusili bomo tipično hrano, ki je zelo podobna kot jo poznajo ostale države Južne
Amerike. Meniji so poceni in skoraj vedno pridejo z rižom, fižolom in pogrešljivo pečeno banano.

Pijača: Na voljo so vse pijače. Od alkohola je zelo popularen rum, pivo je še poceni.

Vizumi: Slovenci za obisk Venezuele ne potrebujemo vize.

Cena letalske karte: Se spreminja glede na letališke pristojbine, razne dodatke, termin
potovanja, čas rezervacije, čas plačila in glede na proste cenovne razrede na letih. Letalsko
karto se vplača, ko je potovanje potrjeno, to pa je ob minimalnem številu prijavljenih oz. po
vsakokratnih pogojih letalskega prevoznika.

Način potovanja: Je specifičen, saj vse stroške plačujemo na licu mesta. Cene stroškov, ki se jih
plačuje na licu mesta, so tako informativnega značaja. Opozorili bi še na spremenljiva valutna
razmerja, tudi EUR:USD.

Kako dodatno uporabno informacijo dobiš tudi na spletni strani: www.zdravinapot.si
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