
Honduras Xpress

Program po dnevih

A. Honduras Xpress, opisni program

Trasa poti: San Pedro Sula - majevsko mesto Copan - La Ceiba - Pico bonito & Rio Cangrejal -
vas Garifun na karibski strani - Utila

Priletimo v San Pedro Sula, kjer prespimo in se nato takoj premaknemo v Copan Ruinas, kjer
začnemo z našo avanturo. Tu si ogledamo staro majevsko mesto, ki velja za enega
najpomembnejših majevskih mest (Copan Ruinas skupaj s Tikalom in Chichen Itzo predstavlja
temelj majevske kulture). Popoldne gremo še na zipline, top doživetje. 

Macaw Mountain poskrbi za bližnja srečanja z amazonkami, arami in tukani. Jahali bomo tudi
konje ter se sproščali v termah. 

Obiščemo še vasico ljudstva Garifun, na karibski obali. Posebno doživetje! Z malo sreče ti
lokalni šef ponudi domačo žganico. 

Reka Cangrejal je na slikah zelo lepa, v živo pa še lepša. Še toliko bolj ti ostane v spominu, če
jo doživiš na enem najlepših komercialnih raftingov.

Za konec pa smo prihranili otok Utila, kjer lahko opraviš najcenejši tečaj potapljanja
(mednarodni certifikat PADI), ostalih aktivnosti pa tudi ne zmanjka (poležavanje na plaži,
snorklanje, kajakiranje, obiski samotnih rajskih otočkov). Za zajtrk pa kak dan obvezno k Mammi
Rosi - poceni in dobro. Pa ne pozabit drobiža, ker "Mammi, Mammi ... no tengo cambio."
Pa ne se ustrašit igel iz videa. Tip baje ve kaj dela - je zdravnik. Če gre vse po sreči, se z Utile
celo vrneš :))

Potovanje je možno podaljšati: Mosktia / 4-dnevna rafting ekspedicija ne reki Rio Sico.

Moskitia - 6-dnevna topShit avantura. Odpravimo se v področje, kjer živijo ljudstva Paya, Miskito
in Garifuna. Transport je možen le po vodi, saj cest ni. Spimo v lodgih v vasicah Raista in Las
Marias. Po reki se vozimo z drevaki, si ogledamo petroglif in se odpravimo na celodnevni
treking.
Pot začnemo v La Ceibi od koder se z avtobusom peljemo do mesta Tocoa. Naprej gremo z
jeepi in nato s čolnom do vasice Raista. Nato gremo s čolnom po reki Platano do vasice Las
Marias. Sledi celodnevni trek - najprej skozi vasico in nato v džunglo. Naslednji dan pa krajši
trek in vožnja z drevaki do petroglifa. Nato se vrnemo na karibsko obalo. Zopet prespimo v
vasici Raista in se nato vračamo proti La Ceibi.
Doplačilo za podaljšanje 440 EUR (hrana in pijača sta vključeni v ceni, drugih stroškov tukaj ni).
In pa 50 EUR za organizacijo in spremstvo pri najmanj 6 potnikih.

Rio Sico - 4dnevna topShit avantura. Rio Sico ponuja odlično priložnost, da uživate v divjini in
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raftingu (3-4 stopnja) skozi prelepo pokrajino. Pot začnemo v La Ceibi, nato pa nas reka pelje
čez podeželske vasice do San Estebana. Tu dobimo pravo podobo življenjskega sloga ljudi na
kmetih. Poleg raftanja in premagovanja brzic bo naša dnevna rutina tudi kampiranje (poiskali
bomo fajn plac za prenočitev, postavili šotore in ob tabornem ognju pripravili večerjo).
Na rečnih bregovih se vidi tudi krokodile, legvane ter veliko vrst ptic (tukani, motmoti, sokoli).
Doplačilo za podaljšanje 380 EUR (hrana in pijača sta vključeni v ceni, drugih stroškov tukaj ni).
In pa 50 EUR za organizacijo in spremstvo pri najmanj 6 potnikih.

Nočitve: spimo v hostlih ali hotelih brez lokalne kategorizacije.

Prevozi: lokalni avtobusi, trajekti in kombiji, vse brez lokalne kategorizacije (ampak čisto solidni
prevozi).

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

 

B. Honduras Xpress, program po dnevih
 

12 dni

1.dan Gremo na pot in pridemo v San Pedro Sula v večernih urah/ponoči. Nočitev v San Pedro
Sula.

2.dan Premik do majevskega mesta Copan Ruinas.

3.dan Zjutraj ogled starodavnih majevskih ruševin. Popoldne zipline (doplačilo 35 USD) in ogled
Macaw Mountain (are, amazonke, tukani...). Nočitev.

4.dan Zjutraj pozibavanje na konjskih hrbtih po okolici Copana, popoldne pa v toplice (balzam
za razbolele riti). Nočitev.

5.dan Premik z lokalnim prevozom do La Ceibe. Popoldne obiščemo vasico, kjer živijo Garifune.
Uživamo v zanimivih glasbenih ritmih in poskusimo tipično hrano. Nočitev v La Ceibi.

6.dan Nepozabni rafting v dolini reke Rio Cangrejal (3.-4. stopnja) in popoldansko kopanje in
chill out z bjutiful razgledom. Nočitev v lodgu na obrobju nacionalnega parka Pico Bonito.

7.dan Zanimiva vožnja po Karibskem morju do otoka Utila. Popoldne se preživlja na plaži
oziroma na Discover Scuba potopu. Nočitev.

8.dan Po želji jutranja joga. Tečaj potapljanja oziroma izlet s snorklanjem na rajski otoček Water
Cay. Povratek na Utilo in nočitev.
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9.dan Zajtrk pri Mammi Rosi. Tečaj potapljanja oziroma dan za različne aktivnosti (snorklanje,
kajakiranje) ali poležavanje na plaži. Nočitev.

10.dan Potapljanje oziroma poležavanje na plaži. Popoldne povratek v La Ceibo in nato premik
do San Pedra Sula. Nočitev v San Pedro Sula.

11.dan Let domov iz San Pedra Sula.

12.dan Smo doma.

Lista stvari

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

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!

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
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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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