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BELIZE

Mayaerne

Velkommen til landet hvor Jacques Cousteau
møder Indiana Jones!
De fleste tager til Belize for at dykke og nyde
Det Caribiske Hav ligesom Jacques Cousteau.
Men som ovennævnte indikerer, så er der rigtig mange andre ting at opleve i dette farverige, charmerende, lille land. Lige fra de skønne
reggaerytmer til de mange mayaruiner, junglen, grotterne og de rivende floder.
Belize er et af de mindste lande i Mellemamerika – lidt mere end halvt så stort som Danmark
og med et indbyggertal på godt 300.000. Oprindeligt var der mange mayabyer i området,
indtil denne store civilisation gik i opløsning
ved slutningen af det første årtusind E. Kr. Briterne og Spanierne kæmpede om området i
det 17. og 18. århundrede, indtil det formelt
blev en koloni af Britisk Honduras i 1854. Siden hen var der mange uoverensstemmelser
mellem Storbritannien og Guatemala, hvilket
gjorde at Belize først fik sin uafhængighed i
1981. Guatemala nægtede dog at anerkende
den nye nation indtil 1992, og det er stadig et
ret omdiskuteret emne.
På grund af denne meget blandede historie
ser man mange kulturelle forskelle i landet
den dag i dag: Kreoler (afrikanere blandet
med europæere), garifunas (afrikanere og
indianere), mestizos (spaniere og indianere),
mayaer, europæere og ja, endda en mennonitisk befolkning.
Selv om engelsk er det officielle sprog, tales
der en udpræget kreoldialekt, og dette blandet med spansk og andre dialekter afspejler
meget godt den blandede kulturhistorie.
Et godt udgangspunkt for at gå på opdagelse i
det smukke land er Belize City. Herfra kan man
sejle ned ad floderne, trekke gennem bjergene, gå på opdagelse i den tykke jungle, eller
dykke ned i den fortryllende undervandsverden langs landets kyster. Det er som nævnt
netop denne verden, der tiltrækker flertallet
af turisterne til Belize, der kommer til dette
verdens andet største rev på over 280 km og
over 200 små øer, også kaldt “cayos på spansk/
cayes på engelsk”, hvoraf mange stadig er uberørt paradis for dykkere, snorklere og fiskere.
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Hvad var det, der gjorde mayaerne til den højst udviklede kendte
indianerkultur på det nordamerikanske kontinent fra tiden før
Columbus? Her må man især nævne deres bedrifter inden for
skrivekunst, matematik, astronomi og bygningsværker.
Mayakulturen går omkring 2000 år tilbage i tiden og havde hverken lastdyr, hjul eller metalredskaber – og kæmpende mod en
næsten uigennemtrængelig jungle lykkedes det dem alligevel at
opbygge omkring 40 byer beboet af mere end 20.000 i hver. Faktisk menes mayaerne at have nået et befolkningstal på op mod
3 millioner. Resterne af deres byer og ceremonielle centre strækker sig fra de tørre sletter i den mexicanske Yucatánprovins ned
gennem de frodige regnskove i Guatemala og Belize og videre
gennem de varme dale i El Salvador og Honduras.
I den klassiske periode fra år 250 til 900 udførte de deres største
bedrifter, ikke mindst indenfor astronomien. De formåede at udregne det tropiske år, at forudsige sol- og måneformørkelser samt
Venus’ omløbstid i forhold til solen. De udviklede et komplekst
skriftsystem, det eneste egentlige i Amerika. De udregnede også
som den ene af kun tre kulturer i verden det matematiske begreb
nul, samt fandt ud af positionssystemet, hvilket betragtes som
en af menneskehjernens mest fantastiske præstationer. Også
selvom man ikke kan sammenligne det med videnskab i nutidig
forstand.
Bygningsværkerne blev til ved at mayaerne tildannede stenblokke ved hjælp af hårdere sten, glas mm. Man anvendte kragstensbuer og udsmykkede bygningerne med stærke farver, reliefbilleder og skrifttegn. På de mange former for lertøj og steler omtales
mange bemærkelsesværdige begivenheder fra dengang. De fleste templer blev bygget til at ære guderne eller som gravkamre
for afdøde herskere.
Man ved endnu ikke helt hvorfor de store mayabyer blev forladt,
men teorierne er mange. Faktum er at byboerne spredtes og
bosatte sig i mindre landsbyer, hvor de beskæftigede sig med
landbrug. Imens indtog junglens stærke kræfter de store bygninger og skjulte dem næsten for omverdenen. Havde det ikke
været fordi spanierne i misforstået nidkærhed havde ødelagt så
mange spor fra mayakulturen, ja så havde meget af mystikken
formentlig været afklaret i dag. I stedet er mange af de spredte
mayaruiner i Mellemamerika stadig en arkæologisk gåde – de
står som tavse vidner om en svunden men utrolig spændende
del af menneskets historie.
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Korte facts om Belize
Pas/Visum:
Pas skal være gyldigt i 6 måneder frem og
man skal pt ikke have visum som dansker.
Tjek dog altid på udenrigsministeriets hjemmeside før afrejse.
Vaccinationer:
Check altid med egen læge før afrejse. Der er
også gode oplysninger på www.ssi.dk
Sprog:
Engelsk, spansk, kreolsk mm.
Klima:
Vejret er tropisk lavlandsklima, det vil sige
varmt og fugtigt det meste af året, med undtagelser af de lidt højere beliggende egne,
hvor temperaturen falder en smule. Den tørre
sæson mellem november og maj er den bedste rejseperiode at besøge Belize, men selvfølgelig stiger priserne også derefter. Man skal
også huske at det er orkansæson i perioden
juli til november.
Økonomi:
Turismen er den helt store indtægtskilde for
Belize, dog også efterfulgt at eksport af marineprodukter, citrusfrugter, sukker, bananer
og tøj.
Priser:
Belize er generelt set et af de dyreste lande
at rejse i på disse kanter, men for rejsende fra
Europa er priserne stadig meget rimelige.
Priseksempler fra 2008:
Valuta: 2 Belize dollars = 1 US dollar, begge
kan bruges som valuta
Priser her er i US dollars:
En almindelig ret mad på restaurant: 15-25 $
Øl: 3 $
One way water taxi Belize City to San Pedro:
10 $
Taxi: 5 $
Snorkeltur til Koralrev fra San Pedro: Båd med
glasbund 30 $, snorkeludstyr 6 $, parkskat 10
$.
Fly San Pedro til Corozal, Maya Airways: 41 $
Lufthavnsskat ved udrejse: 36, 25 $
Skat ved udrejse over land: 18,75 $
Transport:
Man kan flyve til Belize City eller let komme
dertil over land. Fx. kommer mange fra Tikal
i Guatemala hertil med bussen på ca. 5 timer.
Der går også mange busser til og fra Mexico
og fx. Cancun.
Når man skal ud til øerne kan man enten tage
water taxi eller de små fly, der flyver et par
gange om dagen og kun tager ca. 30 minutter mellem Belize City og San Pedro. De er ikke
ret dyre.
Sikkerhed:
Belize er et relativt sikkert område at færdes i.
Selvfølgelig skal man altid lige checke situationen på udenrigsministeriets hjemmeside,
men generelt er det et ok at opholde sig. i
landet.
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Belize District
Belize City

Landets største by, hvor eventyret ofte begynder og ender. Med sine
ca. 50.000 indbyggere er Belize City er svær at undgå på vej ind og
ud af landet, eller når man blot er på gennemrejse. Lavtliggende og
omgivet af vand på tre sider, er byen med sine charmerende, farvede træhuse et let offer for orkaner på gennemrejse. Der er ikke
mange seværdigheder ud over en lille håndfuld, som for eksempel
St. John katedralen, Mellemamerikas ældste anglikanske kirke, og
den uundgåelige swing bridge. Denne svingbro er et produkt at
Liverpools jernfabrikanter fra 1923, og er efter sigende den eneste
fungerende bro af sin art i verden.
Men stemningen i Belize City er hyggelig, tilbagelænet og på alle
måder caribisk og hverdagsagtig modsat mange af turiststederne.
Så det er bare at læne sig tilbage og nyde reggaemusikken til en
kold Belikin – den lokale øl.
Man kan komme til og fra Flores/Santa Elena (ved Tikal) i Guatemala
på 5 timer over land og til Chetumal/den mexicanske grænse på ca.
4 timer. Vil man videre ud til strandene, kan man tage en Water-taxi
båd til Caye Caulker og videre til Ambergris Caye på et 1-2 timer. De
sejler mange gange om dagen. Der er også små fly som klarer det på
en halv times tid. Billetterne kan købes ret billigt på Internettet, der
er både Maya Airways og Tropic Air at vælge imellem. Det er selvfølgelig også her i Belize City, at man finder både den internationale
lufthavn og den lille nationale.
I selve Belize District finder man også en lang række andre byer og
seværdigheder. Ca. 20 km fra Belize City ligger Belize Zoo. Crooked
Tree og Monkey Bay Wildlife Sanctuaries, og mayaruinerne Altun Ha
ligger også i denne region.
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Belize Zoo

På en måde er Sharon Matola mor til de 125 lokale dyr i Belize Zoo. I 1983
lavede hun et hjem for 20 dyr, der havde været stjerner i en række dokumentarfilm. Som biolog vidste hun at disse tamme dyr ikke kunne genudsættes
i naturen, så hun grundlagde dermed Belize Zoo. Gæsterne kommer tæt på
både pattedyr, reptiler og fugle. Ikke mindst skal nævnes jaguaren, leguanen, de giftige slanger og udryddelsestruede ørne.
Ved siden af Zoo ligger et stort, tropisk uddannelsescenter, som er et magisk
sted – ikke mindst for børn. Mere end 10.000 tager del i programmerne hvert
år.

Bermudian Landing

Denne by er attraktiv på grund af et projekt der hedder Community Baboon
Sanctuary, som lokale landmænd startede i 1985 for at beskytte den udryddelsestruede abe kaldet ”Black Howler”, som kun findes i Belize.
Man kommer let til byen, der ligger ca. 40 km fra Belize City. Dog er det oftest
nødvendigt at booke en overnatning derude i god tid.

Community Baboon Sanctuary

Man mener her at råde over en af de sundeste samlinger af aber i verden.
Den sorte brøleabe er den største abe i America. Lokalt kalder man dem bavianer og deres brøl er ganske bemærkelsesværdigt. I reservatet finder man
også omkring 200 slags fugle og mange andre specielle dyr. Der er lavet specielle stier til besøgende og rundturene varer 60 minutter, hvilket er nok til et
møde med brøleaberne. Guidede kanoture er også en god måde at opleve
området yderligere.

Eksempler på nogle af vores hoteller i Belize City
Great House Inn***
13 Cork Street
PO Box 85 Belize City

Radisson Fort George****
2 Marine Parade
Po Box 321 Belize City

Skønt hotel med havudsigt og blot 10
minutters gang fra midtbyen. Man føler virkelig man træder ind i en historisk æra af britisk kolonistilscharme.
Værelserne er af forskellig størrelse, alle
dog smukt og romantisk indrettet i lyse
farver og med alle moderne fornødenheder. I stueetagen er der en dejlig restaurant med caribisk og international
mad og god stemning.
Et virkelig anbefalelsesværdigt hotel,
hvis man er mere til caribisk charme
end moderne luksushoteller.

Større og mere moderne hotel beliggende lige overfor Great House med
samme havudsigt. Radisson er et populært hotel med mange services som
fitness, pool og en stor restaurant samt
bar. Alle værelser er moderne og lyst
indrettet og hotellet har fornylig gennemgået en større renovation.
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Øer og strande

G

rundene til at Belize tiltrækker dykkere fra hele verden er klare: Belize
Barrier Reef langs kysten er et af de største i verden, der er 3 utrolige
atoller, 70 typer hårde koraller, omkring 500 slags fisk og sidst men
ikke mindst det berømte Blue Hole ved Lighthouse Reef atollen.
Når man taler om de mange små øer dannet omkring det lange rev, ja så er
Caye Caulker og Ambergris Caye de absolutte vindere af popularitetslisten.
Caulker anses mest for at være for rygsæksrejsende og andre, der kan lide
det simpelt, hvor Ambergris med flere muligheder, restauranter og hoteller i alle prisklasser tiltrækker de lidt mere krævende turister. Mest af alt er
det vandsport det handler om begge steder – især dykning og snorkling.
Vil man hellere bare slappe af ved en bred sandstrand er det Placencia i syd,
der anbefales.

Ambergris Caye

Den mest populære og den største af Belizes øer er Ambergris. Den ligger
lige for enden af Yucatánhalvøen i Mexico og 58 km nord for Belize City. Øen
er ca. 40 km lang og de fleste af de omkring 4500 indbyggere er samlet i den
venlige og afslappede by San Pedro.
Denne landets største turistby er i virkeligheden en pittoresk fiskerlandsby,
hvis gader er smalle og sandede, med små butikker og et utal af lækre restauranter. Man kan udforske byen til fods, det tager kun knapt én time, og
har man ikke lyst til at gå, så lej en cykel eller følg de lokales eksempel og lej
en lydløs golfvogn.
Når man ser bort fra den charmerende by, så ligger Ambergris’ virkelige charme og berømmelse under vandet. Når man følger efter en fiskestime, plasker
ved siden af en skildpadde, får et glimt af en af de store rokker i dybet under
én, svømmer med hajer eller begiver sig ind i skødet af en hule med koraller
i alle regnbuens farver - det er sådanne utrolige oplevelser, som man uden
tvivl bliver afhængig af. Der er endnu ingen store marinaer, kun badebroer af
træ, der strækker sig ud i havet med små stråtækte kontorer plantet sikkert
for enden, hvorfra turene tager deres udgangspunkt. Dette er den uformelle
måde at opdage den utrolige verden under havet på, som man gerne rejser
langt for at se.
Når dette er sagt er der stadig en række luksuriøse hoteller ved smukt og
varmt vand med hvide strande, så man behøver ikke at være bidt af en gal
dykkermaske for at nyde dette paradis. Og skulle man få lyst alligevel at være
forsigtig tilskuer, så er der nok af både med glasbunde, hvorfra man tørskoet
kan nyde “udsigten”.

Caye Caulker

Vejskilte med ordene “go slow” på hovedgaden bekræfter bare hvad de
besøgende allerede ved. Livet her kører i et andet tempo. Caye Caulker er
bestemt afslappet. Pelikaner og palmetræer er ofte mere talrige end fastboende og besøgende. Overhalingsbanen eksisterer ikke. Her er flere hængekøjer end telefoner, og golfbiler cruiser langs byens sandede gader. Med
dens beliggenhed kun godt 30 km nordvest for Belize City og nogenlunde
det samme syd for Ambergris, er øen forbundet med hovedbyen med båd
eller fly flere gange om dagen. Øen er kun godt 7 km lang og 600 m bred.
Faktisk er Caulker blevet revet over i to dele efter orkanen Hattie, men den
nordlige del er mest uberørt natur uden den store interesse for turister.
Som ved Ambergris er det revet, der ligger som en bræmme langs kysten,
der trækker i de besøgende. Det er bl.a. herfra, man tager på dykkerekspeditioner ud til det berømte ”Blue Hole”. Der er en overflod af små udbydere
af disse dykkerture, snorkelture ved revet og mange andre aktiviteter på og
i vandet.
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Atolls & Outer Cayes

The Blue hole

Atollerne og de små øer længere ud er kun tilgængelige med båd - med
undtagelse af Lighthouse Reef Atollen, der har en lille landingsbane til fly.
For mange har afstanden til fastlandet været en forklædt velsignelse, idet
færre kommer herud og naturen dermed er mere uspoleret. Dette har bidraget til mere beskyttede koralrev med det smukkeste liv lige under havoverfladen. Delfiner, rokker og søkøer er nemme at få øje på.

Mange dykkere kommer til landet udelukkende for at dykke i dette 123
meter dybe og 305 meter brede, blå hul fyldt med hajer og mange andre
smukke fisk og koraller. Hullet er en åbning til hvad der engang var et tørt
hulesystem. Det blev gjort verdensberømt af Jaques Costeau, og turen ind
igennem de nu oversvømmede hulesystemer er ikke for uerfarne dykkere.
Det indebærer 34 meters dykning ned langs en klippevæg for at nå indgangen, hvilket er 3 meter mere end grænsen for fritidsdykkere. Turen er dog det
hele værd - Man bliver bestemt ikke skuffet over de fantastiske oplevelser på
vandsiden af Belize!

Half Moon Caye

Sydøst for Lighthouse Reef atollen flyder den 45 hektar store Half Moon
Caye. Med turkisblåt vand, et rigt marineliv og uberørte koraller er det et
ideelt sted at dykke og snorkle. Her finder man også landets første nationalpark, The Half Moon Caye Monument, hvor tusindvis af rødfodede suler og
fregatfugle kan observeres.

Turneffe Islands Atolls

Af de 3 atoller er denne nærmest fastlandet med omkring 15 km afstand til
Belize City. Ulig de ydre atoller er denne dækket af tyk, grøn mangrove og en
hul lagune, der huser en strøm af marineliv. Fra sydspidsen af atollen (Kaldet
Albuen) kan man opleve verdensklassedykning blandt enorme grupper af
tropiske fisk. Fiskeriet er også helt i top.

Man-O-War Caye

På denne ø er der tre typer mangrove midt i koralrevet. Dette fugleparadis
kan nås på en dagstur fra Dangriga.

South Water Caye

Blot en halv time i båd fra Dangrina. 15 hektarer koralrev ligger indbydende
langs øen og er et glimrende drop-off dykkersted. Silverside og Black Beauty
er to glimrende dykkersteder som ikke er så besøgte.

St. George’s Caye

Et populært dykkersted blot 20 minutter i båd fra Belize City. Smukke strande og krystalblåt vand giver den perfekte baggrundsstemning.

Tobacco Caye

Hertil er der daglig bådforbindelse fra Dangriga og stedet indbyder til masser af smuk dykning, snorkling og fiskeri. Bjerge af farverige koraller og masser af liv under vandet.

Eksempler på nogle af vores hoteller på øerne
Mata Rocks***
Beach - San Pedro
Ambergris Caye

Belize Yacht Club****
Beach-San Pedro
Ambergris Caye

Skønt lille perle af et strandresort i
den tilgængelige ende økonomisk.
Man bor i smukke, lyse omgivelser
lige ud til havet. En simpel morgenmad serveres i strandbaren, som
også står for snacks og drinks resten
af dagen. Der er pool, cykler til gratis afbenyttelse og man kan arrangere udflugter fra hotellet, så man
afhentes ved egen badebro næste
morgen. Værelserne er ikke overvældende store, men pæne og moderne indrettet med bad, tekøkken,
aircondition, tv og safebox. Der er
også suiter til rådighed. Mata Rocks
ligger ca. 15 minutters gang fra centrum af San Pedro, hvilket gør det
langt mere roligt og afslappet. Der
er mange dejlige restauranter langs
stranden på vej mod byen.

Belize Yacht Club Resort & Marina
er en absolut perle blandt luksus
resorter i Belize, smukt beliggende
på Ambergris Caye, et sandt øparadis. Man møder en service ud over
det sædvanlige på dette familievenlige sted med alle de faciliteter der hører til på et strandresort,
ikke mindst deres Splash poolside
Bar&Grill, fitness center med spa
services og mange andre muligheder for rekreation. Alle de 40 smukke suiter har havudsigt, balkon og
alle tænkelige services til rådighed.

7

Eksperter i eventyr

I

denne del af landet er man mest
kendt for landbruget - især markerne med sukkerrør. Drager man
længere ind op landet finder man
junglen mod vest og mangrovesumpe langs kystlinjen. Orange Walk og
Corozal er hovedbyerne i regionen.
Der er flere interessante biosfærereservater i området, hvoraf det største
er Rio Bravo med omkring 1000 km2
tropisk regnskov, floder og arkæologiske mayaruiner.

Corozal

Denne behagelige by er første stop
før og efter Mexico. Beliggende på
kystlinjen ved en rolig bugt, smykker byen sig med titlen ”Mellemamerikas reneste by”. Dens rødder
går langt tilbage i historien, men
som turiststop er dens historie relativ kort. Rødderne ligger dybere i
det spanske, med typisk opbygning
omkring en lille plaza, og flertallet af
byens befolkning taler spansk i modsætning til resten af landet. Skal man
videre til Mexico efter Belize kan
man med fordel flyve direkte herop
fra f.eks. San Pedro. Derefter går busserne videre mod Cancun fra Chetumal på den anden side af grænsen,
som man kan krydse i taxi.

Orange Walk

Dette er hjertet af Belizes landbrugsområde. Der er dog ikke appelsiner,
som navnet kunne antyde, men derimod sukkerrør, der dyrkes på egnen.
Befolkningen er præget af mennoniter, men også hinduer og kinesere
har sat deres spor her. Byen er i sig
selv ikke særlig interessant, med
mindre man kommer for mayaruinerne, Lamanai, der rejser sig imponerende over junglen. Turen dertil
er en udflugt på 58 km, der foregår
mest komfortabelt med båd op ad
floden fra byen til ruinerne.

Rio Bravo
Area

Mod nord Orange Walk Area
miles omkreds. Hundreder af strukturer er blevet identificeret og de
mest imponerende er uden tvivl The
Masked Temple, The High Temple,
Boldbanen og Tempel N10-9. Vil man
gerne opleve en spektakulær udsigt
over junglen bør man klatre op på
dette 38 meter høje tempel.
Man kommer til Lamanai med båd,
hvilket også giver en god oplevelse
af dyrelivet i junglen. Man kan overnatte på Lamanai Lodge i lagunen.

Lamanai

Dette er et af de få mayaområder,
hvis originale navn man kender – det
oversættes med ”Undervandskrokodille”, hvilket forklarer de mange
afbildninger af krokodiller her. Det
at Lamanai lå så afsides bidrog formentlig til at det var konstant beboet, hvilket også holdt længere end
i de fleste andre mayabyer – i hvert
fald mener man de var her indtil år
1650 E. Kr. Der er en speciel kvalitet
over Lamanai, som det ligger i New
River Lagoon og omgivet af jungle i
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Dette er et 13.000 hektarer stort
privat naturreservat, hjemsted for
det berømte Chan Chich Lodge.
Beliggende i hjertet af mayaernes
jungle er det en unik destination
for naturelskere og seriøse økoturister.
Chan Chich ligger indenfor det
største sammenhængende regnskovsområde nord for Amazonbassinet. Man har gjort utrolig meget
for bevarelsen af naturen og beskyttelsen af dyrelivet, hvilket også
gør at det stortrives. Stedet er således en vigtig brik i fremmelsen af
biodiversiteten i naturen og man
kommer hertil med små fly på ca.
30 minutter fra de fleste steder i
landet.

Crooked Tree Wildlife Sanctuary

Conservation

I dette prægtige reservat beskytter
man ikke mindre end 97.000 hektarer tropisk regnskov med alt det liv,
det indebærer. Dette projekt er flagskibet i Belize. Udover den enorme
mængde specielle planter og dyr,
finder man over 60 mayaområder.
Det vigtigste er La Milpa, som er
den tredjestørste mayaudgravning
i Belize.

Chan Chich

Altun Ha

Dette er den mest berømte mayaruin i det nordlige Belize, blot 55 km
fra Belize City. Det ser ud til at have
været en rig og vigtig handelsby fra
omkring år 600 F. Kr. frem til det mystiske kollaps omkring år 900 E. Kr.
Man mener her boede mellem 3000
og 10.000 mayaer, hvilket ikke er
mange til trods for at stedet regnes
for at have været et vigtigt og velhavende handelscenter. Altun Ha er
især kendt for at man her fandt den
største jadeudskæring, der nogensinde er fundet. Det solide jadehoved kaldet Kinich Anau (Solguden)
vejer 4,5 kilo.
Det nemmeste er at tage på en arrangeret udflugt fra Belize City – Altun
Ha ligger i smukke omgivelser og er
bestemt et besøg værd.

Halvvejs mellem Belize City og
Orange Walk kan man få sig en
rigtig stor naturoplevelse i denne
nationalpark. Det er især de mange
fuglearter der trækker folk til, og
maj er den bedste måned at opleve dem. Det anbefales at tage en
overnatning deroppe, så man kan
stå tidligt op og opleve det mest
aktive dyreliv ved daggry.
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Et af vores hoteller i
Cayo District:

Ka’ana Boutique Resort
Mile 69 ¼, Benque Viejo Road
San Ignacio
Ka’ana betyder ”Himmelsk sted” på
maya. Dette er det perfekte navn
til dette luksuriøse lille resort i det
nordlige Cayodistrikt, blot 1,5 times
kørsel fra Belize City og 10 minutter
fra grænsen til Guatemala. Det er
virkelig en oase af komfort, spa service, gourmetmad og meget mere,
beliggende i de grønne omgivelser,
tæt på mange attraktioner. Der er 15
smukke værelser med alle moderne
fornødenheder samt egen terrasse.
Der er fladskærm, Ipod dock, aircondition og ekspressomaskiner på alle
værelser udover det mest almindelige som badet, de dejlige senge og
meget mere. Desuden kan man nyde
swimmingpoolen, restauranten eller
en af de mange spaservices før eller
efter dagens eventyr.

Rio on Pools

Vestpå Cayo District
M

an kalder også denne region for Cayodistriktet, og
det er faktisk højlandet i
Belize, som når op til en 900 meters
penge. Et skønt, uspoleret naturområde med vandfald, grotter og mayaruiner omgivet af et spændende
dyreliv. Der er virkelig meget at se og
gøre i dette populære område.

Guanacaste Nationalpark

Ikke langt fra Belize City finder man
dette lille naturreservat på blot 21
hektarer. Det er dog en virkelig oplevelse at se den fascinerende og rige
variation af farverige fugle. Man kan
også få sig en forfriskende svømmetur i Belize River.

Hovedstaden Belmopan

Beliggende i det geografiske centrum af landet, synes hovedstaden
ved første øjekast at være et ganske
ordinært sted. Hovedstaden blev
flyttet hertil efter at orkanen Hattie i
1961 havde raseret Belize City. Byen
ligger på halvvejen mellem grænsen
til Guatemala og Belize City, og danner et godt udgangspunktet for flere
besøg i området, hvor der findes en
række underjordiske floder og grønne laguner i den frodige jungle.

San Ignacio

Et naturligt stoppested mellem Tikal
i Guatemala og Belize City, beliggende i Belizes højland. Byen er ret
søvnig om dagen, når de besøgende
er på de daglige oplevelser i den omliggende natur men kommer stærkt
igen, når natten falder på, og junglemusikken genlyder fra de lokale
barer. Fra byen arrangeres der ture
på hesteryg i Pine Ridge bjergene,
kanoture på floderne, hule- og fugleture, samt udflugter til nogle af de
mange mayaruiner, som området
gemmer på. Her skal især nævnes
Cahal Pech og El Pilar og lidt længere
væk Pacbitun og Caracol. En anden
interessant oplevelse er den såkaldte
tur ”Rainforest medicine trail”, en tur
der udgår fra Ix Chel farms, hvor man
kan lære om medicinsk brug af de
mere end 4000 arter af regnskovens
lægende planter.
Mange vælger at bo på lodges i nærheden og blot besøge byen på en
dagstur.

Mountain Pine Ridge

yacentre i den øvre floddal i Belize.
Den mest imponerende bygning er
El Castillo, slottet, som rager 42 meter op over jorden. Man kan stadig se
nogle smukke kunstværker på templets top. Andre højdepunkter inkluderer bygning A4 hvor man fandt
resterne af eliten fra omkring år 600
med mange gaver af bl.a. jade. Der
er også 8 gravstene og 5 altre med
smukke udskæringer.
Xunantunich er et lille område, der
kan besøges på få timer og let inkorporeres i et besøg ved andre ruiner
som Cahal Pech og/eller San Ignacio
by.

Et behageligt pusterum fra det varmere lavland, men også et af de
mest besøgte naturreservater i Belize. Det er et landskab af fyrretræer
spredt hen over bakkekamme og
dekoreret med vandfald, klippehuler
og naturlige vandbassiner. Naturreservatet blev grundlagt i 1944 og har
af flere grunde lidt under for megen
skovrydning, hvilket gør at alle træer
har næsten samme alder. Man finder
nogle skønne lodges i reservatet
– en god base for besøg ved Caracol, Rio Frio Cave, Rio on Pools, the
1000 ft Falls (se foto herover) og ikke
mindst et godt udgangspunkt for at
studere fugle samt trekke og cykle i
den skønne natur.

Caracol

Her på den vestlige kant af mayabjergene i skovreservatet Chiquibul
fandt man i 1938 dette spændende
arkæologiske område. Man mener
det først var beboet i den klassiske
og senklassiske mayaperiode og
havde en befolkning på 60-100.000
mennesker. Arkæologer har fastslået at denne store mayaby havde
en hovedrolle i det socialpolitiske
landskab i det centrale mayalavland.
I centrum ligger spor af pyramider,
markeder, paladser og værksteder.
Over 35.000 bygninger er identificeret, deriblandt den højeste – den
massive pyramide kaldet Caana. Den
er omkring 40 meter høj og har flere
templer på toppen. Man har fundet
mange hieroglyffer på diverse gravstene og altre og en meget interessant anmærkning på boldbanen om
en tilsyneladende militær sejr over
Tikal – mere end 40 km derfra.

Cahal Pech

Her befinder vi os i den sydlige udkant af San Ignacio ved bredden
af Macal River. Dette arkæologiske
område bærer det ugunstige mayanavn, som betyder ”Midernes Sted”.
Det ceremonielle center indeholder
pyramidetempler, paladser og en
boldbane. Man mener stedet er fra
den klassiske mayaperiode.

Xunantunich

Dette mayaområde er nok det mest
tilgængelige af interesse og samtidigt den ældste arkæologiske park i
Belize. Man kommer hertil med båd
fra San Ignacio. Selvom stedet var
beboet så tidligt som år 1000 F. Kr.
var det først i den klassiske periode
omkring år 7-900 E. Kr. at det blev
forvandlet til et af de vigtigste ma-

Et populært sted at svømme, slappe
af og bare glide rundt under de små
vandfald. Alternativt kan man sætte
sig og nyde synet af klippeformationen skabt for uanede tider siden.

Chechem Caves

Dette er også kendt under navnet
Chumpiate Cave og er en tør hule
beliggende i mayabjergkæden i
Cayodistriktet – det er en af landets
fineste huler at besøge. Gæsterne
går gennem et regnskovslandskab
til indgangen af hulen, der blev benyttet at mayaer til at opbevare korn
ligesom det var et ceremonielt center for dem. Man kan se flotte kunstværker, lertøj og genstande brugt til
ceremonier.

Actun Tunichil Muknal

Dette lange navn betyder ”Stengravens Hule” og fik dette navn efter
fundet af bevarede benrester fra mayaofre inde i hulen. Turen til denne
hule er udfordrende og involverer
først en times trek gennem regnskoven med krydsning af floder og
klatring op ad bakker. Hulen er 5 km
dyb og blev opdaget i 1989 og senere åbnet for offentligheden i 1998.
Man kan se i alt 1400 genstande,
deriblandt meget keramik og mange ceremonielle redskaber. Noget
af det mest specielle har dog været
fundet af 14 skeletter som stammer
fra ceremonielt ofrede mennesker.
Med disse menneskeofre prøvede
mayaerne at formilde guderne og
bede om regn.

Rio Frio Cave

Denne enorme hule er let tilgængelig og nem at bevæge sig rundt
i. Den har to bueformede og brede
naturlige indgange samt stier man
kan følge. Enorme drypsten hænger
fra den nærmest katedral-lignende
hvælving og store rullesten er strøet
omkring. Dertil kommer de små
kilder, der danner bassiner og små
vandfald. Der er ca. 400 smukke meter at gå til man når udgangen i den
anden ende.
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Barton Creek Caves

Et 7,5 km flod-hulesystem, der blev
brugt som rituelt sted af mayaerne.
Gæster kommer hertil i kanoer og
udforsker de undersøiske huler med
kraftige lamper. Man ser farverige
formationer og skeletrester samt andre genstande efterladt af mayaerne
for århundreder siden.

Eksperter i eventyr

Sydkysten Stann Creek District

S

ydover finder man det mere uspolerede land hvad turister angår. Kystbyen Placencia er drømmestedet for dem, der søger mere afslapning
på stranden end på øerne nordpå. Dangriga og Hopkins er garifunakulturens hjerte med de bløde reggaetoner.

Dangriga

Den største by i det sydlige Belize med omkring 8000 indbyggere, overvejende garifunas. Mere sorte end indianske og med et sprog, der ligger tættere på de lokale dialekter end det afrikanske, som Dangriga-befolkningen
udstråler. Byen har sin helt egen atmosfære med trommerytmer, skønne
danse og total tilbagelænethed. Også den er et udgangspunkt for dykkerture til de lokale rev. Dangriga har færgeforbindelser til Roatán i Honduras to
gange om ugen. Det tager ca. 4 timer med bus hertil fra Belize City, men man
kan også flyve med Maya Airways eller Tropic Air.

Cockscombs Basin Wildlife Sanctuary

128.000 hektarer stort regnskovsområde sydvest for Dangriga. Her finder
man rivende floder, maleriske vandfald og ikke mindst den største koncentration af vilde katte – deriblandt jaguarer, pumaer og ozelotter. Folk kommer her for at trekke, campere, sejle i kajak eller kano samt svømme. Trekket
til Davis Falls går gennem tyk jungle og lumske floder og plejede at være lidt
af en eventyrekspedition. I dag består den af en tur i firehjulstrækker og et
trek på et par km. Et svalende bad for foden af det 90 meter høje vandfald
er prikken over i’et.

Hopkins

Beliggende 25 minutters kørsel syd for Dangriga finder man denne søvnige
kystby, der lokker turister med 10 km hvid sandstrand. De omkringliggende
sumpområder tiltrækker også mange specielle fugle, som man kan nyde
synet af. Også her finder man muligheder for fantastisk dykning, snorkling
og fiskeri. Desuden kan man se krokodiller, leguaner, skildpadder og mange
andre dyr i den nærliggende Sittee River, som desuden er glimrende at sejle
i både kano og kajak på.

Placencia

Beliggende for enden af en lang sandet halvø, er stedet kendt som den eneste cayo, man kan køre til. Det er det hvide sand, det klare vand og den totale
afslapning, der trækker. Bussen fra Belize City kører via Dangriga og videre
hertil på omkring 5 timer. De førnævnte flyselskaber flyver også hele vejen
på blot 30 minutter.
Fra Placencia kan man udover al den vandsport man måtte drømme om
også lave udflugter ind i landet til steder som Cockscomb Jaguar Reserve,
Monkey River Cruises samt de små mayasteder Lubaantun og Nim Li Punit.

Eksperter i eventyr
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Mod syd Toledo District
D

ette sydligste område af Belize er fascinerende og ikke så besøgt, men
tiltrækker dog de mere erfarne rejsende. Det er et sted med masser
af landbrug og fiskeri og de fleste indbyggere bor i små landsbyer. I
Toledo distriktet finder man en kombination af regnskov, mayakultur, garifunakultur, mayaarkæologi samt nogle af de bedste steder at dykke, snorkle
og fiske. Der er ingen strand, så gæsterne bor på lodges i skoven som udgangspunkt for ture i området. Allerlængst mod syd finder man hovedbyen
Punta Gorda.

Et par af højdepunkterne er:

-Mayaruinerne ved Nim Li Punit, Lubaantun og Uxbenka.
-Agua Caliente Nature Reserve: Fuglereservat, trekking, varme kilder
-Barranco Garifuna Village: 10 km syd for Punta Gorda, tilgængelig med
båd.
-Blue Creek River Cave: Flodgrotter og det nærliggende samfund Blue Creek.
(se foto herover)
-Port of Honduras Marine Reserve: Fiskeri og snorkling
-Sapodilla Cayes Marine Reserve: ca. 20 km fra kysten – et stort område optaget på Verdensarvlisten - dykkere nyder de fantasiske cayes og koralrev.

Punta Gorda

Belizes sydligste by, landets ende eller en ny begyndelse. Med bådforbindelser til Honduras, samt Puerto Barrios og Lívingston i Guatemala er byen
et vigtigt knudepunkt for turister, der kommer til eller fra Belize. Byen går
under navnet PG og er bestemt en af de vådeste i Belize. Her falder over 4000
mm regn årligt. Der er muligheder for økoturisme-ture samt ture til flere mayaruiner i nærheden, såsom Lubaantun og Nim Li Punit.

Lubantuun

Det største arkæologiske mayaområde i det sydlige af landet og en af de
største beboelser i Belize. Det ser ud til at have været beboet en relativ
kortperiode i den senklassiske æra fra 730-890 E. Kr. Bygningerne består af
perfekt tilpassede sten og den højeste er 10 meter over jorden. Der er 11
hovedbygninger grupperet på 5 torve og 3 boldbaner. En kontroversiel krystal-hovedskal blev fundet her i 1926.

Nim Li Punit

Dette ruinområde dateres til den senklassiske mayaperiode. Her finder man
den til dato højeste gravsten, man har fundet i Belize. (Den næsthøjeste
blandt alle mayaruiner) Udskæringerne i stenen viser en person med en stor
hovedbeklædning. Navnet oversættes også fra maya til ”Stor Hat”. Der arbejdes stadig på det delvist udgravede område, hvor man indtil nu har afdækket 25 af disse stelaer. De blev opstillet ceremonielt for at skildre forskellige
aspekter af mayaherskernes liv.

11

Eksperter i eventyr

Eksperter i eventyr
Fredensgade 36b - 8000 Århus C
Tlf. +45 70 270 370 * Fax +45 86 20 76 09
E-mail: info@jesperhannibal.dk * Web: www.jesperhannibal.dk

