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Honduras
Dette land er i bogstaveligste forstand en smuk og ægte bananrepublik! Det 
er også det næststørste land i Centralamerika, men er relativt tyndt befolket 
med de ca. 8 millioner indbyggere. Honduras er en bjergrig og frugtbar juvel 
med en afslappet atmosfære, der endnu er forholdsvist uspoleret af turismen. 
Men den dejlige befolkning, de skønne gamle byer fra kolonitiden og de store 
naturoplevelser vil uden tvivl snart gøre denne uslebne diamant til et fremti-
dens rejsemål for mange eventyrere. 

Honduras grænser op til Guatemala mod vest og landet præges dermed også 
af den stolte mayakultur. En af de største maya-seværdigheder, Copán, ligger 
her i Honduras. Mod nord ligger de uovertrufne caribiske strande med tilhø-
rende koraløer og rev, og mod øst og syd har vi Nicaragua og El Salvador samt 
et lille glimt af Stillehavet. Desuden gemmer det østlige Honduras på en fanta-
stisk skat: Latinamerikas næststørste skovområde, kun overgået af Amazonas 
i Brasilien. I forhold til naboerne har Honduras dog en mere fredelig historie; 
Faktisk er det kun her og i Costa Rica, at man ikke har gennemgået en revoluti-
on. Det største slag har nok været om bananerne og den generelle indflydelse 
i Latinamerika fra amerikanernes side. Desværre lider landet generelt under 
megen korruption, dårlig ledelse og uddannelse. Det er også en af grundene 
til at turismen ikke er så struktureret endnu. 

Landet er ikke så kendt for indiansk kunsthåndværk som nabolandet Guate-
mala. Men på markeder og i butikker finder man dog nogle interessante ting, 
såsom træfigurer, kurveflet, broderede tekstiler, læder og keramik. Familie-
livet er stadig meget traditionelt set med vestlige øjne. Kvinderne er oftest 
dem, der står ved gryderne, mens mændenes roller er at forsørge familien. I 
Honduras, som i andre latinamerikanske lande, spiser de lokale meget ris og 
bønner samt tortillas. De geografiske og klimamæssige forhold medfører en 
stor rigdom af både flora og fauna. Desuden er selve befolkningen en spæn-
dende blanding af den indianske kultur, den afrocaribiske garifuna kultur og 
den spanske indflydelse tilbage fra kolonitiden. 

Et ophold i Honduras byder således på eksotiske oplevelser, der normalt ligger 
langt fra dagligdagen herhjemme. Der tales ikke meget engelsk, der er fattigt 
og til tider skal man passe godt på sig selv og sine ting. Men når det er sagt, så 
er Honduras en perle for dem, der gerne vil opleve det virkelige Mellemameri-
ka. Det er en utrolig autentisk og spændende oplevelse at besøge landet, hvis 
man kommer med et åbent sind og en positiv indstilling. Man møder oftest en 
glad og hjælpsom befolkning med et stort hjerte og en afslappet stil. Landet 
er det billigste i regionen, og man får som europæer tingene serveret til rene 
foræringspriser langt de fleste steder. 
Honduras har alle de attraktioner til en ferie, som de fleste vil finde interes-
sant: Spændende historie, fascinerende kultur, smukke landsbyer og prægtigt 
landskab – ikke mindst de hvide sandstrande man kan slutte af på. Man kan 
med fordel kombinere landet med et besøg i Guatemala.
Ved ankomst til Honduras vil vi anbefale at finde en kopi af den lokalt udgivne 
guidebog kaldet Honduras Tips – den er gratis og findes på mange hoteller. 
Bogen er skrevet på både spansk og engelsk og giver glimrende indsigt i lan-
det og tips til attraktioner, restauranter og shopping. 

Tag til Honduras før alle de andre turister opdager hvor godt det er – det er 
endnu autentisk og uspoleret!  
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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 2.000 år tilbage i 
tiden og havde hverken lastdyr, hjul eller me-
talredskaber – 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 ma-
yaerne 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 ud-
førte de deres største bedrifter, ikke mindst 
indenfor astronomien. De formåede at ud-
regne det tropiske år, at forudsige sol- og 
måneformørkelser samt Venus’ omløbstid i 
forhold til solen. De udviklede et komplekst 
skriftsystem, det egentlig eneste 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 m.m. Man anvendte kragstensbuer 
og udsmykkede bygningerne med stærke far-
ver, reliefbilleder og skrifttegn. På de mange 
former for lertøj og steler omtales mange 
bemærkelsesværdige begivenheder fra den-
gang. De fleste templer blev bygget til at ære 
guderne eller som gravkamre for afdøde her-
skere. 

Man ved endnu ikke helt hvorfor de store ma-
yabyer 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 mayakultu-
ren, ja så havde meget af mystikken forment-
lig været afklaret i dag. I stedet er mange af de 
spredte mayaruiner i Mellemamerika stadig 
en arkæologisk gåde – de står som tavse vid-
ner om en svunden, men utrolig spændende 
del af menneskets historie. 

Pas/Visum: 
Pas skal være gyldigt i 6 måneder frem og man skal pt. ikke have visum som dansker. Check dog altid 
på udenrigsministeriets hjemmeside før afrejse. Normalt kan man være i landet i 90 dage uden visum 
som turist. 

Vaccinationer: 
Det anbefales oftest at få nogle vaccinationer i god tid før afrejse. Check altid med egen læge. Der er 
også gode oplysninger på www.ssi.dk

Sprog: 
Spansk. Der tales nogenlunde engelsk på de fleste turiststeder. 

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 Honduras, men selvfølgelig stiger priserne også lidt der-
efter. Man skal også huske,  at det er orkansæson i perioden juli til november.

Økonomi:
Honduras er et af de fattigste lande i Mellemamerika. I mange år var deres hovedeksport bananer og 
kaffe, styret af de amerikanske firmaer Standard og United fruit company - nu kendt som Dole og Chi-
quita. Nu eksporteres også andre varer som f.eks. rejer og meloner. Turismen udgør også en voksende 
indtægtskilde - ikke mindst med de mange cruiseskibe, der ankommer til Roatán på dagsbesøg. 

Priser: 
Honduras er et af de billigste rejselande i regionen. Man kan købe en liter vand for omkring 5 kroner, og 
en kop kaffe for omkring det samme. En øl eller sodavand på en café ligger mellem 6-8 kroner. 
En ret aftensmad kan fåes de fleste steder for mellem 25-40 kroner. 
Man kan bruge kreditkort i de fleste større byer og den lokale møntfod hedder Lempira. Det anbefales 
at medbringe lidt kontanter i form af US dollars, men ellers kan man hæve lokal valuta direkte ved 
ankomst - ofte er Mastercard og Visa de mest brugbare kort til hæveautomaterne. 
Husk at man altid skal give drikkepenge - på restauranter ca 10% og til guider efter fortjeneste og 
normale tommelfingerregler. 

Transport: 
Man kan flyve til Roatán, Tegucigalpa eller San Pedro Sula internationalt. Fra sidstnævnte to kan man 
også flyve indenrigs til f.eks. Roatán, Utila, Guanajo, Puerto Lempira og La Ceiba. Alternativt kan man 
sejle fra La Ceiba til de caribiske øer med katamaran. 
Mange vælger også at krydse grænsen over land fra Guatemala til Copán, hvilket er ret nemt med bus 
eller i privat transfer. Man kan komme rundt i landet med private transporter eller offentlige busser, 
som for eksempel de udmærkede Hedman Alas. Fra Puerto Cortéz kan også man sejle til Belize et par 
gange om ugen.
Det anbefales at arrangere sin rundrejse med en turoperatør hjemmefra, da sikkerheden gør at man 
ikke bare kan færdes hvor som helst når som helst. 

Sikkerhed: 
Honduras er et fattigt land, hvor man skal passe på sig selv og ikke mindst sine værdier. Man kan godt 
føle sig lidt utryg i de store byer, mens andre steder føles helt i orden. Selvfølgelig skal man altid lige 
checke situationen på udenrigsministeriets hjemmeside, men generelt er det et ok at opholde sig i 
landet. 

Korte facts om Honduras

Mayaerne
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Copán
I en smuk dal på grænsen mellem Guatemala og Honduras ligger Copán - 
den absolut største kulturelle seværdighed i Honduras. Der findes nok intet 
sted, hvor mayaernes stenskulpturer udtrykker mere mystik og skønhed end 
her. 
Copán ruinerne lå i omkring 1.000 år glemt og øde hen, dybt inde i junglen. 
De spanske koloniherrer ofrede ikke stedet meget opmærksomhed, men i 
1841 kom en amerikansk eventyrer, John L. Stephens, forbi og købte områ-
det for 50 dollars. Nu tilhører hele naturparken Honduras, i 1980 erklærede 
Unesco det for verdensarv, og det er en storslået attraktion for natur- og hi-
storieelskere. Vidunderligt omgivet af hellige Ceiba-træer, brølende aber og 
tusinder af fugle står de fascinerende mayaruiner. Stentavler, med inskriptio-
ner dateret tilbage til år 822 E. Kr. Skulpturer man aldrig bliver færdig med at 
studere vidner tavst om et fantastisk rige i fortiden. 

Det vestlige Honduras
Copán Ruinas
Den nærmeste by ved ruinerne hedder smart nok Copán Ruinas – den lig-
ger 12 km fra grænsen til Guatemala og blot 1 km fra ruinerne. Det er en fin 
gammel by med pastelfarvede huse og røde tegltage. Brostenene fører dig 
rundt i den typiske og hyggelige by, hvor man kan gå til alting eller tage en 
af de små tuc-tuc taxier for få kroner. Der er masser af charmerende hotel-
ler, restauranter, barer og cafeer i alle prisklasser. Alt for mange bruger kun 
en enkelt dag i Copán Ruinas, men den fortjener faktisk et par dage. Der 
er mange interessante aktiviteter og udflugter såsom hesteridning, besøg 
på kaffeplantager (især interessant i høstsæsonen oktober-december) og 
haciendaer omkring byen. Især skal nævnes den dejlige Macaw Mountain 
fuglepark med smukke papegøjer og mange andre fugle omgivet af skønne 
kaffeplantager og tropisk skov. Her kan man med fordel tage ud og spise 
frokost efter en formiddag ved ruinerne, efterfulgt af en dejlig rundvisning i 
parken med fuglene, som man også kan få lov at få på armen.  
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Eksempler på nogle af vores hoteller i Copán Ruinas:

Hotel Don Udo’s***
4 Avenida Barrio El Centro
Copan Ruínas
Honduras

Rigtigt charmerende turistklas-
sehotel beliggende blot nogle få 
gader fra torvet. Man mødes af en 
dejlig have med restaurant og bar 
i åbne og grønne omgivelser med 
god atmosfære. De 16 værelser 
beliggende omkring gårdhaven er 
lyse, simple og med moderne faci-
liteter.

Hotel Marina Copán****
Parque Central 
Copan Ruínas
Honduras

Nok byens mest prominente og 
finere større hotel. Marina Copan 
er godt beliggende en gade fra 
torvet. Her får man god service i 
en flot hacienda stil omkranset af 
smukke haver. Værelserne er store, 
men simple og rustikke. Hotellet 
har en dejlig pool og en glimrende 
restaurant.

Copán National Park
Copán blev for mange år siden givet tilnavnet Mayaernes Athen. De klassiske 
strukturer, statuer og inskriptionerne på dem beretter levende om mayaer-
nes fascinerende historie. I forhold til Tikal er skønheden mere overskuelig; 
Nok er den omgivet af junglen, men den er ikke nær så opslugt af den, så det 
er bedst ikke at forvente den samme oplevelse. Mens Tikal er berømt for sine 
kæmpestore templer har Copán skulpturer med langt flere detaljer. 
Copán er en velorganiseret park på omkring 24 km2, hvor mange af ruinerne 
står under beskyttende halvtag for at inskriptionerne ikke skal ødelægges 
af sol og regn. Man har anslået, at der er omkring 3.500 ruiner, og mange er 
endnu ikke udgravet. Inkluderer man hele Copán dalen er der ikke mindre 
end 4.500 strukturer at finde. 
Specielt nævneværdig er La Gran Plaza, det enorme torv, der huser steler 
fra 600-tallet. Berømt er også boldbanen, der var byens sociale centrum og 
formentlig Amerikas største og mest kunstfærdige af slagsen. På mayaernes 
boldbaner spillede man om liv og død! På Hieroglyffernes Trappe finder man 
nogle af de ældste og vigtigste tekster om mayaerne. Disse har man dog 
endnu ikke kunnet tyde helt på grund af trappens forfald. På stedet Akro-
polis betages man af 16 udhuggede relieffer af tidligere konger af Copán. 
En vigtig del af oplevelsen i parken er et besøg på Museo de Escultura Maya, 
der ligger i forlængelse af besøgscentret. Her er der kopier af bl.a. templet 
Rosalila, som blev udgravet intakt, indkapslet i tempel 16. Fragmenter af det 
kan også ses ved at besøge tunnelerne under selve templet. Copán parken 
er åben dagligt fra kl. 8.00-16.00. Det kan stærkt anbefales at bestille en gui-
det tur i parken – de mange templer, steler og hieroglyffer kræver en god for-
klaring, hvis man gerne vil have mest muligt ud af besøget. En rundvisning 
tager typisk et par timer og de fleste synes det er fint med en formiddag til 
både park og museum. 
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Eksempler på nogle af vores hoteller i Gracias: 

Hotel Guancascos***
Falda Este
Castillo San Cristobal
Gracias

Skønt lille hotel midt i Gracias, be-
liggende oppe på en lille høj med 
en skøn udsigt udover byens røde 
tage fra den åbne restaurant. Hotel-
let er simpelt og har lidt back-pack-
er stil over sig, men tiltrækker alle 
slags mennesker på grund af den 
skønne stemning. Det er stedet, 
hvor det sker og hvor man får infor-
mation i byen. Den dedikerede hol-
landske ejer Froni uddeler gladeligt 
turistinformationer om området, 
hun kender alt og alle. Hotellet ar-
bejder meget på at blive miljøcerti-
ficeret blandt bæredygtige hoteller 
og man er omgivet af naturmateria-
ler , skønne haver og god mad. De 
16 værelser har loftsvifte, tv og bad 
og der er frit internet i restauranten.

Don Juan Posada****
Media Cuadra Abajo Del
Banco De Occidente
Gracias

Byens nok bedste, fineste og mest 
komplette hotel beliggende midt 
i Gracias. Dejlig kolonial bygning 
med flot patio og stor swimming-
pool. Desuden en dejlig restaurant 
og bar. De 42 værelser er delt op i 
den originale og den tilbyggede 
del, hvoraf de sidstnævnte er af 
lidt bedre standard og med aircon-
dition. De originale værelser har 
loftsvifte. Alle værelser har TV og 
nydelige badeværelser. 

Santa Rosa de Copán
Denne by er ofte det første eller det sidste stop på vejen til og fra Guatemala 
og El Salvador. Det er den største by i det vestlige Honduras og et vigtigt 
knudepunkt, hvor mange benytter lejligheden til forskellige indkøb og veks-
ling af penge. Byen er hyggelig med en velbevaret kolonistil, og her er et rigt 
udbud af hoteller, restauranter m.m. til meget rimelige priser. De fleste besø-
ger Santa Rosa på vej ad den såkaldte Lenca-rute fra Copán mod Gracias. Det 
er værd at gøre et stop for at besøge tobaksfabrikken Flor de Copán, hvor 
man kan få rundvisninger mandag-fredag. Her fremstilles nogle af de fineste 
cigarer i verden, efter manges mening på højde med de cubanske. 

Gracias
Da den spanske conquistador Juan de Chavez fandt og grundlagde denne 
skønne by i 1536 udbrød han "Tak til Gud for at vi endelig har fundet et fladt 
stykke land". Således kom byen i det bjergrige højland til at hedde Gracias, 
og den er i sandhed en kolonial perle værd at kalde "Tak". Et fort og tre kirker 
fra datiden pryder selve byen, og omkring den finder man en række inte-
ressante nationalparker og muligheder for vandreture. Gracias har omkring 
25.000 indbyggere men virker bare som en lille landsby med lerklinede huse 
og jordveje de fleste steder. Der er ikke mange turister og man får virkelig 
en autentisk oplevelse ved at besøge den et par dage. Udover et besøg ved 
fortet kan det anbefales at besøge museet Casa Galeano, en flot hacienda 
som blev doneret til byen af Don Galeano, som også selv lavede de smukke 
vægmalerier man kan se omkring patioen.
Gracias er et godt udgangspunkt for vandreture i nationalparken Celaque og 
besøg i de nærliggende landsbyer som for eksempel La Campa. 

Celaque Nationalpark
Celaque, der betyder ”kasse med vand” på Lenca sproget, er navnet på den 
266 km2 store nationalpark i det sydvestlige Honduras. Som navnet antyder, 
udgår der fra parken dusinvis af vandløb, som giver rent vand til over 100 
beboelser i egnen. Celaque ligger i en højde fra 1.000 til 2.849 meter over 
havet, hvilket er det højeste i landet. Selve kernen er egentlig et vulkansk 
plateau med højder op til 2.600 meter. I denne nationalpark finder man den 
største, højeste og bedst bevarede tågeregnskov i Honduras. Da den har væ-
ret isoleret i tusinder af år, har den udviklet en unik biologi med stor variation 
i flora og fauna. Bland andet finder man heroppe den utroligt smukke fugl 
Quetzal, som er Guatemalas nationalfugl. Der findes forskellige stisystemer 
man kan følge, alt efter hvor meget tid og hvor mange kræfter man har – der 
er ret meget stigning i terrænet, så man skal være i rimelig god form for at 
besøge denne park. 

”La Ruta Lenca”
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La Campa
En perle af en autentisk og hyggelig landsby ca. 1 times kørsel fra Gracias. 
Man kører ad jordveje gennem et fantastisk landskab af bjerge og kaffeplan-
tager med fornemmelsen af at rejse flere hundrede år tilbage i tiden. Man 
møder bønder med heste lastet med træ, små skolebørn i deres fine unifor-
mer og når man først når frem til La Campa bjergtages man af den skønne, 
uspolerede atmosfære – her finder man i sandhed Latinamerikas sjæl. Folk 
er generte, hjælpsomme og venlige. En af de ting man især kan opleve her er 
fremstilling af typisk keramik fra Lenca-indianernes tradition. Der er omkring 
5 keramikere i byen. Ikke mindst skal nævnes Alfafaria Desideria, hvor den 
ældre dame af samme navn sidder og laver keramik, hvilket man kan komme 
ind og se samt købe nogle af hendes kunstværker for meget rimelige pri-
ser. Leret æltes med den ene fod i nogle timer, såsom Lencaerne altid har 
gjort det. I hånden fremstilles de smukkeste kar, potter, krukker, tallerkener 
- ja næsten alt hvad hjertet begærer. Når de er tørre blandes en naturfarve 
fra bjerget med vand, og med en lille klud indfarves leret før det brændes 
og poleres med sten. Nogle gange bruger de knuste æggeskaller til at lave 
mønstre på krukkerne. 
Der er et par små, simple hoteller i landsbyen, men ellers ikke meget andet 
for turister, så de fleste besøger stedet på en dagstur fra Gracias med guide. 
Der er ikke megen offentlig transport at finde, udover hvis man er heldig at 
komme med på ladet af en bil sammen med de lokale.  

La Esperanza
Denne by ligger ca. 60 km fra Gracias i Intibuca regionen, et område der er 
præget af Lenca-folket. Turen fra Gracias til La Esperanza bringer en igennem 
noget af det smukkeste bjerglandskab i Honduras og Latinamerika. Besøg 
endelig det åbne marked i byen og få en fornemmelse af sjælen i landet 
over en kaffe og en Tamalito. Her er det vigtigt at prøve at komme en week-
end, hvor alle Lenca-indianerne kommer ned fra bjergene for at sælge deres 
varer. Da vil man få disse meget små og ydmyge mennesker at se i deres 
typiske, farverige dragter. 

Cerro Azul Meambar nationalpark
Dette fredede område på 478 km2 blev erklæret nationalpark i 1987. Det 
højeste punkt er 2.047 meter. Fra forskellige steder i bjergene kan man nyde 
synet at Yojoa søen og se langt ind i Sula dalen med den mægtige regnskov 
omkring sig. Biodiversiteten i denne park er enorm og fascinerer enhver na-
turelsker. Der findes flere forskellige stier, som man med fordel kan gå ad 
med en guide. De fleste gæster vil kunne klare en tur på en af de kortere 
ruter på et par timer, selvom terrænet går rimeligt meget op og ned. Der er 
især mange smukke fugle som papegøjer, tukaner og kolibrier, som fascine-
rer gæsterne på vejen. Ikke langt fra Cerro Azul Meambar finder man de to 
andre attraktioner i området, nemlig Lago Yojoa, den største sø i Honduras, 
samt det smukke vandfald Pulhapanzak, som bestemt er et kort stop værd.
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Det sydlige Honduras
Tegucigalpa
Hovedstaden i Honduras kaldes oversat fra det gamle sprog Nahuatl "Sølv-
højen", og den ligger behageligt i 1.000 meters højde i en grydeformet dal 
med fyrretræer på de omkringliggende bjergsider. Oprindeligt var Tegus, 
som den kaldes lokalt, en mineby, grundlagt af spanierne i 1578. Floden 
Choluteca deler den og den førhen selvstændige by Comayaguela i to; På 
den østlige side ligger centrum og de pæne kvarterer, mens bydelen på den 
anden side af floden er mere fattig og beskidt. 
Midt i det historiske centrum ligger torvet med en katedral fra det 18. år-
hundrede, der er rigt dekoreret med barok kunst. I nærmeste  omkreds fin-
der man en række interessante seværdigheder og koloniale bygningsvær-
ker. Hovedstaden i Honduras har kun et par millioner indbyggere, men er 
alligevel ret støjende og travl og ikke nær så nem at finde rundt i som andre 
store byer i Honduras. Den er dog et interessant stop på vejen, om ikke andet 
på grund af nogle af de seværdigheder der også findes i omegnen. 

Omkring Tegucigalpa
Der er rigtig mange seværdigheder i området. 7 km sydøst for centrum fin-
der man den store gotiske katedral Basilica de Suyapa, der er viet til landets 
skytsengel Virgen de Suyapa. Der går utallige historier om hendes mange 
mirakler. 20 km mod øst ligger den charmerende gamle by Santa Lucia. En 
sand perle fra kolonitiden med brostensbelagte gader og en charmerende 
kirke med en kristusfigur helt fra år 1574. 30 km øst for hovedstaden er der 
en gammel mineby ved navn Valle de Angeles. Den er restaureret, så den 
fremstår som en autentisk spansk mineby fra 1600-tallet. 
Et af de smukkeste områder i Honduras er La Tigra National Park, som ligger 
blot 11 km nordvest for Tegucigalpa. Det er en af de få resterende tågeskove 
i Centralamerika, og oppe i dens 2.770 meters højde lever der ozelotter, pu-
maer, aber og quetzal’er, samt over 200 andre fuglearter. Alle disse og meget 
mere bor smukt omgivet af orkideer, bromeliaer og bregner i alle afskyg-
ninger.

Comayagua
Denne by, der lå strategisk godt placeret mellem Tegucigalpa og San Pedro, 
var landets første hovedstad indtil 1880. I dag har den gennemgået en stor-
stilet restaurering, der har ført den tilbage til sin fortids pragt og charme.   
Torvet i hjertet af byen og katedralen er de absolutte stjerner fra kolonitiden. 
Kirken blev bygget mellem 1685 og 1715 og har en af verdens ældste klok-
ker. Den er maurisk og blev for 800 år siden lavet til Alhambra og skænket 
til kirken af Philip II af Spanien. Derudover kan man se 4 af de oprindelige 
16 altre, som er smukt udskårne i træ og belagt med bladguld. Man finder 
også her det første universitet i Centralamerika, der blev grundlagt i 1632 
i Casa Curak. Dette huser i dag Museo Colonial, hvor man kan se religiøse 
kunstværker og relikvier.   
Den første kirke i byen var La Merced fra 1500 tallet, og ellers kan nævnes 
San Francisco og La Caridad, der også er gamle, seværdige kirker fra den tid. 
Comayagua er berømt for sine storslåede påskeoptog ligesom byen Antigua 
i Guatemala. 

Choluteca og San Lorenzo 
I den sydlige del af landet ligger Choluteca – den bedst bevarede by fra ko-
lonitiden – ganske tæt på Stillehavet. Her er klimaet tørt og varmt i modsæt-
ning til det fugtige nord. 
Den vigtigste havn i området hedder San Lorenzo, og den ligger i bunden 
af Gulfo de Fonseca omgivet af mangrovesumpe og små øer. På øen Isla del 
Tigre, der er opkaldt efter nogle for længst uddøde jaguarer, finder man den 
kønne lille by Amapala. Denne mistede dog sin større betydning, da hoved-
havnen blev flyttet til San Lorenzo. Man kan dog stadig nyde muligheden for 
gode vandreture med udsigt, et par rimelige strande og dejlige fiskerestau-
ranter i og omkring den hyggelige lille fiskerby. 

La Mosquitia 
Uanset hvor meget man har læst om og forberedt sig på denne region, er 
det svært at forestille sig den uforstyrrede skønhed man møder her. Det er 
absolut ikke for luksus turisten med trang til gode hoteller, da der ikke findes 
noget i nærheden af den slags her. 
La Mosquitia er junglen for eventyreren, der med sin egen madbylt under ar-
men gerne vil bo hos de lokale. Her på Honduras nordøstlige kyst bor de tre 
indianerstammer Miskito, Paya og Sumo i et næsten uigennemtrængeligt og 
tyndt befolket område, der strækker sig ned langs kysten og ind i Nicaragua. 
Hovedattraktionen er Rio Plàtano Reserve, der er udgangspunkt for mange 
ture ind i den tropiske regnskov, savannen eller sumpene med det utroligt 
rige dyreliv. Stedet kom på verdensarvlisten i 1980 og man finder en helt 
ubeskrivelig biodiversitet herinde. Der findes forskellige turoperatører, som 
arrangerer udfulgter i dette område for naturelskere. Medmindre man taler 
spansk og er vant til at begå sig under særdeles lokale og meget af tiden 
primitive forhold anbefales det at lave guidede ture i La Mosquitia. 

Det østlige Honduras
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Det nordlige Honduras
Puerto Cortés
Denne havneby blev grundlagt i 1524 og er med tiden blevet en af de vig-
tigste af slagsen i Centralamerika. Gennem denne by importeres og eks-
porteres de fleste af landets handelsvarer, og med dens gode beliggenhed 
blot 55 km fra San Pedro Sula er den industrielle og øknomiske vækst blevet 
utrolig vigtig for landet. 
Udover at være en vigtig havneby er Puerto Cortés også stedet, hvor man 
finder nogle af de vigtigste Garifuna samfund – Travesia og Bajamar. I Baja-
mar er der hvert år en vigtig danse festival. 
Der er masser af strande, hoteller, restauranter og atmosfære omkring Puer-
to Cortés. Sidst men ikke mindst skal nævnes at man herfra kan tage færge 
til Big Creek, Placencia og Dangriga i Belize. 

San Pedro Sula
Dette er hovedindfaldsvejen til Honduras i nord, og her lander alle de større 
luftfartsselskaber. Selv har den ikke så mange attraktioner, men er meget 
besøgt pga. dens beliggenhed tæt ved mange andre seværdigheder. San 
Pedro Sula ligger få timers kørsel fra både Copán og de Caribiske strande. 
Der er ca. 1 million indbyggere i byen og man finder nydelige hoteller i alle 
prisklasser. Desuden er der masser af banker og shoppingcentre. 
Et af de steder der er værd at besøge er det lokale marked Guamilito, som 
byder på alle slags souvenirs samt kaffe, rom og cigarer produceret i landet. 
Der er åbent fra kl. 07.30-17 alle dage og alle priser er til forhandling. Her 
kan man med fordel bruge sine sidste Lempiras før turen går hjemad fra 
lufthavnen en halv times tid derfra. 

Cusuco National Park 
”Cusuco” blev erklæret for en nationalpark i 1987 og er en imponerende 
tågeregnskov beliggende i Merendonbjergene sydvest for San Pedro Sula. 
Her finder man en smuk biodiversitet med bl.a. eksotiske dyr som jaguarer, 
ozelotter, pumaer og mange specielle fugle, ikke mindst mayaernes hellige 
fugl Quetzalen. 
Cusuco er en af de nemmeste parker at besøge for turister, da de har et godt 
vedligeholdt stisystem. Flere stier starter fra besøgscenteret og byder på 
vandreture af forskellig længde. Besøgscentret tilbyder basis overnatning 
med adgang til badeværelse. Charmen ved Cusuco kommer ikke kun fra 
naturen, men også på grund af det harmoniske liv der leves i de 38 omkring-
liggende landsbyer. Et besøg i en af kaffeplantagerne fuldfører et besøg i 
denne region.
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Tela
Omgivet af brede sandstrande ved Honduras' nordlige kyst ligger den lille 
by Tela. Når man ikke ligger tilbagelænet under palmernes skygge, kan man 
indtage den gode mad fra havet på en af de mange restauranter. Ligesom i 
det sydlige Belize og andre caribiske kystbyer er området meget præget af 
garifuna kulturen, blandingen af de sorte slaver fra Afrika og lokale india-
nere. Man kan stadig opleve denne befolknings oprindelige livsstil i de små 
landsbyer i området. I selve Tela ser man en skøn blanding af sorte, brune og 
lyse mennesker med et muntert og åbent sind og en afrocaribisk madkultur 
og livsstil i det hele taget. Tela var også base for Tela Railroad Company/
United Fruit Company, der ejede og producerede de berømte Chiquita ba-
naner, hvilket byen stadig bærer minder om. 
Man forventer og planlægger at Tela om nogle få år udvikler sig til en stor 
magnet for strandsøgende turister, et nyt Cancun efter manges mening. 
Der er allerede nogle gode hotel resorts og mange flere på vej med endnu 
mere luksus. Det kommer dog til at tage en rum tid før den lille søvnige, ret 
beskidte og kaotiske by når til det punkt, hvor de rigtigt kan sætte sig på 
titlen strandoase. Der er ikke noget særligt højt service niveau, ej heller nok 
sikkerhed endnu. Kan man ikke noget spansk kan det være svært at begå 
sig udenfor hotellet, da folk kan meget lidt engelsk rundt omkring, selv ved 
turistattraktionerne. Af den grund foretrækker de fleste turister, måske lige 
udover backpackerne, at bo ude på de store resorts med vagter på strande-
ne og alting lige ved hånden. Derude er niveauet højt, men man skal ingen 
steder forvente at finde de kridhvide strande med turkisblåt vand, som man 
ofte forbinder med Caribien. Strandene er ok nogle steder, men slet ikke at 
sammenligne med hverken Cancun eller nationens egne perler Roatán og 
Útila. 
Tela er en oplevelse for turisten,  der gerne vil opleve den autentiske stem-
ning  - med alt hvad dertil hører af specielle og til tider hovsa-agtige op-
levelser – inden den forsvinder i de store resorts, de pudsede facader og 
dresserede tjenere. Der er desuden en anden god grund til at vælge Tela 
som stranddestination i forhold til konkurrenterne ude på øerne: Man har 
særdeles spændende udflugter i området og gode bureauer, der udbyder 
dem – også på engelsk.  Dem kommer der en oversigt over i det følgende. 

Lancetilla Botanical Garden
Beliggende bare 5 km udenfor Tela har vi den 2. største botaniske have i 
verden. Den blev grundlagt i 1926 af Tela Railroad Company/United Fruit 
Company som base for botaniske eksperimenter. Parken har en stor samling 
planter og frugttræer ikke blot fra Centralamerika, men fra hele verden. Disse 
tiltrækker naturligt nok også mange tropiske fugle. Et af højdepunkterne er 
en enorm stor bambusskov, der danner en slags halvtag over en af stierne, 
som i øvrigt også leder til en lille pool, hvor man kan bade. Der er et besøgs-
center og afmærkede stier samt et kort over disse, men alting er på spansk 
og latin, inklusiv de lokale medarbejdere og guider i parken. Så taler man 
ikke spansk, vil det være en god idé at have en engelsktalende guide boo-
ket før man tager herud. Parken er smuk og imponerende, men ikke særligt 
struktureret og man skal heller ikke forvente mange blomster som sådan, 
mere planter og træer. Nogle af kuriositeterne blandt dem er de meget gif-
tige planter som stryknin eller det specielle kakao-træ. 

Punta Izopo Nationalpark
Blot 12 km fra Tela by ligger dette unikke område, som har navn efter det lille 
bjerg, der dominerer området. Her sejler man rundt i kajakker i mangroven 
og opleve dyrelivet på tæt hold. Vegetationen og dyrelivet er særdeles rigt 
med for eksempel aber, papegøjer, tukaner, skildpadder og alligatorer. Hel-
dagsturen bookes via en lokal turoperatør som for eksempel Garifuna Tours, 
og som noget nyt arrangerer de nu også aftenture fra kl.15.30-21.00, hvor 
man har bedre chancer for at spotte fugle og alligatorer. 

Punta Sal Nationalpark
En flot og spændende nationalpark beliggende i den vestlige ende af bug-
ten ved Tela. Den kaldes også Janet Kawas efter en kvinde, der blev myrdet 
under hendes utrættelige arbejde for at beskytte nationalparken. Målt på 
størrelse og biodiversitet er den en af de vigtigste nationalparker i Honduras. 
Man kommer hertil med en lokal turoperatør fra Tela, som man med fordel 
kan booke med i sin rejse hjemmefra. Man hentes på hotellet omkring kl. 
08.00 og køres ned til en flodudmunding, hvor man går ombord i nogle små 
speedbåde med plads til ca. 15 mennesker. Man sejler ca. 45 minutter over 
åbent hav, en dejlig tur under halvtag og ofte med selskab af legesyge delfi-
ner. Ved ankomst til Punta Sal går man ca. 35 minutter med guiden gennem 
et stykke af regnskoven og får forklaret mange af skovens hemmeligheder 
og får et indblik i den smukke flora og fauna. Man vil typisk se brøleaber, in-
sekter, smukke fugle og måske en slange, hvis man er heldig. Punta Sal var en 
gang et yndet tilholdssted for pirater og smuglere, som sejlede ind i de små 
laguner.  Efter gåturen i regnskoven med over 350 fuglearter repræsenteret, 
hopper man igen ombord i båden fra stranden og sejler ud til et koralrev 
hvor man får en times tid til at snorkle lidt blandt de farvestrålende koral-
ler og fisk. Alternativ kan man blive inde og dase på den hvide sandstrand i 
garifuna landsbyen Miami, som er en typisk landsby, som de har set ud siden 
de afrikanske slaver for over to hundrede år siden slog sig ned ved Honduras' 
nordkyst. De bor i palmehytter på stranden, og her har man mulighed for at 
købe et garifuna måltid som ofte består af ris med bønner og en hel, stegt 
fisk. 
Efter således at have haft rigelig tid til at nyde både strand, skov, lagune og 
mangrove går turen tilbage til Tela over havet med ankomst til hotellerne 
omkring kl. 15.00.
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Eksempler på nogle af vores hoteller i Tela:

Hotel  Gran Central***
City Centre, Tela
Tela
Honduras

Gran Central Hotel er en af Telas 
historiske og smukke bygninger.
Charmerende lille fransk boutique 
style hotel med 8 rummelige værel-
ser. Det ligger 3 gader fra det cen-
trale torv og 6 gader fra stranden. 
Dermed befinder man sig centralt 
og skal gennem byen for at finde 
sig en pæn strand lidt længere ude. 
Til gengæld er man i gode hænder 
hos Luc Bernard og co. der yder 
god service på hotellet og serverer 
dejlig morgenmad i patioen. Der er 
ingen yderligere restaurant eller fa-
ciliteter, men alle værelser har bal-
kon, aircondition, loftsvifte og gode 
badeværelser. 

Hotel Villa Telamar****
Barrio Independencia
Tela Nueva
Honduras

Byens nok bedste hotel, et stort 
resort beliggende på stranden, 
som godt nok er offentlig, men her 
ved hotellet gøres den ren og har 
bevogtning på for gæsternes skyld. 
De 155 værelser har enten udsigt 
til baghave (parkeringsplads), pool 
eller hav. Værelserne er alle lyse 
og nydeligt indrettet med egen 
balkon, aircondition, lille kaffebar, 
safeboks og gode badeværelser. 
Hotellet byder på en lang række 
faciliteter såsom 1 stor swimming-
pool med vandaerobic, rutscheba-
ner og swim-up-bar. Dertil kommer 
en mindre pool, en danseskole, 
fitnessrum, 4 restauranter, små bu-
tikker, 4 tennisbaner, en 9 hullers 
golfbane og meget mere. Et godt 
valg for strandferie på fastlandet. 
Hotellet kan også være behjælpe-
lig med at arrangere lokale ture til 
nogle af de spændende områder i 
nærheden.

Cuero y Salado Wildlife Refuge
Omkring 33 km udenfor La Ceiba finder man dette fantastiske beskyttede 
område, som er over 13.000 hektarer stort. Området har form som en slags 
trekant omgivet af de store floder Cuero og Salado samt selve kysten ud til 
Det Caribiske Hav. 
Reservatet beskytter over 35 arter af dyr som for eksempel søkøer, jaguarer, 
myreslugere, dovendyr, alligatorer og aber. Desuden finder man over 198 
slags fugle og rigtig mange fiskearter. Alle disse lever i den rige vegetation 
bestående af bl.a. primær regnskov og mangrover. 
Turene ind i parken bør planlægges på forhånd med en turarrangør, som vil 
sørge for transport og guide. Der er forskellige ruter man kan tage, både af 
en sti til fods eller med kajak til vands. Stranden er tæt på, så det er også en 
god idé at tage sit badetøj med på turen. 

Cayos Cochinos
På en klar dag kan man se disse øer nordøst for La Ceiba. Eller det vil sige, 
man ser kun en af en serie store og mindre øer, som udgør marinereserva-
tet. Øerne er beskyttet af regeringen, og det er kun den største, Cochino 
Grande, som er beboet. Her finder man et rigtig godt dykker-resort kaldet 
Plantation Beach. Den næststørste, Cochino Pequeño, har en lille base med 
videnskabsfolk og vagter, som bevogter området strengt. 
Det er ikke det nemmeste sted at komme til på egen hånd, men absolut et 
besøg værd med en af de lokale turoperatører, som man også kan bestille 
hjemmefra. Man kan også tage hertil på en dagsudflugt fra Roatán. På grund 
af den store beskyttelse finder man super dykning ved koralrevet, og udover 
dette er øerne kendte for deres lyserøde boaer. 

Cacao-Lagoon
Beliggende ca. 24 km fra La Ceiba finder man denne interessante, lille havla-
gune. Den er totalt omgivet af mangroveskov, hvor man kan se rigtig mange 
havfugle. Man har også mulighed for at støde på ikke mindre end 8 slags 
aber i området. Turen hertil er fascinerende, da de lokale lever af at produ-
cere kakao og sukker. Kakao blev før kolonitiden brugt som betalingsmiddel 
på grund af den store værdi mayaerne tillagde den. I dag er det selvfølgelig 
hovedingrediensen i vores allesammens chokolade. Man har mulighed for 
at se plantagerne og gå en tur igennem landsbyen, for derefter at komme 
på sejltur i mangroven med en lokal guide. Efter at have nydt naturen og dy-
relivet vil man kunne tage en dukkert i havet med en perfekt udsigt til Cayos 
Cochinos, som ligger umiddelbart ud for kysten her. Turen her bør bookes 
på forhånd med en turoperatør. 

Trujillo
Byen er kendt for at have nogle af de bedste palmestrande på fastlandet, 
men desværre har den aldrig helt rejst sig efter den voldsomme hærgen af 
orkanen Mitch i 1998, så der er ikke mange turister her i forhold til andre ste-
der. Man håber det kommer igen, både på grund af den interessante historie 
og de gode strande, samt færgeforbindelsen over til øen Guanaja. Trujillo 
er ikke en stor by, men dens rolle i historien er væsentlig. Det siges at være 
her at Colombus i 1502 først satte fod på det amerikanske fastland. Byen 
blev grundlagt i 1525 som en af de første spanske byer i Centralamerika. 
Spanierne byggede flere forter som beskyttelse mod de mange piratangreb, 
men byen lå alligevel i ruiner i over et hundrede år til den blev genopbygget 
i 1787. Nogle af attraktionerne er nu ruinerne af de spanske forter og andre 
bygninger samt de caribiske strande.
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La Ceiba
Byen, der fik sit navn efter et enormt Ceiba træ ved havnen, er landets tredje-
største og har masser at byde på. Den fik stor betydning i 1905, da  Standard 
Fruit Company oprettede deres hovedkontor her. Der er stadig stor produk-
tion og eksport af ananas, grape og selvfølgelig bananer. 
Nu er byen dog for de fleste blot et stop på vej til og fra Bay Islands, hvilket 
er lidt en skam. Man bør bestemt bruge nogle dage inden på nogle af de 
enorme nationalparker, som ligger i kort afstand fra byen og rummer sto-
re oplevelser. Det er blandt de bedste naturoplevelser man finder i landet 
og det kan anbefales at vælge et lodge ved Pico Bonito eller Rio Cangrejal. 
Sidstnævnte byder på noget af det bedste White Water Rafting - man laver 
klasse 2-5 rafting det meste af året. Ellers er der vandreture i skoven, Canopy 
touring i trætoppene, hesteridning, mountainbiking, ture til garifuna-lands-
byer og meget mere at opleve. 
La Ceiba er nem at komme til med fly fra de andre storbyer og der er flere 
daglige færgeafgange til øerne Útila og Roatán. Desuden kører mange bus-
ser flere gange om dagen til og fra de andre store knudepunkter i landet. 
Et stort højdepunkt i byen er det årlige karneval som mere er en byfest for 
den lokale helgen, som har udviklet sig til den største, faste byfest i hele Cen-
tralamerika. Den varer en hel uge og starter den tredje lørdag i maj. Er man til 
natteliv, er La Ceiba bestemt også bemærkelsesværdig med nydelige hotel-
ler, strandbarer og en sand tropisk cocktail af reggae, rock og salsa. Ellers er 
det ikke byen som sådan, der tiltrækker – de fleste bor med god grund ude 
ved nationalparken Pico Bonito nogle dage for så at tage videre ud til de 
tropiske øer.

Pico Bonito Cloud Forest
Absolut en af de mest varierede og spændende nationalparker i Centralame-
rika, som strækker sig over et kæmpe område og er opkaldt efter bjerget af 
samme navn, som er 2436 meter højt. Denne skov vil uden tvivl være med til 
at gøre La Ceiba til et stort mål for øko-turisme i fremtiden. 
Der er stadig begrænset adgang til store dele af skoven, men der er efter-
hånden mange stier i de nedre dele. Kun få har besteget det højeste punkt 
og det tager flere dage og godt kendskab til forholdene. 
De stejle bjergsider fremtryller en hel masse større og mindre vandfald og 
floder, som man flere steder kan bade sig i. Faktisk består Pico Bonito af flere 
forskellige øko-systemer på de forskellige højdeniveauer og dermed er bio-
diversiteten også fantastisk stor. Man finder dyr som tapirer, bæltedyr, jagua-
rer, aber, oddere blandt mange andre og flere af arterne. Mange af dem lever 
dog inde i den kerne af parken, som er svært tilgængelig. Til gengæld ser 
man utroligt mange fugle næsten overalt – såsom høge, ørne, papegøjer, 
duer, kolibrier, tukaner og den fantastiske Quetzal, som er Guatemalas na-
tionalfugl.
Man kan komme ind i parken ad forskellige indgange til stisystemerne, og 
selvom man godt kan gå på egen hånd anbefales det stærkt at tage en lokal 
guide med. Dette af flere grunde: Dels for ikke at fare vild, dels da der kan 
være farlige slanger og dels for at få mere indsigt i de spændende træer og 
planter omkrig én. Disse ture kan arrangeres fra det hotel man bor på. Man 
kan arrangere trekking, canopy touring, ture på mountain bike og hesteryg  
og ikke mindst skal nævnes de fantastiske muligheder for diverse grader af 
river-rafting på Rio Cangrejal. 

Eksempler på nogle af vores hoteller omkring La Ceiba:

Pico Bonito Lodge****
La Ceiba -Atlántida 
Honduras

Dette er både det første og mest 
komfortable hotel beliggende ved 
selve Pico Bonito nationalpark. Her 
er 22 værelser fordelt i forskellige 
hytter i dejlige grønne haver med 
parken i baggrunden. Faktisk befin-
der man sig midt i en fungerende 
kaffe- og kakaoplantage! Kun nogle 
værelser har aircondition, ingen har 
tv af respekt for naturen, men ellers 
er de flot indrettet med nydelige 
møbler, bad og balkon med hæn-
gekøjer. Der er en stor, glimrende 
restaurant og bar samt konferen-
cefaciliteter samt swimmingpool 
med liggestole. Alt sammen bygget 
i en rustik stil med stor respekt for 
omgivelserne. Der udgår forskellige 
stier i parken fra lodget, som man 
kan gå på med eller uden guide, og 
der er desuden nogle udsigtstårne 
hvorfra man især kan observere de 
tropiske, smukke fugle. Desuden er 
inkluderet en sommerfuglehave og 
en samling af slanger. 

Villas de Soledad***
La Ceiba -Atlántida 
Honduras

Skønt lille Bed & Breakfast hotel 
beliggende ved Rio Cangrejal midt 
i Pico Bonito nationalpark. Her bor 
John og Soledad med deres familie 
og skaber en hjemlig atmosfære 
for gæsterne i deres 3 værelser 
som er flot indrettet med dejligt 
badeværelse. Huset er bygget i en 
flot haciendastil og udsigten ud-
over parken er ganske formidabel. 
Her er ikke restaurant, men man 
kan benytte den udmærkede re-
staurant på nabohotellet Omega 
Lodge. 
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Roatán
Øen Roatán, den største og mest udviklede af de tre øer kaldet Bay Islands, 
er et ægte tropisk paradis omgivet af verdens næststørste koralrev. Det siges 
at Columbus landede her på sin fjerde og sidste rejse, og når man kaster et 
blik ud over de smukke bjerge og kilometervis af hvide strande forstår man 
godt hvorfor. Roatán er omkring 60 km lang og 3 km bred, og her har den 
rare befolkning også sine rødder i de sorte slaver og de engelske pirater, der 
hærgede området. Derfor tales her både spansk og kreol-engelsk de fleste 
steder. 
Mange store krydstogtskibe kommer forbi her, men det spolerer ikke op-
levelsen af et paradis, ej heller gør de mange hoteller og varierede restau-
ranter i West End og West Bay, hvor de fleste tager til. Der ligger hoteller 
i alle prisklasser spredt ud over store dele af øen, men leder man efter de 
allerbedste strande er West Bay stedet at vælge. Her finder man også mas-
ser af liv og muligheder for ture, mens man på nogle af de mere isolerede 
hoteller næsten kun ser de andre gæster på stedet. Uanset hvor man er, kan 
man dog komme rundt med taxi både til vands og lands. De er ikke ligefrem 
billige, men generelt er prisniveauet også langt højere herude på Bay Islands 
end på fastlandet. 
Den største by på Roatán kaldes Coxen Hole – den ligger på sydøstsiden 
af øen, tæt på cruise-terminalerne, færgelejet og lufthavnen. Her findes det 
største udvalg af butikker, både til hverdagsting og souvenirs. En anden po-
pulær by kaldes West End, den ligger nogle få km fra West Bay og har ikke så 
fine strande men til gengæld flere butikker, barer, restauranter og en rigtig 
afslappet atmosfære af både lokale og backpackere.  
Hovedattraktionen på Roatán er absolut vandsport. Man kan tage dykker-
certifikat billigere her end de fleste steder i verden, og det kommer hel-
ler ikke meget bedre hvad angår kvaliteten af oplevelserne under vandet. 
Man kan også snorkle de fleste steder – mange lejer simpelthen udstyret 
og svømmer ud fra stranden på egen hånd, mens man også kan vælge at 
tage ud til revet med både guide og båd. Der findes også en masse andre 
tilbud om øvrig vandsport såsom at sejle med katamaran, bananbåd, jetski, 
parasailing, at tage på fisketur og ikke mindst skal nævnes delfinsvømning 
ved Anthony's Key Resort. Her kan man få den store oplevelse at komme i 
nærkontakt med disse smukke dyr og få lov at lege med dem i vandet. Det er 
en god idé at reservere dette  i forvejen. 
Det er en utrolig behagelig oplevelse at besøge Roatán, om det så er for 
strandene, den perfekte dykning, eller de tropiske nætter i baren ved vand-
kanten.

Útila
Denne er den mindste og fladeste af de tre hovedøer, og ligger desuden tæt-
test på fastlandet. Selvom den kun er 13 km lang og knap så kendt som sin 
storesøster i nærheden er den dog mange rygsæksrejsendes foretrukne mål. 
Mulighederne for dykning er perfekte og blandt de billigste i verden, også 
hvad angår dykkercertifikater. En af de helt store trækplastre for dykkere er 
de gode muligheder for at se hvalhajer. 
Hovedbyen er East Habour, som også er anløbsstedet for færgen, der sejler 
mellem La Ceiba og Útila to gange om dagen. Man kan også tage hertil på 
en dagstur fra Roatán. Útila er nok den mest økonomiske af de tre Bay Islands 
hovedøer, men har dog ikke de samme strande og aktiviteter udover dyk-
ning til rådighed som Roatán har. 

Guanaja 
Denne ø rummer nogle af de mest uspolerede oplevelser man kan få i kate-
gorien caribiske øer. Kuperet terræn, kilometervis af hvide sandstrande og  
koralrev i verdensklasse. I bjergene er der så frodig en vækst af caribiske fyr-
retræer, at Columbus kaldte Guanaja for "Fyrretræ-øen". Langt de fleste af de 
10.000 øboere lever i byen Bonacca, som er en labyrint af små gader og totalt 
pakket med huse. Guanaja blev hærget voldsomt af orkanen Mitch i 1998, 
men der gøres alt for at genoprette oasen med strande, bjerge, fyrretræer og 
vandfald i massevis. Prisniveauet er fortsat højt pga. den manglende infra-
struktur, men nu er der i det mindste kommet regelmæssig færgetransport 
til og fra Trujillo på fastlandet. 

Eksempler på nogle af vores hoteller på Roatán:

Las Rocas***
West Bay
Roatán

Hyggeligt lille turistklassehotel for 
enden af West Bay på et stykke klip-
pegrund, hvilket forklarer navnet. 
De 16 værelser er fordelt i træhyt-
ter på et lille område rundt om den 
centrale restaurant, bar og recep-
tion. Stedet har en afslappet back-
packer atmosfære og værelserne 
har aircondition, men er ellers ret 
basale. Der er nogle få liggestole 
ved en lille naturlig pool og et lil-
lebitte stykke strand, men går man 
nogle få hundrede meter til venstre 
finder man masser af strand langs 
de andre hoteller, som man kan 
benytte. 

Mayan Princess****
West Bay
Roatán

Rigtigt nydeligt hotel i den bedre 
ende, beliggende lige ved den 
hvide sandstrand og masser af 
aktiviteter i West Bay. Hotellets 57 
værelser ligger i to plan rundt om 
en dejlig, stor pool med liggestole. 
Disse findes selvfølgelig også nede 
på stranden til gæsternes disposi-
tion. Alle værelser har central air-
condition, safeboks, tv og gode ba-
deværelser, alt sammen i en rigtig 
pæn og moderne stil med et kolo-
nialt præg. Restauranten og baren 
ved stranden tilbyder glimrende 
mad og der er gratis internet/com-
puter til rådighed. 
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Haves: uforglemmelig flot regnskov
Søges: nogen der vil besøge os
Millioner af turister rejser til tropiske lande hvert år. Mange af dem for at op-
leve det fantastiske natur- og dyreliv i regnskoven og på stranden. 
Hvad hvis alle de turister var med til at bevare den natur, de rejste for at 
besøge? Hvis deres rejse i sig selv var med til skabe indtægter for lokalbe-
folkningen, og dermed grobund for at de kan beskytte regnskovsbevarelse? 
Det er målet med Verdens Skoves arbejde med bæredygtig turisme.

Turister krydser grænser – og dog
Som rejsende i en global verden er der ikke mange grænser for, hvor turen 
går hen. Vi rejser efter noget helt specifikt, en attraktion, en aktivitet, en kul-
tur, en strand, et naturlandskab eller et bestemt land. Til tider er sågar landet 
ligegyldigt, hvis den rette fugl, de rigtige ruiner, eller det fede strandmiljø er 
til stede. Men de valg som turister træffer, om hvor de vil rejse hen, har stor 
betydning for hvordan verden ser ud om nogle år.  

Se på Honduras for eksempel. Det er lidt af en ukendt perle for mange turi-
ster. Lige bortset fra den caribiske ø Roatan. Turisterne strømmer til Roatán, 
der ligger på Honduras nordkyst, som de strømmer til Cuba og den Domini-
kanske Republik, for at slikke sol på hvide sandstrande. National Geographic 
Traveler har flere gange haft Roatán på top 10 af anbefalede destinationer. 
Øen har en international lufthavn, menuen er international, og den er på 
engelsk. Så honduranere, der kun læser spansk, må have hjælp. Men Roatán 
er honduransk. Turisterne tænker dog ikke nødvendigvis over, at de er i Hon-
duras, og således overvejer de sjældent at krydse grænsen ind til fastlandet. 
Meget tæt på Roatán ligger dog nogen af verdens smukkeste og mest be-
varingsværdige regnskove og naturområder. Turisterne på Roatán snyder 
faktisk sig selv ved ikke også at besøge dem.  

Honduras er endnu ikke en velkendt destination, og således går gængse tu-
ristruter ofte en anden vej. Dermed går de indtægter som turisterne bringer 
med sig også lige forbi, f.eks. regnskoven og de mennesker, som bor om-
kring den. Og dermed skal de finde andre indtægter, for eksempel ved at 
fælde skoven og dyrke landbrug på regnskovsjorden i stedet for. Det er en 
tragedie, ikke mindst fordi mange turister rent faktisk ville elske at besøge 
områderne, de rejser lige forbi, hvis de bare vidste, at de var der.

Når regnskoven byder velkommen 
Verdens Skove arbejder sammen med lokale partnere med at udvikle tu-
risme omkring tre naturparker ved byen La Ceiba på Honduras nordkyst. 
Nationalparken Pico Bonito, dyrelivsrefugiet Cuero y Salado og marinenatio-
nalparken Cayos Cochinos.
Verdens Skove støtter lokale landsbyer med at udvikle tilbud til turister – 
overnatningsmuligheder, spisesteder, men også oplevelser som en kanotur 
i regnskoven eller en vandreture med lokale guider. Men de støtter også 
udarbejdelse af informationsmaterialer og koordinering af rundbordsmøder 
mellem landsbyer, turismekammer og kommuner. Mange organisationer, 
private investorer, små iværksættere og landsbyer, kommuner og regeringer 
lægger tid og penge i turisme. Det gør de bl.a., fordi turisme skaber arbejds-
pladser og indtægter. Men det ikke altid lige nemt for landsbyer i regnskovs-
områder at få del i disse arbejdspladser og indtægter.  

I landsbyerne i Honduras servicerer befolkningen turister, men de har aldrig 
selv været turister. Blandt andet derfor er det en udfordring at vide, hvad 
turister gerne vil have. Det er nemt at komme til at forveksle ens egne prio-
riteter og værdier med turisternes. Det være sig madvaner, møde til tiden, 
sengetider eller interesse for lokal kultur og natur. Turister har ofte andre 
ønsker end lokalbefolkningen. De lokale, der til daglig bor op og ned ad et 
af verdens største og flotteste koralrev, kan helt overse, at koralrevet er høj-
depunktet og kan være en livsoplevelse for en turist. 
Det kan være en længere læreproces at bryde med sådanne grænser i tu-
risme, og at gøre ting anderledes, men det er slet ikke umuligt. Turister kan 
godt lide fornemmelsen af en lokaloplevelse, noget der er anderledes end 
hjemme og med visse uforudsete episoder. I sidste ende indebærer udviklin-
gen af turisme også om at flytte turisters grænser.                  

Hvor går dine grænser?
Turister har ingen grænser! Vi rejser oftest efter noget helt specifikt uanset 
landegrænser og kommunegrænser.. Men har vi nu ikke grænser alligevel?
Vores grænser som turist går måske i retningen af: Hvor lang tid har jeg ferie? 
Hvor mange penge har jeg? Hvad vil jeg se og lave? Og måske -  Hvad har 
jeg prøvet før?    
Hvis en destination kender turisternes svar på disse spørgsmål, bliver ud-
viklingen af turisme lettere. Så kan aktiviteter, ture og ophold tilpasses tu-
risternes behov, og man kan beslutte, hvilke turister man hverken kan eller 
vil servicere. Nogle turister efterlader mest sure miner og affald, mens andre 
turister efterlader meget mere end en god forretning, gode minder, aner-
kendelse og kulturel udveksling. Men der er ikke noget enkelt svar på turi-
sternes ønsker, da de er meget forskellige. Dermed er der heller ikke nogen 
enkelt opskrift på udviklingen af en turistdestination.    
Hvor går dine grænser? Tør du tage turen til Caribien, og opleve et natur-
skønt land, selvom det ikke er særligt kendt? Det vil med sikkerhed byde på 
uforglemmelige oplevelser.  

Støt bæredygtig turisme gennem frivilligt arbejde
Med Nature Tours vil du som frivillig opleve det honduranske liv på tæt hold 
og leve dig ind i den lokale kultur ved at leve, bo og spise som de lokale. Du 
får en enestående chance for at opleve naturen helt tæt på, da det er i de 
–indtil videre –ukendte perler, du får din daglige gang.
Du vil komme til at arbejde med bæredygtig turisme i området omkring to 
beskyttede zoner på Honduras’ nordkyst, blandt andet i nationalparken Pico 
Bonito. Muligheder for det frivillige arbejde er mange: undervise de lokale 
børn i engelsk og miljø, arbejde på et gartneri, vedligeholde stier til turister, 
udføre konstruktionsarbejde, oversætte brochurer eller genplante træer og 
planter. 

Som frivillig kan du også arbejde med projekter, der ikke relaterer sig til turis-
men, men som på anden vis kan bidrage til økonomisk udvikling. Området 
kæmper med udbredt fattigdom, og RECOTURH rådgiver og støtter de lo-
kale i opstart af projekter, der kan nedbringe fattigdommen. Herved kan om-
rådet opnå en alternativ indkomst og samtidig bevare naturressourcerne. 
Hvis du vil opleve det autentiske Honduras og være med til at sikre en bæ-
redygtig udvikling i landet, er frivilligt arbejde en unik måde at gøre det på. 
Bare et par uger af din tid gør en verden til forskel.
Vi har frivillige i alle aldre, og du har mulighed for at arbejde med netop det, 
du brænder mest for. Læs mere på www.naturetours.dk

 
En dansk organisation, der 
arbejder med udviklingen 
af bæredygtig turisme og 
bæredygtig 
skovforvaltning i 
Latinamerika. 

www.verdensskove.org 

Bæredygtig Turisme i 
HONDURAS 

Verdens Skove og partnere 
arbejder med turisme i 
projektet ”Bæredygtig 
Turisme i Honduras”. 
Projektet foregår på 
nordkysten af Honduras 
med fokus i 10 landsbyer. 
Målet er at udvikle en 
turisme, der er med til at 
forbedre levevilkårene og 
bevare skoven. Projektet 
finansieres at det danske 
udenrigsministerium 
(Danida). 
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Råd til rejsende
Når du rejser, påvirker du det globale miljø samt naturen og lokalbefolknin-
gen på destinationen på flere forskellige måder. Her er 9 lette rejseråd som 
Verdens Skove ønsker at give videre til dig, som ønsker en uforglemmelig 
rejse for både dig selv og dem du møder på din vej.

1. Forberedelse er en del af eventyret
Forberedelse vil ikke alene give dig større indsigt i destinationen, men også 
skabe gensidig forståelse og i sidste ende give dig en bedre oplevelse. Sæt 
dig ind i destinationens historie, kultur, religion og natur, lær lidt af sproget, 
evt. ved at lytte til lokal musik.

2. Mærk efter hvad dine kroner kan  
Rejsebureaet som du benytter i forbindelse med din rejse bør, i lige så høj 
grad som dig, sikre sig at din rejse efterlader positive resultater. Spørg gerne 
ind til om virksomhederne kan tilbyde produkter, der tager højde for miljø-
mæssige og kulturelle forhold.

3. Giv dig tid til at nyde eventyret
Rejs hellere få gange i lang tid ad gangen, hvilket resulterer i mindre trans-
port og dermed mindre CO2-udledning.

4. Kig dig omkring
Lokale virksomheder er vejen til spædende og indsigtsrige oplevelser! Bo 
lokalt, spis lokalt, tag med lokal transport, køb lokalt producerede varer og 
souvenirs, og brug lokale guider. Nyd eventyret og husk at give konstruktiv 
kritik, så lokale virksomheder får en chance for at forbedre sig – men husk 
også at jo længere væk du er taget på din rejse, jo mindre ved du om de 
lokale forhold! 

5. Engagér dig
Med frivilligt arbejde kommer du tættere på både naturen og lokalbefolk-
ningen samtidig med at du bidrager til gensidig forståelse og indsigt. 

6. Nyd naturen og lad den nyde godt af dig
Du har hørt det før, men det kan ikke siges for ofte… Lad være med at smide 
affald, sæt dig ind i og overhold ordensreglerne i beskyttede områder, spar 
på vandet og energi, og del gerne din viden med lokale og rejsende.

7. Lær noget nyt
Respekt for kulturen åbner døre, så sæt pris på de ting som gør verdens folk 
forskellige! Vær nysgerrig og spørg gerne ind til, hvorfor tingene gøres som 
de gør, deltag i lokale traditioner, når du bliver inviteret og respekter, at du 
måske nogle steder er uønsket, og spørg altid inden du tager billeder af folk 
eller deres ejendom.

8. Lad din rejse sætte gode spor
Giv et bidrag til særligt udsatte grupper såsom kvinder, børn og oprindelige 
folk f.eks. med donationer til organisationer, der arbejder i området. Turisme 
kan hjælpe fattige mennesker, men det kan også udnytte dem. Det bør vi 
alle hjælpe til med at sætte en stopper for.

9. Fortæl en god historie 
Rejsefortællingen er den sidste del af din rejse og den bør derfor, i lige så høj 
grad som resten af rejsen, inddrages i dine overvejelser vedrørende effekten 
af din rejse for dig og dem du møder på din vej. Overvej derfor hvorledes 
du genfortæller dine oplevelser, og hvilket indtryk af lokalbefolkningen du 
efterlader hos dine lyttere – husk der er mange sider af den samme sag! 
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