Honduras
Onontgonnen rijkdommen…

Honduras heeft buiten zijn prachtige en spectaculaire sites (zoals Copan),
nog veel meer te bieden. Dankzij zijn strategische ligging in het hartje van
Centraal-Amerika, omgeven door hoge tropisch begroeide bergen, geniet
je in Honduras van een gevarieerd klimaat. In het noorden vind je prachtige
Caribische stranden en ’s werelds tweede grootste koraalrif. Het zuiden
wordt begrensd door de Stille Zuidzee en El Salvador. Hoewel het land
veel onontgonnen rijkdommen in zich draagt, zoals aardolie en edele
metalen, beperkt de economische activiteit zich vandaag tot landbouw.
Het belangrijkste exportproduct is bananen, waarvan de exploitatie geheel
in Amerikaanse handen ligt. De gewone bevolking leeft grotendeels van de
teelt van maïs en bonen voor eigen gebruik. Autochtone Maya-indianen
leven nog in Oost- en West-Honduras. Laat je verleiden door de unieke
combinatie van een Spaanse erfenis met Caribische flair. Honduras schenkt
je, in vergelijking tot zijn buurlanden, een bijzondere eigenheid.
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Ideaal reisseizoen: heel het jaar door (weliswaar regenseizoen: juni - oktober).
Diensten: reizen met een privégids.
Hotels: er is keuze van hotelcategorie, zeker op de Baai-eilanden.
Op toeristisch vlak is Honduras niet echt bekend. Ze wordt over het algemeen
aangeboden in combinatie met andere Zuid-Amerikaanse landen, bijvoorbeeld
als onderdeel van een ‘Rondreis Guatemala en Honduras’. Let wel: daarbij bezoek
je vaak enkel (de archeologische site van) Copan. Maar Honduras heeft meer te
bieden, blijf gerust een paar dagen langer. Reis bijvoorbeeld vanuit Copan naar Tela
en/of La Ceiba met respectievelijk Punta Sal en Pico Bonito National Park.
Per vlucht, maar ook per ferry vanuit La Ceiba, bereik je de Baaieilanden waarvan
Roatan het grootste en meest bekende is. Absolute troef zijn de uitgebreide
levendige koraalriffen, uitlopers van het tweede grootste rif ter wereld en een
paradijs voor duikers en snorkelaars. Zwem en duik in turkooizen wateren omringd
door talloze kleurrijke tropische vissen…
Wil je alleen Honduras aandoen? Dat kan, we adviseren je graag. Bekijk ook de
programma’s van Guatemala waarin Copan is opgenomen. Daarnaast hebben we
combi-landen programma’s waaronder Guatemala, Belize, Honduras & El Salvador
in een 18-daags programma.
Foto’s, het weer of de plaatselijke tijd bekijken? Ga naar www.cosmic.travel
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Tips & trics

Klimaat
Genesteld tussen twee oceanen,
heerst in Honduras een gevarieerd
klimaat. In het noorden is het warm en
vochtig, het centrum voelt frisser aan.
In het zuiden is het gewoonlijk warm
en droog.
Het droogseizoen loopt van november
tot en met mei, het regenseizoen van
juni tot en met oktober.

King 18th, Mayan ruins
in Copan, UNESCO World Heritage site.
 ± 112.500km2 (4 x België)  ± 8.800.000    Lempira (1 EUR = 27,50 HLN)  Spaans
 Geen

 40 USD internat. vlucht / 2,5 USD binnenl. vlucht

 18kg

110V  Internationaal paspoort

 5 USD in groep / 10 USD in privaat
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