18ti denní výlet do Centrální Ameriky, juchú!!
Náš plán byl jet do tropů, zažít nějakou exotiku, poznat něco z historie a přivézt si co nejvíce zažitků. Proto
jsme při hledání narazili na Kostariku, kde jsme viděli tolik příležitostí navštíbit bílé pláže, korálové útesy, deštné
pralesy, úžasné vodopády, stále aktivní sopky, obrovskou škálu tropických zvířat a hrozně moc dalších zajímavostí
s dobrodružným nádechem.
Po vyhledání stránek Jany Řezáčkové na jejím webu jsme byli o našem plánu ještě více přesvědčení a ihned Janu
kontaktovali. Komunikace byla velmi rychlá a z Jany strany velice obsáhlá, takže za krátký čas jsme věděli, co bylo
třeba pro vyjetí do Střední Ameriky. Z vyjmenovaných aktivit, které jsou k dipozici na výše uvedených stránkách jsme
si vybrali ty hlavní, co jsme chtěli zkusit a vidět, také jsme Janě poslali naše odhadované finance na pokrytí cestováni,
datumy našich letenek a po zaplacení programového poplatku už bylo těměř vše zařízené. Obratem jsme dostali
potřebné dokumenty spojené s doporučeným ubytováním, dopravou a podrobným popisem cesty popsaný den za
dnem.
Přílet do San José, hlavního města Kostariky a hlavního dopravního uzlu :
Po výstupu z letadla jsme ihned zaregistrovali změnu klimatu na tropické, s tím spojenou změnu vlhkosti vzduchu snad
o 100% a teplotu přes 30°. Možná tomu také přihrálo deštné období, ale byl to velice příjemný první okamžik. Na
letišti jsme zjistili nějaké informace na informacích, vybrali si místní měnu Colóny (ve většině případech neni problém
platit dolary a místní automaty nabízí často volbu vybrat Dolary, nebo Colóny) a dostali jsme se přes „běsnící dav
taxikářu“ až k autobusové zastávce. Lepší volba by byla vzít taxi za zhruba $25, ale autobus tam byl také v mžiku a
stál pouze $2 pro dvě osoby.
V centru San José jsme ochutnali první tamní kuchyni v nedaleké restauraci u
poslední zastávky autobusu. Tradiční čerstvé namixované ovoce s mlíkem, či vodou
bylo opravdu osvěživé a „casado“ (obr. v levo ) nemělo chybu.
Z restaurace jsme měli na mířeno do autobusové
stanice Caribe, směr Cahuita, Caribské pobřeží.
Měli jsme nešikovné kufry, takže pohyb po městě
byl možný jen taxíkem, ovšem ceny nebyli nijak
přemrštěné a téměř vždy si taxikáři při rozvozu
kolem centra řekli o $4. Jedna výjimka byla, kdy
nás taxikář oškubal a chtěl po nás $10 za ani ne
pět minut jízdy, když jsme se předem nezeptali na
cenu a on zkrátka využil, že máme zavazadla v kufru. Přesto, že to není nic
strašného, tento zážitek řadíme jako ten nejhorší co se nám ve Střední America
přihodil ;).

Z autobusové zastávky, ze které směřují autobusy ke Karibskému pobřeží jsme vzali bez problému
nejbližší směr Puerto Viejo. Jen pozor na vrácení pěněz a při vydání samotné jízdenky. Dostkrát se nám stalo, že lístek
nebyl do naší požadované zastávky, ale rovnou do konečné, takže platíte víc a navíc velice rádi nevrací správně, že
Vám například zapomenou dát 5,000 kolonů a podobně. Cesta je poměrně dlouhá (4 hodiny s jednou přestávkou) a co
nám trošku hloupě nedošlo, že tam kousek od rovníku je zhruba půl dne den a půl dne noc, takže kolem šesté se již
stmívá a neni příjemné hledat ubytování potmě první večer. Není to nebezpečné jak jsme posléze zjistili, ale ne
příjemné.

Nicméně jsme se ubytovali v Secret Gardens což je 2 minuty od
autobusové zastávky a minuta od národního parku. Tento baráček
je velice příjemný a za cenu od $18 do $20 na noc za dvoulůžkový
pokoj to bylo naše nejlepší ubytování s ohledem na služby a tomu
odpovídající cenu. Vlastníci pocházejí z Nizozemí a v Kostarice
jsou již zhruba třetím rokem. Jelikož jsme u nich zůstali více nocí,
nabídli nám slevu a výsledná cena byla $16 na noc za dvoulůžko se
sociálním zařízením (co není moc příjemné je to, že sprcha se
záchodem jsou od místnosti s postelemi
oddělené pouze stěnou), se sdílenou kuchyňkou
( obsahuje ledničku, plynový sporák, nádobí a
dřez... Moc komfortní zrovna neni, ale my jsme
ji užívali denně bez problémů) a příjemným posezením i například s houpací sítí. Navíc paní domu
nabízí prací služby za $4 dolary a take Vám doporučí většinu věcí, co by jste měli v Cahuite vidět a
také poradí s časy autobusů apod. Její angličtina je celkem dobrá a v komunikaci jsme neměli
jediný problem. Každý den nám navíc pokoj uklízela a s manželem byli velice příjemní.
Národní Park Cahuita, který prakticky navazuje na vesnici a je samozřejmě jedna z nevětších atrakcí na tomto místě.

Před vstupem do parku je jakoby recepce (obr. napravo), kde se jen zapíšete a poté
odepíšete a můžete se i spláchnout pod sprchou. Z této strany parku se nevybírá žádný
poplatek a hned jak projdete recepcí, můžete se kochat různými druhy opic, savců,
motýlů….. a mnoho dalšího. Zde Vám i zodpoví Vašo otázky ohledně parku a mají
k dispozici i fotky různých druhů zvířat na které můžete v parku narazit.
Jelikož se park rozpíná podél Karibského moře, je to skvélá možnost na koupání. Hned na
začátku parku začíná jedna dlouhá pláž (viz výše), ale je tu možnost se koupat i na spoustě dalších pláží kolem vesnice,
nebo poté zavítat kousek dále směrem k Puerto Vieju.
Nicméně tady v Cahuitě jsme se setkali s něčím co vypadalo jako kameny ve vodě. Bylo to
kousek od pobřeží a posléze jsme zjistili, že to je živé a vypadá to jako na obrázku vedle.
Místní pracovníci parku nám řekli, že to nebezpečné rozhodně není a jmenuje se to Sea
Biscuit. Naštěstí tomu nemůžete ani ublížit, když na ně šlápnete jelikož mají velice tvrdou
strukturu. Ovšem moc příjemné to není spíše z psychické strany.

Jinak voda je tu až neuvěřitelně teplá a pláže písečné. Je tu obrovská škála rybiček, ale na ty je nejlepší si zaplatit člun,
který Vás odveze ke korálovým útesům, které nejsou daleko od pobřeží, ale jelikož je to chráněná oblast, tak Vás tam
nepustí bez průvodce. Cena byla $25 za osobu na zhruba 3 hodiny a tento výlet zahrnoval dopravu člunem na dvě
místa plus nějaké ovoce jako studený oběd. Nebylo to vůbec špatné, některé útesy byli velké, různorodé a rybiček
okolo bylo plno. Ovšěm kdybych si mohl vybrat, tak bych dal přednost šnorchlování v Manzanillo, ktery je tak hodku

od Cahuity, ale koraly tam jsou ještě bohatší a rozmanitější než v Cahuitě a můžete se tam potápět bez průvodce. Jen
jsem tam neviděl tak velké koráli jako v Cahuitě, a to možná i proto, že v Manzanillo jsou poměrně velké vlny, které
korály lámou. Můžete si ve vesničce půjčit vybavení za $3 na hodinu, kde Vám ukážou, kde je dobré se potápět a na co
nesahat a potom už je to jen na Vás. Opravdu mohu doporučit !!!
Park v Cahuite je úžasné místo a to nejen pod hladinou. Podél
pobřeží park lemují krásné pláže rozpínající se jen kousek od
deštného pralesa, kde se vyskytuje hrozné množství zvířat. Tento
park má velice výhod, začínající umístěním na kraji
vesničky, dobrovolným vstupným, všudepřítomným
teplým mořem přes velký počet zvířat které se
pohybují kolem Vás. Strávili jsme tu poměrně
hodně času a to jak procházením turistické
stezky, tak relaxováním u moře či již zmíněným
šnorchlováním. Za tu dobu jsme viděli dva
druhy opic, mývaly, hrozně ještěrek, pár
bazilišků, různé druhy ptactva, krásně zbarvené
pavouky,
krabíky
a
také
snad
mravenečníka. Park je otevřený od 6 do

5 hodin a proto je nejlepší vyrazit
co nejdříve, aby jste zvýšili Vaši pravděpodobnost spatření co nejvíce
druhů zvířat. Vřešťani Vás stejně kolem 4:30 každý den probouzí a jsou
velmi
často spatřeni hned v korunách stromů po opuštění výchozí stanice na kraji vesnice.
Do parku si můžete vybrat 3 cesty. Buď klasicky přes vstup ve vesnici Cahuita,
nebo z druhé strany parku ze strany Puerta Vargas, kde se ovšem platí $10 osoba.
Třetí variantou je, že vystoupíte ze člunu, se kterým jste byli šnorchlobat v Punta
Cahuita. Od tamtud je to jen tak hodina cesty zpět do Cahuity. Celá stezka má

kolem 10 kilometrů a řekl bych, ze prvních 6 se ještě podobá džungli, ale poslední 4 km je procházka podél bílých
pláží a kamenných cest. Jedna taková pláž je na obr. výše. Konec té trasy neni ani moc záživný, ale pokud se chcete po
náročné tůře schladit v bazénku u konce stezky, musíte to
dojít až k první asfaltové silnici a po levé straně je takový
bar, restaurace, discotéka, kde se můžete osprchovat a
schladit se na baru, který je přímo ve vodě ;). Discotéka už
prý nefunguje, ale bar s restaurací a velmi příjemným
posezením na kraji divočiny byl otevřen při našem výletě
od 12 do 5 odpoledne. Vlastník tohoto objektu je velice
milý a ochotný, dokonce nám nabízel, abychom jsme to po
něm převzali☺ Je to tedy na konci parku směrem od
Cahuity a zastávka je to Puerto Vargas.
Co se týče nočního života v Cahuitě, tak v září tam bylo poměrně pusto, což bylo určitě
také způsobené časem kdy jsme tam byli. Do restaurací jsme moc nechodili, jelikož
jsme si vařili ve zmíněný kuchyňce, takže nic doporučit nemůžeme. Jediné co můžem
doporučit je supermarket 50m od parku ;). Ceny tam jsou docela normální, občas dražší
než by jste čekali, jako například Mango, když není sezona bylo za $2 a tak celkově se
nám zdálo, že z turistů se snaží vyšťavit co se dá, nabízejí Vám různé průvodce, výlety
ale pokud nejste početnější skupina, ceny jsou kolem $30 a výše. Určitě se dá smlouvat,
ale zase je lepší, když by Vás bylo více. Co se nám moc líbilo a to bych doporučil bylo
otevření kokosu od místního vesničana který na ulici celý kokost oloupal, otevřel a za
4$ máte svěží kokosovou vodu a dutinu kokosu do konce pobytu ;).

Vesnička jako taková na nás působila velmi pohodově. Bylo tam více černochů původem z Jamajky, neboť jejich
rodiče jeli většinou do Kostariky za prací, myslím, že stavět železnici a nejen to. Pár barů se zde najde, také dost
restaurací a to velmi pěkných s dřevěnými ozdobnými interiéry atd. Když už Vás Cahuita přestane bavit, můžete se
vydat například směrem na jih, kam jsme se vydali i my...

