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Denne rejseberetning handler om min tur til Mellemamerika, hvor jeg var så heldig at opleve

store dele af Mexico. Dette eventyr startede d. 2/11-21 i Kastrup lufthavn. Her skulle jeg,

sammen med min kæreste, møde vores rejsegruppe for første gang, da vi havde booket en 5

ugers grupperejse til Mexico gennem et rejsebureau. Det havde vi gjort, da hele corona

situationen i længere tid havde gjort det besværligt, at navigere i hvad man kunne og ikke

kunne. Vi var en gruppe på 17 mand, som i første omgang skulle rejse sammen de første 2

uger af turen. Herefter kunne man dele sig op og rejse som man ønskede.

I virkeligheden bliver jeg nødt til at skrue tiden tilbage til d. 26/6-20. Dette var dagen for

vores dimension. Udover at vi nu officielt var færdige, som studerende på Marselisborg

Gymnasium, hvilket var både vemodigt men også en glædesdag, så var det også dagen hvor

jeg var så heldig at modtage Brorson Fich legatet. Det var i virkeligheden legatet, som gjorde

det muligt for mig at komme ud og rejse i mit sabbatår. Jeg var udeboende på daværende

tidspunkt og legatet faldt derfor på et tørt sted. Jeg vil derfor benytte muligheden for takke

den anonyme donor mange gange. Det betyder uendelig meget for mig, at jeg fik denne

mulighed. Jeg vil også gerne takke de elever og lærer som mente, at jeg var den rette til at

modtage legatet. Af hjertet tak!
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Mexico City

Så ankom vi til Mexico!! Vi landede d.3/10 kl 19:23 lokal tid efter en flyvning uden nogen

større problemer. Efter vi landede skulle vi gennem immigration, hvilket var en lidt

spændende oplevelse. Nogen skulle bare fortælle at de var her som turist, mens andre både

skulle fortælle og vise alle de steder vi skulle bo, og hvor længe vi skulle være hvert sted,

hvilket jo tog sin tid. Det er et meget godt billede på, at mexicanerne laver lidt deres egne

regler her. Vi ankom derefter til vores hostel. Her var der fuld gang i den med live musik og

glade dage. Vi boede 4 sammen på hvert værelse. Værelserne er egentlig virkelig gode og vi

sov alle sammen til omkring kl 06 pga jetlag.

Mexico City bød på meget godt og forskelligt. Vi startede dag 2 ude med en cykeltur rundt i

byen, hvor vi kom lidt bag om byen og oplevede al den smukke street art der er i byen. Det

4



Emilie Warming Nielsen 3.BK.1 - 2020

tog os igennem en masse smukke gader og gav et meget nuanceret billede af den store by.

Efter cykelturen på ca. 11 km, gik vi rundt i byen og endte dagen med at opleve det meget

mexicanske Luche Libra, som er Mexicos svar på wrestling. Det vil sige, at alt er iscenesat,

hvilket gjorde det til en meget speciel og sjov oplevelse. Alle wrestlerne havde flotte dragter

på og vi var ikke i tvivl om at noget af det vi så måtte have gjort ondt, sådan så det i hvert

fald ud.
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Den efterfølgende dag stod på rundvisning ude ved Sol- og måne pyramiderne i Teotihuacán,

gudernes sted. Et tidligere levested for aztekerne, som byggede det omkring 300 år f.kr. Et

meget imponerende område, som i kan se, med en masse historie og spektakulær arkitektur.

Vores lokale guide fortalte en masse historie og fakta omkring de store pyramider. Bla. kunne

hun fortælle, at den store plads i midten, har været centrum for en masse menneskeofringer i

fortiden. Efter pyramiderne stod den på besøg på en agave farm. Agave bruges til at lave

tequila og mezcal og det skulle vi selvfølgelig smage. Efter lidt mezcal og mad endte vi

dagen på vores hostel inden vi skulle videre til Huasteca Potosina.
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Huasteca Potosina

Dagene i Huasteca gik med at se mange vandfald og hike til og fra dem. Derudover

riverraftede vi på en 16 km strækning med 72 drops. Det var en ret vild oplevelse, hvor vi

skulle padle på de helt rigtige tidspunkter, ellers kunne man risikere at båden tippede. Det

skete flere gange, men heldigvis kom ingen alvorligt til skade. Dog røg to af pigerne fra min

gruppe ud af båden og trillede et par gange rundt på et af de mange drops. Vi hoppede også

fra nogle af vandfaldene som var mellem ca. 5 og 8 meter høje.
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Den efterfølgende dag skulle vi besøge Sir Edward James surrealistiske have midt i junglen.

Haven har mange sjove og anderledes bygninger med op til fire etager. Rundt i haven kan

man følge alle de små stier, som tager en forbi vandfald, små vandbassiner, skulpturer, søjler
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og meget andet. Sir Edward James havde arvet en formue fra sin far og valgte derfor at

investere mere en 5 millioner dollars i at bygge haven i slutningen af 1940’erne, hvor han

boede i mange år. Efter at have vandret rundt i haven skulle vi videre ud og rappelle fra 100

meters højde ned gennem en grotte. Nogen var mere nervøse end andre, men alle kom ned.
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Puerto Escondido
Næste stop på turen var Puerto Escondido, en surfers paradis. Her blev vi indlogeret på en

surfcamp i 7 dage med tid til både surfundervisning, yoga, træning og masser af sol.

Derudover var vi på bådtur med vores surfinstruktører, hvor vi så både delfiner og

havskildpadder. Der var en masse spændende dyr i Puerto Escondido. Det betyder også at vi

samme aften efter bådturen havde besøg af en skorpion i vores seng. Det resulterede i at jeg

blev stukkede tre gange og skulle på hospitalet. Jeg fik noget modgift og turen kunne

fortsætte, men vi tjekkede da sengen en del gange før vi turde lægger os til at sove

fremadrettet. Alt i alt nød vi dog livet i Puerto Escondido og fik slappet af efter mange timer i

vandet hver dag. Puerto Escondido var vores sidste stop på den planlagte del af turen, hvilket

vil sige, at vi selv kunne planlægge hvad vi ville lave. De vil også sige, at vi på daværende

tidspunkt splittede op i mindre grupper og rejste videre.
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Vi besøgte kort byen Zicatela i nærheden af Puerto Escondido. Her overnattede vi et par

nætter end turen for alvor gik videre i Mexico. Her besøgt vi en organisation, som hver nat

kører rundt på stranden for at redde de mange skildpaddeæg, som bliver lagt der. I Mexico er

det desværre en delikatesse at spise æggene og derfor er det afgørende, at de bliver fjernet og

udklækket i organisationens lukkede rugetelte. Her kunne man donere et beløb til

organisations projekter og frivillige. Til gengæld fik man lov at navngive en af de mange små

skildpaddeunger og derefter sætte dem ud i vandet. Det var en stor oplevelse og det hele

foregik under gode forhold, så de små skildpadder havde en god chance for at overleve.
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Oaxaca

Mandag d.18/10 gik rejsen videre til Oaxaca med natbus fra Puerto Escondido. Busturen tog

ca. 12 timer og vi ankom derfor tirsdag morgen til Oaxaca og tjekkede ind på vores hostel.

Her boede vi på et dorm, en sovesal, med vores to andre rejsekammerater, Frida og Maria,

som mine kæreste og jeg rejste med det næste stykke tid. Derudover boede vi på dorm med

tre andre fra USA og Slovakiet. De første dage i Oaxaca gik med at se byen og opleve hvad

den har at byde på. Vi så bl.a. Monte Alban, "Monte Albán" er spansk for "hvide bjerg".

Monte Albán er et stort arkæologisk område og en hellig mesoamerikansk by.

Derudover var på diverse madmarkeder og smagte en masse lokalt mad. Vi var i Oaxaca

omkring de dødes dag og derfor var byen smukt pyntet op.
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En af dagene i Oaxaca tog vi på udflugt til Hierve el Agua, som er et område med naturlige

pools og det der ligner et vandfald ud af kalksten.

Hierve el Agua

Hierve el Agua betyder kogende vand på dansk og kommer af at vandet i de naturlige pools

ligner at det koger. Det skyldes en kemisk reaktion i vandet og har intet med temperaturen at

gøre. Vandet var nemlig ret koldt. Svarende til en dukkert i Danmark om foråret. Det var dog

en utrolig smuk oplevelse og vi havde området stort set for os selv, som i kan se.

13



Emilie Warming Nielsen 3.BK.1 - 2020

San Cristóbal de las Casas

Efter Oaxaca gik turen videre til byen San Cristobal, hvor programmet stod på

naturoplevelser, kolde nætter og en stjålet taske. Som i kan høre har San Cristobal ikke just

været vores yndlings by, desværre. Det hele starter med, at vi vågner ved ankomst i natbussen

og her mangler vi Mathias rygsæk. Heldigvis slap tyven ikke afsted med noget vigtigt, men

stadig en ubehagelig oplevelse. Derfor måtte Mathias og jeg hele byen rundt for at finde det

rette sted at anmelde det, da busselskabet intet ville gøre. Det tog sin tid, men det lykkedes.
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Dagen efter tog vi en tur til Cañón del Sumidero. Det var højdepunktet på turen til San

Cristobal. Vi startede med at se nogle utrolig smukke udkigspunkter og herfra kunne man se

den kæmpe flod vi efterfølgende skulle sejle på. Bådturen i kløften var utrolig smuk og bød

på vandfald og forskelligt dyreliv i form af forskellige fugle og krokodiller.
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Efter San Cristobal havde vi et kort ophold i byen Merida for, at kunne rejse videre til øen

Isla Holbox

Isla Holbox

Isla Holbox er en lille ø på spidsen af Yucatán-halvøen. Her var vi i 5 dage hvor vi boede i et

hyggeligt Airbnb og mødtes med nogle af de andre fra tidligere på turen. Vi brugte primært

tiden på at sole, slappe af og feste. Udover det, var vi på kajaktur gennem øens mangrove.

Her stødte vi på flere krokodiller, flamingoer og forskellige andre små fugle. En meget god

oplevelse. En af dagene lejede vi en golfvogn, som vi kørte lidt rundt på øen i. Det var lidt af

en udfordring, da øen ingen veje har. Det er altså ren sand man kører på og af samme årsag er

der ingen biler på øen. Det vil sige, at vejene havde kæmpe vandhuller grundet regn en af

dagene. Det resulterede i at vores golfvogn gik i stå midt ude i et vandhul og vi måtte derfor

ud og skubbe. Ikke super sjovt. Efter et par gode dage på Holbox tog Mathias, Maria og jeg

videre til Cancun, da Mathias og Maria skulle hjem til Danmark.
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Cancun

Først aften i Cancun tog vi på en meget berømte klub, Coco Bongo. Det var en oplevelse der

blæste os alle helt bagover. Det er en kæmpe klub med shows hele natten og det ene vildere

end det andet. Det var en mega fed oplevelse, der er svær at beskrive på skrift. Det er utrolig

amerikaniseret i Cancun, da mange amerikanere rejser hertil og holder ferie. Det var Coco

Bongo et meget godt tegn på og derudover er der ellers store malls og alt hvad du ellers ville

kunne finde i en amerikansk storby.

Dagen efter stod programmet på ATV, zipline og cenote-hop. En meget actionfyldt og sjov

dag. Efter en lang dag med fysisk udfoldelse endte vi dagen på en fin italiensk restaurant og

holdte afskedsmiddag.
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Cozumel

Efter at have sagt farvel til Mathias og Maria gik turen videre til Playa del Carmen hvor jeg

mødtes med de andre piger fra tidligere på turen. Herfra tog vi færgen til øen Cozumel, som

vi skulle bo på i 4 dage. Tiden på Cozumel blev brugt på at sole, køre scooter og snorkle. Vi
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var på en snorkeltur hvor vi var så heldige at se både havskildpadder, rokker og andre smukke

fisk. Alt dette foregik i det mest turkisblå vand, hvilket gjorde det utrolig nemt at se dyrene.

Efter snorkelturen lejede vi scootere og kørte øen rundt. Det passede lige med, at vi kunne se

solnedgangen mens vi kørte rundt. Det var en super smuk måde at se øen på. På vores vej så

vi en kæmpe krokodille, som nogle af de lokale stod og fodrede, hvilket betød at vi kunne se

den både gå og spise. Det var et meget surrealistisk syn, da den nærmest lignede noget fra en

anden planet. Det var dog ikke helt problemfrit at komme øen rundt. Nogle af pigerne var

mindre gode til at køre scooter, hvilket betød at nogen måtte af med 2500 kr i bøde for skader

på scooteren og en af pigerne mistede 3 negle på foden ved at tage fra med foden. Ikke super

heldigt, men alle er okay.
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Isla Mujeres

Vi brugte primært dagene på Isla Mujeres på, at slappe af og se solnedgange. Det eneste

kulturelle vi begav os ud i, var at besøge noget der hedder Punta Sur. Punta Sur er Mexicos

østligste punkt og derfor kan man være den først til at se solopgangen derfra. Efter dagene på

Isla Mujeres sagde Frida og jeg farvel til de andre piger, som skulle videre til Costa Rica. Vi

fortsatte i Mexico.

Playa del Carmen

Frida og jeg rejste herefter videre til Playa del Carmen. Her stod den på faldskærmsudspring.

Det foregik fra et fly 3,5 km oppe i luften. Det er absolut noget af det fedeste jeg har oplevet.

Selvom det gik relativt hurtig, kunne man nyde den smukke udsigt fra luften og svæve
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igennem skyerne. Frida og jeg landede begge sikkert på stranden og var begge helt oppe og

køre over det vi lige havde oplevet. Efter 2 dage i Playa del Carmen tog vi videre til Tulum.
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Tulum

Første dag i Tulum kørte vi rundt på cykel og oplevede nogle af Tulums smukke ruiner ved

stranden.

Vi brugte 4 dage i Tulum og var generelt begge lidt skuffede over stemningen, desværre.

Vores forventninger blev ikke rigtig indfriet og vores oplevelse var desværre, at Tulum nok

bare var fedt, hvis man boede på luksushotel. Vi havde dog en fantastisk dag ud til Akumal.

Vi lejede en scooter og kørte ca. 30 min. ud fra Tulum. Her var vi først på en strand der er

meget kendt for deres skildpadder. Vi var desværre ikke heldige nok til at møde en, men efter

at have været på stranden tog vi forbi et rescue center for dyr, der enten er indleveret af

politiet pga. vanrøgt, eller af ejere af vilde dyr, som ikke længere kunne passe på dem. Det

var en helt fantastisk og meget givende oplevelse at se, hvordan de lokale tog sig af dyrene på

trods af både brækkede vinger, og aber som er opdraget til at ryge cigaretter på billeder med

turister. Vores guide Sebastian var en rigtig spøgefugl, og det gjorde kun oplevelsen bedre. På

turen så vi også to cenoter. En åben hvor man kunne komme i naturlig fiskespa og en lukket

hvor vi badede under drypstenene.
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Bacalar

Efter Tulum gik turen mod Bacalar. En by, som er særligt kendt for deres lagune med 7

forskellige farver blå vand. Det benyttede vi selvfølgelig lejligheden til at nyde, og vi var

derfor ved lagunen alle 3 dage vi var der. Her var super skønt, som I kan se på billederne.

Hvis vi ikke allerede var kommet ned i gear på turen, så kom vi det i hvert fald. Bacalar var

en rigtig hyggelig by med mange hostels og derfor sluttede vi vores tur i Mexico af med at

tage til en raveparty, hvilket var super sjovt og en godt punktum for en fantastisk tur.
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Alt i alt er jeg utrolig taknemmelig, for at have haft muligheden for at komme ud og rejse så

langt væk hjemmefra. Jeg har både rejst alene, med nye venner og min kæreste, hvilket har

været fantastisk på hver sin måde. Jeg sidder nu her med en rygsæk fyldt med gode minder og

nye erfaringer. “At rejse er at leve” uanset hvor kliche det lyder, så havde kære H.C altså fat i

noget.
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