
Belize 
 
Belize, tidigare Brittiska Honduras, är en stat i Centralamerika som 
gränsar till Guatemala, Mexiko och Karibiska havet. Belize är det 
enda centralamerikanska landet som inte har någon kust mot Stilla 
havet. Mayakulturen syftar på den historiska Mayacivilisationen som 
ibland går under beteckningen Mayariket. Denna högkultur hade 
redan börjat förfalla innan spanjorernas ankomst, men 
mayaindianerna finns kvar i samma område idag, om än under 
förändrade livsvillkor. Belize har tre olika klimat och miljözoner. 
Norra låglandet, Södra låglandet och Guatemalas högland. 
Landet har varit bebott åtminstone 12.000 år och läget vid 
Mexikanska Gulfen har präglat folket med fiske och jordbruk 
framförallt med  kakaoodling. Djungelområden är ett bra utflyktsmål 
då du skall uppleva mera av landet än de fantastiskt fina stränderna. 
Klimatet är tropiskt med höga temperaturer och hög luftfuktighet. 
Regnperioden varar från maj till november då svåra orkaner kan 
drabba landet. Bästa tiden är alltså december-april. Passa på att 
frossa i citrusfrukter, då de tillhör exportvarorna. 

 Belize Startpaket 4 dagar 

Dag 1 – Ankomst: 
Ni möts av vår representant som visar er till 
valt hotell i Belize City. 
Dag 2 – En  spännande dag då du kommer 
att  åka på kabelbanor  kors och tvärs över 
regnskogen. Sju olika banor  med  
variererande i längd från 60 m  till  ca 250m. 
Vidare får du flytande på en gummiring ta dig  
med hjälp av mjuka strömmar genom en 
underjordisk grott systemet. Formationer av 
kristaller möter du i grottorna och stalagmiter 
och stalaktiter lägga till den fridfulla överflöd 
av naturen. Fortsätter till Belize City där du 
tar ett inrikesflyg för en 15 minuters transfer 
till den pittoreska kuststaden San Pedro, 
Ambergris Caye för 2 nätter på ön  
Dag 3: Choice of Sea Trek or Snuba (Meals: 
Breakfast)Följ med ombord på Sea 
Symphony, en tur för Sea Trek eller Snuba i 
Mexico Rocks. Sea Trek är världens främsta 
undervattens dyk upplevelse med en hjälm 
på huvudet Det är som att gå i  tyngdlöshet, 
med en omgivaning av fantastiskt marint liv. 
Inga simma kunskaper eller snorkel 
erfarenhet krävs, perfekt för dig mellan 8 ochl 
88 år. Snuba är möjligheten att uppleva 
fascinerande Scuba med enkelheten i 
Snorkling - Ingen certifiering krävs - Inga 
tunga dyktuber att hantera. Utforska 
kristallklara vattnet med tid under vattnet 
och närmare möta den marina 
undervattensvärlden. 

Dag 4— Aktivitieter på egen hand innan ni 
åker till flygplats för hemresa eller ni 
fortsätter semester på standhotell. 

Nätter/4 dagars Caye Caulker inkl: 
Övernattningar,Inrikesflyg t/r,Transfers, 1 
dags utflykt, Guide, tursitskatter. 

 

 

Dag 1 – Ankomst: 
Ni möts av vår representant som visar er till valt 
hotell i Belize City. 
Dag 2 –  River Kayaking & Horseback Riding 
(Meals: Breakfast / Lunch) 
Check ut från hotellet och kör sedan  till 
Caves Branch Outpost, ditt äventyr bilr 
höjdpunkten för dagen. Vi paddlar sedan 
kajaken längs Caves Branch floden. Söker 
efter leguaner, lyssnar efter vrålaporna i 
trädtopparna och se exotiska fåglar och 
sköldpaddor.   Rider därefter  in i den  orörda 
regnskogen. Kör till Pook s Hill Lodge för två 
övernattningar. 
Dag 3:  Actun Tunichil Muknal  
(Meals: Breakfast / Lunch) 
Utforskar grottorna , som en gang var Maya 
Indianernas heliga plast.Besöker museet 
OBS! Hela dagen är en fysikt krävande vandring, 
med normal kondition går det bra .  
Dag 4: Xunantunich Maya Temples (Meals: 
Breakfast / Lunch . 
Efter en lugn  morgon med egna aktiviteter 
på Pook är Hill Lodge., möts vi vid 
hotellreceptionen  efter lunch och kör till San 
Ignacio, Cayo. Besök den gamla Maya 
staden Xunantunich en möjlighet att se 
originalet ristade monument föreställande 

 
 
 
 
 
 
 
Dag 5: Free Day for Optionals (Meals: Breakfast) 
Utforska västra Belize på egen hand. Valfria 
aktiviteter inkluderar: Maya Arkeologi (Caracol, 
Ka'ana, Tikal), Cave Exploration (Barton Creek 
Caves) och river paddling. 
Dag 6: Cave Tubing & Belize Zipride (Meals: 
Breakfast / Lunch) 
En  spännande dag då du kommer att  åka på 
kabelbanor  kors och tvärs över regnskogen. 
Sju olika banor  med  variererande i längd från 
60 m  till  ca 250m. Vidare får du flytande på en 
gummiring ta dig  med hjälp av mjuka strömmar 
genom en underjordisk grott systemet. 
Formationer av kristaller möter du i grottorna 
och stalagmiter och stalaktiter lägga till den 
fridfulla överflöd av naturen. Fortsätter till Belize 
City där du tar ett inrikesflyg för en 15 minuters 
transfer till den pittoreska kuststaden San 
Pedro, Ambergris Caye för 2 nätter på ön 
Dag 7: Choice of Sea Trek or Snuba (Meals: Break-
fast)Följ med ombord på Sea Symphony, en tur 
för Sea Trek eller Snuba i Mexico Rocks. Sea 
Trek är världens främsta undervattens dyk 
upplevelse med en hjälm på huvudet Det är 
som att gå i  tyngdlöshet, med en omgivaning 
av fantastiskt marint liv. Inga simma kunskaper 
eller snorkel erfarenhet krävs, perfekt för dig 
mellan 8 ochl 88 år. Snuba är möjligheten att 
uppleva fascinerande Scuba med enkelheten i 
Snorkling - Ingen certifiering krävs - Inga tunga 
dyktuber att hantera. Utforska kristallklara 
vattnet med tid under vattnet och närmare 
möta den marina undervattensvärlden. 
Dag 8  Frukost & transfer till Flygplats 

 Äventyr i Belize regnskog &grottor 
med undevattensvärld  8 dgr 

Belize 
Ioriginalet inristade som monument 
föreställande Maya härskare och krigare i 
full mundering och färdas 130 meter till 
toppen av "El Castillo"  för att få 
panoramautsikten över Belize River Valley. 
Du kommer att bo två övernattningar i San 
Ignacio, Cayo  



Belize  

Dag 1 – Ankomst: 
Ni möts av vår representant och bokas in på hotell i Cayo 
för kommande fyra nätter.  

Dag 2 – Xunantunich &Regnskogens medicinspår: 
Äventyret börjar med en biltur till Xunantunich (Maya-
språk= Bergsjungfrun) som ligger vid västra gränsen av 
Belize. Innan ni når den antika staden kör vi på den gamla 
färjan som tar oss över Mopan River. Mayaruinerna vid 
Xunantunich ligger på den högsta platån i området och det 
är möjligt klättra till den översta vid "El Castillo", det 
största templet. Ifrån den utsiktspunkten får ni en 
panoramavy till Cayo Amt och Guatemala. En vandring 
längs den medicinalväxtvänliga stigen, då er guide 
informerar er om växternas olika syften och helande kraft. 
(Frukost, lunch) 

Dag 3 – Caracol & Mountain Pine Ridge: 
Vi lämnar ditt hotell och kör åt sydväst till det Chiquibul 
Skogs Reservatet för att besöka det berömda Maya vid 
Caracol (Maya = Skalsnigel). Besöker Tikal. ”Canaa”, 
största och mest imponerande templet i landet. Härifrån 
har du en vacker utsikt. Njut av tystnaden i regnskogen, 
lyssna på alla fågelläten och se aporna. Efter lunchen vid 
Caracol, fortsätter din utforskning i Mountain Pine Ridge. 
Vi stannar vid Rio Frio Grottorna en timme för att ta ett 
snabbt bad vid Rio Anmaningpoolerna. Återkommer till er 
Cayo area loge. (Frukost, lunch). 

Dag 4 – Tikal National Park - San Ignacio (B/L): 
Njut av en heldag i det majestätiska Tikala. 
Djungelområdet vid Peten. Mayaruinerna här är utgrävda. 
Picniclunch. Tillbaka till hotellet. (Frukost, lunch). 

Dag 5 – San Pedro, Ambergris Caye: 
I dag checkar du ut från hotellet i Belize och flyger till 
kuststaden San Pedro för tre nätter vid stranden med 
snorkling, vattensporter och avkoppling. (Frukost). 

Dag 6 – Hol Chan Marine Reserve & Shark Ray Alley: 
Denna morgon får du snorkla i det klarblå vattnet 
tillsammans med mindre hajar och rockor. (Frukost). 

Dag 7 – Ambergris Caye: 
På egen hand på stranden. (Frukost). 

Dag 8 – Belize City: 
Transfer till flyget som tar dig tillbaka till huvudstaden. 
(Frukost). 

Avgångar varje måndag, onsdag, fredag och lördag. 
Minst 2 pers. 

Inkluderat: 
Sju nätter standardhotell (4 Cayo District + 3 Ambergris 
Caye). Frukost, htl-skatt, två heldagsturer med 
professionell guide, lunch & park.avg. En snorkeltur i San 
Pedro, htl transfer, två inrikesflyg (Municipal Airport till 
Ambergris, Caye till Belize International Airport). 

 Highlands, Islands & Tikal - 8 dagar 

Ytterligare Äventyrspaket 
vid förfrågan 

 Djungeläventyr - 4 dagar 

Dag 1 - Ankomst: 
Ni möts av vår representant och bokas in på Belize City 
Hotell. 
 
Dag 2 - Cave Tubing & Zipride (B/L): 
Turen börjar längs västra vägen till Caves Branch Outpost 
och floden med samma namn. Här startar en ”Zip-
Ride” (man glider på en lina genom regnskogens 
trädtoppar). Vi det sista av de 9 träden stannar du vid 
flodbanken. Nu börjar din guidade djungeltur i grottan. 
Tubing (man flyter på luftfyllda ringar). Ni får pannlampor 
och är sedan klar för äventyret. (Frukost, lunch). 
 
Dag 3 - Xunantunich & Barton Creek Cave: 
Heldagstur som börjar på en gammal färja  över Mopan 
River, vilken tar er till Maya Ruinerna ”Maiden of the 
Rock”, upp till ”El Castillo”, det största templet vid 
gränsen mot Guatemala. Paddlar sedan lugnt till Xibalba 
(she-bal-ba) Mayafolkets underjord. Kristallformationerna 
omsluter dig. (Frukost, lunch). 
 
Dag 4— Dag på egen hand / Alternativ utflykt  
(Frukost) 
 
Dag 5 – Belizes Zoo 
 Ditt äventyr börjar och du möter nu vildmarkens Belize, 
som är likt ett zoo med djur och fauna. Här har du 
möjlighet att finna vackra jaguarer, tapirer, reptiler och 
olika fågelarter. Resan fortsätter tillbaks mot Belize 
City och avslutas vid flygplatsen eller hotell beroende 
på dina önskemål. 
Kombinera gärna med: Ambergris Caye, Caye Caulker, 
Hopkins eller Placencia Beach område. Hotell: Biltmore 
Plaza Hotel (Standard Room)+  Windy Hill Cottages (Ac 
Room) + Jaguar Reef Lodge (Standard Room)  

Programmet är delar av ovan, men med upplevelsen av 
Belize-barriärrev inkluderad. 
Se ”Djungeläventyr” & vår websida. 
 

Här erbjuds du tre upplevelser av Belize: Lamanai Maya 
temple, Cave Branch Outpost och Cave Tubing Zipride. 
Se ”Djungeläventyr” & vår websida. 
 

 Ambergris Caye Beach - 6 dagar 

 Belize höjdpunkter - 6 dagar 



 Hotel  Belize Biltmore Plaza ***+ 

76 rum 
Luftkond. 
Tv-satellit 
Telefon 
Minibar 
Hårtork 
Värdebox 
Restaurang 
Bar 
Pool 
Spa 
Internethörna 
 

Best Western Belize Bilt-
more Plaza, har en typisk 
karibisk stil. Hotellet ligger i 
när-heten till Maya rutten mot 
Guatemala. 
 
Flygplats: 
Belize City - Philip 
S.W.Goldson 3 km 
(T-Htl) 

  Belize Biltmore Plaza  

                         2012 Exkl.frukost 

  Standard enkelrum 960 kr 
 dubbelrum 960 kr 

  Trippelrum 1060 kr 

Tillägg för frukost & andra rumskategorier.  

Standardhote
ll 

Nov.01-2011 –
Nov. 30-2011 

Dec.01-2011-
Dec.15-2011 

Januari 
06,2012-May 

31-2012 

June 01-2012-
Oct. 31-2012 

Enkelrum 13.525:kr- 14.215 kr 14.600 kr 13.525 kr 

Dubbelrum 10.940 kr/pers 11.315 kr/pers 11.550 kr/pers 10.940 kr/pers 

Trippelrum 9.950 kr/pers 10.285 kr/pers 10.355 kr/pers 9.950 kr/pers 

Priserna gäller vid minst två resenärer!  Samt dagliga avgångar. 
Professionell engelsktalande guide 

 Belize City startpaket  4 dagar 

Caye Caulker 
3Nights/4 days. 
 

Nov. 01,2011-
Aug.31,2012 

Dec.15,2011-
January 10,2012 

Enkelrum 5.500 kr 6.385 kr 

Dubbelrum 3.800 kr / pers 4.225 kr  / pers 

Trippelrum 3.220 kr / pers 3.495 kr  / pers 

Meet & great flygplats, T/R transfer hotell, 2 dagar rundtur med lunch & 
parkavgift,  3 nätter på valt hotell inkl. välkomstfolder. Ovan priser gäller vid minst 
två resenärer! 
 

May 01,-2012 –
October 31-2012 

5.165 kr 

3.615 kr/ pers 

3.095 kr/ pers 

 Highlands, Islands & Tikal ,   8 dagar 

Standardhotell 
 

1/11-14/12 2011. 
 

1/5-31/10 2012 

Enkelrum 14.095 kr 14.095 kr 

Dubbelrum 11.410 kr 11.410 kr 

Trippelrum 9.625 kr 9.620 kr 

 Priserna gäller vid 
minst två resenärer! 

Hotell:  Midas resort (Cabana) och Blue tang Inn (first floor)  
 

7 Nätter hotell: (4 nätter Cayo District + 3 nätter Ambergris Caye);  daglig frukost, 
Hotellskatter. 3 heldagsturer med professionell guide.3 Lunch & parkavgift.  
Hotelltransfers & två inrikesflyg (Belize city – Ambergris Caye T/R) Välkomstfolder. 
För barnrabatt—kontakta AllResor . Min 2 personer. Svårighetsgrad: moderat. 
Gränsavg: ca 25 $ = 255 SEK. tillkommer betalas direkt vid gränserna 

 
15/12 2011-30/4 

2012 

14.675 kr 

11.715 kr 

9.835 kr 

 Djungeläventyr  4 dagar  - se www.allresor.se 

Standard 
Hotell 
 

1/11– 2011 -31/8 
2012 

 

1/5-31/10 
2012 

Enkelrum 9.300 kr 8.695 kr 

Dubbelrum 6.420 kr / pers 6.100 kr / pers 

Trippelrum 5.500 kr / pers 5.300 kr / pers 

Inkluderat: Standardhotell (1 Belize City + 2 Cayo District  Frukost,. (3 frukost & 3 
lunch), Htl.skatt, Heldagsturer med professionell guide, parkavg. hotelltransfer 
 

12/12 2011 – 
10/1 2012 

10.795 kr 

7.220 kr / pers 

5.900 kr / pers 

Belize 

  Ramon´s Village Resort, San Pedro     2012 

Garden View 
exkl. frukost. 

1/11-18/12 
2011 

2/1-15/4 
2012 

  Enkel / 
Dubbel 

 1.705 kr 1.890 kr 

  Trippelrum  2.555 kr 2.180 kr 
Tillägg för frukost ,lunch middag  
Tranfser flygplats-hotell ingår.. 
 Barn under 12 år fritt i föräldras rum 
Fler kategorier av rum finns 

16/4-18/12 
 2012 

 1.805 kr 

1.950 kr 

 Ramon´s Village - ****+ San Pedro 

Ramon´s Village är ett förstklassigt beachhotell. Ca 15 min 
flyg från Belize till San Pedro. Dykning och strandliv ger 
dig en upplevelse av ett av världens bästa korallrev. Stort 
utbud av olika kategorier av rum. Vi har endast lagt ut 
standard men det finns beachfront-alternativ. 

Maya härskare och krigare i full mundering och 
färdas 130 meter till toppen av "El Castillo"  för att få 
panoramautsikten över Belize River Valley. Du 
kommer att bo två övernattningar i San Ignacio, 
Cayo. 
 
 

 Äventyr i Belize Regnskog 
 och  grottor  med undervattensvärld  8  dagar 
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