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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι 
 

Το Μεξικό είναι από τα λίγα λατινοαµερικάνικα κράτη που µπορεί να περηφανευτεί για ένα 

τόσο λαµπρό παρελθόν πριν από τους χρόνους του Κολόµβου. Η αυτοκρατορία των Αζτέκων 

ήταν πράγµατι στον κολοφώνα της δύναµής της όταν ο Κορτές αποβιβάστηκε στις µεξικανικές 

ακτές. Η συγχώνευση των στοιχείων της ινδιάνικης και της ισπανικής πολιτιστικής 

κληρονοµιάς είναι το πιο έντονο χαρακτηριστικό του σηµερινού προσώπου της χώρας. Η 

χερσόνησος του Γιουκατάν, κατοικηµένη από την αρχαιότητα από τους Μάγια, φέρνει την 

βαριά κληρονοµιά της αποικιοκρατίας σε αρχοντικά, ναούς και µέγαρα. Η περιοχή των 

Τσιάπας παραµένει η πιο «ινδιάνικη» περιοχή σ’ ολόκληρη τη χώρα διατηρώντας τυπικά 

χαρακτηριστικά της αγροτικής ζωής των ιθαγενών που µιλούν ακόµα και σήµερα τις δικές τους 

διαλέκτους. Το ταξίδι αυτό είναι µοναδικό σε συνάρτηση µε τη διάρκειά του, που εξερευνά 

επιτέλους διεξοδικά την αχανή αυτή χώρα. Αποφεύγουµε το αιώνιο λάθος που γίνεται από 

τους διάφορους διοργανωτές ταξιδιών ανά τον κόσµο. ∆εν περιορίζουµε το ενδιαφέρον µόνο 

στην επίσκεψη των αρχαιολογικών χώρων που καταντά το ταξίδι ένα αγχωτικό κυνήγι της 

"γκρίζας πέτρας". Έτσι, µαζί µε τους κλασικούς θησαυρούς των µεγάλων πολιτισµών των 

Αζτέκων των Μάγια και των Ολµέκων, κάνει µια κατάδυση στις ζούγκλες του Γιουκατάν, στις 

αποικιακές πόλεις της χερσονήσου και σε εθνικούς δρυµούς που τα βιαστικά γκρουπ των 

τουριστών τα προσπερνάνε. Σίγουρα είναι ένα ταξίδι µοναδικό που όσοι το επιλέξουν θα 

έχουν τη χαρά ν’ ανακαλύψουν άγνωστες πλευρές ενός απρόσµενου κόσµου. ΧΩΡΙΣ 

άσκοπες διανυκτερεύσεις στην Ευρώπη. ∆ιαβάστε το πρόγραµµα και θα καταλάβετε. 
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ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
 

� ∆ιαµονή σε επιλεγµένα ξενοδοχεία 4*, 5* 

� Ξενάγηση στις χαµένες πολιτείες των Μάγια στο Γιακτσιλάν και το Μποναµπάκ 

� Στο Παλένκε επισκεπτόµαστε το Παλάτι, τον Ναό του Κόντη και φυσικά τον Ναό των 

Επιγραφών 

� Επίσκεψη στους αρχαιολογικούς χώρους Ουξµάλ (όπου θα θαυµάσουµε το Παλάτι του 

Κυβερνήτη) και τη Μέριδα 

� Επίσκεψη µε σκάφος στον µοναδικό υδροβιότοπο Σελεστούν µε τα 10.000 φλαµίνγκο 

� Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Τσίτσεν Ιτσά όπου θα επισκεφτούµε την πυραµίδα 

Ελ Καστίγιο, το γήπεδο του Παιχνιδιού της Μπάλας, τον Ναό των Πολεµιστών, το 

Σύµπλεγµα των Χιλίων Κολονών µε το άγαλµα του αιµοβόρου θεού των Τολτέκων Τσακ-

Μπαλούµ και το αστρονοµικό παρατηρητήριο των Μάγιας, Ελ Καρακόλ 

� Εκδροµή στο Τουλούµ και στο Χοτσιµίλκο 

� Μέξικο Σίτυ: Επίσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο µε τις διάσηµες τοιχογραφίες του µεγάλου 

ζωγράφου Ντιέγκο Ριβέρα, στο Μουσείο Ανθρωπολογίας και στο σπίτι - µουσείο της 

διάσηµης ζωγράφου Φρίντα Κάλο 

� Εκδροµή στις πυραµίδες της Τεοτιχουακάν γνωστές σαν πυραµίδες του Ηλίου και της 

Σελήνης 

� ∆ύο ολόκληρες µέρες στο Σαν Κριστόµπαλ ντε λας Κάσας στην καρδιά των ινδιάνων Μάγια 

του Μεξικού 

� Ξέγνοιαστη βραδιά στη Βέρακρουζ, την πιο ερωτική πόλη του Μεξικού  
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?εσείς το ξέρατε; 
 
 

Β έ ρ α κ ρ ο υ ζ  

 

Όταν ο Ισπανός κατακτητής 

Χερνάν Κορτές έφτασε στο 

Μεξικό το 1519, ίδρυσε µια 

πόλη που την ονόµασε Βίλα 

Ρίκα ντε Βέρα Κρουζ 

(Πλούσια πόλη του Αληθινού 

Σταυρού), ενσωµατώνοντας 

στο όνοµα τον πλούτο σε 

χρυσό της περιοχής και 

αφιερώνοντάς την στον Τίµιο 

Σταυρό γιατί είχε 

αποβιβαστεί στην ακτή την 

Μεγάλη Παρασκευή την 

ηµέρα του Εσταυρωµένου. 

Η πόλη ήταν πλουσιότερη από την πρωτεύουσα, χάρη στο εµπόριο. Για να προστατευθεί από 

τις επιδροµές των πειρατών χτίστηκε το φρούριο Σαν Χουάν ντε Ουλούα. 

Η Βερακρούζ έχει ένα µείγµα 

πολιτισµικών εκφάνσεων που 

γεννιέται από την συνύπαρξη 

ντόπιων Ινδιάνων, Ισπανών και 

Αφρο-Κουβανών. Η επιρροή είναι 

έντονη στο φαγητό και την 

µουσική ενώ ο τρόπος που 

παρασκευάζουν και 

απολαµβάνουν τον καφέ είναι 

µοναδικός. Η πολιτιστική καρδιά 

της πόλης είναι η κεντρική 

πλατεία Πλάσα ντε Άρµας 

γνωστή σαν Ζόκαλο που είναι 

ολοζώντανη από το πρωί µέχρι 

το βράδυ. Οι άνθρωποι παίζουν 

ντόµινο, πίνουν καφέ, τραγουδάνε και τα βράδια ...χορεύουν. 
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 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΕΞΙΚΟΥ
 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

Ηµέρα 1η: Αθήνα - Μέξικο Σίτυ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για την οµώνυµη πρωτεύουσα της χώρας. Άφιξη το 

πρωί της επόµενης µέρας στο Μεξικό. Μεταφορά στο ξενοδοχείο για να αφήσουµε τις 

αποσκευές µας και να πάρουµε το πρωινό µας (προσφορά της εταιρείας µας). 

 

Ηµέρα 2η: Μέξικο Σίτυ (Ξενάγηση πόλης - Μουσείο Φρίντα Κάλο - Μουσείο 

Ανθρωπολογίας) 

Μετά το πρωινό ξεκινάµε τη µέρα µας µε την πολύ ενδιαφέρουσα ξενάγηση της πόλης του 

Μεξικού. Σηµαντικό αξιοθέατο είναι η κεντρική πλατεία Ζόκαλο, µε τα εντυπωσιακά, 

ευρωπαϊκού ύφους, κυβερνητικά κτίρια. Πρόκειται για την σηµαντικότερη πλατεία της 

πρωτεύουσας και µία από της µεγαλύτερες του κόσµου µε έκταση 57.600 τ.µ. Η επίσηµη 

ονοµασία είναι "Plaza de la Constitución" (Πλατεία Συντάγµατος) και αφορά το σύνταγµα του 

Κάντιθ της Ισπανίας του 1812. Τότε εκπονήθηκαν τα σχέδια για την κατασκευή του µνηµείου 

της Ανεξαρτησίας της χώρας, αλλά τελικά τοποθετήθηκε µόνο ένας πλίνθος, ο οποίος στα 

Ισπανικά ονοµάζεται Ζόκαλο. Από τότε η πλατεία άρχισε να µετονοµάζεται σε "Zócalo" και 

παρόλο που ο πλίνθος αποµακρύνθηκε λίγα χρόνια αργότερα, το όνοµα παρέµεινε µέχρι 

σήµερα. Ο ογκώδης και χρυσοποίκιλτος Καθεδρικός Ναός, το Προεδρικό Μέγαρο µε τις 

διάσηµες τοιχογραφίες του ανατρεπτικού ζωγράφου Ντιέγκο Ριβέρα, η τεράστια σηµαία της 

χώρας που κυµατίζει στο κέντρο της πλατείας και τα ερείπια της Τενοξτιτλάν, της παλιάς 

πρωτεύουσας των Αζτέκων και το µοναδικό Μουσείο Ανθρωπολογίας όπου εκτίθενται οι 

ανεκτίµητοι θησαυροί όλων των προκολοµβιανών πολιτισµών της χώρας είναι τα σηµεία που 

θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον µας. Το "Paseo de la Reforma", η εντυπωσιακή λεωφόρος µε το 

χρυσό άγαλµα του Αγγέλου της Ανεξαρτησίας και τις προτοµές των πλέον διάσηµων 

προσωπικοτήτων της χώρας, η θορυβώδης πλατεία των µουσικών "Μαριάτσι", ο πανύψηλος 



 

5                       ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΕΞΙΚΟΥ - 15 ηµ. 

πύργος "Torre Latinoamericana" και η ζωντανή περιοχή της "Zona Rosa", µε τα πιο 

φηµισµένα bar, clubs και µοντέρνα καταστήµατα θα συµβάλλουν στην γνωριµία µας µε την 

άκρως ενδιαφέρουσα Μεξικανική µεγαλούπολη. Όµως η έκπληξη µας περιµένει στα προάστια 

της πόλης. Εδώ θα επισκεφθούµε το µοναδικό στον κόσµο σπίτι - µουσείο αφιερωµένο στην 

ασυµβίβαστη και διάσηµη ζωγράφο Φρίντα Κάλο. Το µπλε σπίτι της έγινε µουσείο το 1958, 

τέσσερα χρόνια µετά τον θάνατό της. Θα θαυµάσουµε τα έργα της και θα µιλήσουµε για την 

εκρηκτική ζωή της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

 

Ηµέρα 3η: Μέξικο Σίτυ (Χοτσιµίλκο - Παναγία Γουαδελούπης - Τεοτιχουακάν) 

Μετά το πρωινό µας, αναχωρούµε για το Χοτσιµίλκο όπου θα απολαύσουµε µια βόλτα µε 

καραβάκι ανάµεσα στα κανάλια θαυµάζοντας τους «πλωτούς κήπους» ό,τι απέµεινε από τη 

µεγαλοπρεπή «υδάτινη» πρωτεύουσα των Αζτέκων, το θρυλικό Τενοξτιτλάν. Συνεχίζουµε στα 

περίχωρα του Μέξικο Σίτυ, µε πρώτη στάση στην παγκοσµίως διάσηµη εκκλησία της 

Παναγίας της Γουαδελούπης, το σηµαντικότερο προσκύνηµα του Καθολικού κόσµου της 

Αµερικανικής ηπείρου. Οι τέσσερις εµφανίσεις της "Virgen Morena” (Μελαχρινή Παρθένα) 

στον Ινδιάνο Χουάν Ντιέγκο, αποτελούν την αιτία κατασκευής της εν λόγω µεγαλόπρεπης 

βασιλικής, όπου φυλάσσεται το "tilma" (µανδύας από ίνες "ayate", ένα χοντρό ύφασµα 

κατασκευασµένο από φύλλα κάκτου) και η θαυµατουργή εικόνα της Μαύρης Παναγίας. 

Εγκαινιάστηκε στις 12 Οκτωβρίου του 1976, ενώ τρία χρόνια αργότερα, ο Αγιοποιηµένος 

πλέον Πάππας Ιωάννης Παύλος ο Β' χαιρέτησε από ειδική εξέδρα τις εκατοντάδες χιλιάδες 

Μεξικανών, που συνέρρευσαν στο Tepeyac για να παρακολουθήσουν το κήρυγµά του. 

Επόµενη στάση στον µυστηριώδη αρχαιολογικό χώρο του Τεοτιχουακάν. Βρίσκεται 40 

χιλιόµετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας και έως την δεκαετία του 1920 ελάχιστα 

πράγµατα ήταν γνωστά για την περιοχή. Ανάµεσα στα 150 π.Χ. και 500 µ.Χ., ένας άγνωστος 

πολιτισµός της Κεντρικής Αµερικής έχτισε σε αυτό το οροπέδιο των 22 τετ. χλµ., µια 

εκθαµβωτική µητρόπολη, την Τεοτιχουακάν. Σήµερα, η αρχαιολογική µελέτη κατάφερε να 

αναπαραστήσει µε απόλυτη πιστότητα την χιλιόχρονη ιστορία της αρχαίας µητρόπολης και 

έτσι µπορούµε να θαυµάσουµε τις επιβλητικές πυραµίδες του Ήλιου και της Σελήνης, την 

λεωφόρο των Νεκρών και τα κτερίσµατα από οψιδιανό, που έφερε στο φως η αρχαιολογική 

σκαπάνη. 
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Ηµέρα 4η: Μεξικό - Πουέµπλα 

Σήµερα αναχωρούµε για την µαγευτική Πουέµπλα και καθοδόν θα σταθούµε στην Τσολούλα 

να θαυµάσουµε από µακριά την πυραµίδα-όρος, την µεγαλύτερη του Μεξικού, µε την 

εκκλησία τηςk Παναγίας στην κορυφή. Στην  Πουέµπλα - που δίκαια θεωρείται µια από τις 

πιο καλοδιατηρηµένες πόλεις του Μεξικού, θα ξεναγηθούµε στο απίστευτης τέχνης 

παρεκκλήσι του Σάντο Ντοµίνγκο και στις παλιές γειτονιές της πόλης. 

 

Ηµέρα 5η: Πουέµπλα - Χαλάπα - Βέρακρουζ 

Από το πρωί διατρέχουµε τις ηµιορεινές περιοχές του Μεξικού και κατηφορίζουµε στην πόλη 

Χαλάπα, την πρωτεύουσα της επαρχίας Βερακρούζ. Εδώ θα επισκεφθούµε το δεύτερο 

σηµαντικότερο µουσείο της χώρας. Τα εκπληκτικά ευρήµατα από τους πολιτισµούς των 

Ολµέκων, των Τοτονάκων και των Ταράσκα εντυπωσιάζουν τον κάθε επισκέπτη που 

καταφέρνει να φτάσει µέχρι εδώ. Νωρίς το απόγευµα καταλήγουµε στις ακτές της Καραϊβικής 

στη Βίλα Ρίκα ντε λα Βέρα Κρουζ ή απλά Βέρακρουζ, την πιο πρόσχαρη και πιο ερωτική 

πόλη του Μεξικού. Απολαύστε µουσική από άρπες και µαρίµπα στην κεντρική πλατεία της 

πόλης. 

 

Ηµέρα 6η: Βέρακρουζ - Βιλαερµόσα 

Μία υπέροχη οδική διαδροµή µάς περιµένει σήµερα µέσα από την πεδινή ζώνη του Μεξικού. 

Το απόγευµα καταλήγουµε στη Βιλαερµόσα που θα αποτελέσει την βάση των αυριανών µας 

επισκέψεων. Στον ελεύθερο χρόνο µπορείτε να περιπλανηθείτε στους πεζόδροµους του 

κέντρου της πόλης και να γνωρίστε την Βιλαερµόσα από την πλευρά των ντόπιων. 

 

Ηµέρα 7η: Βιλαερµόσα (Μουσείο Λα Βέντα) - Σαν Κριστόµπαλ ντε λας Κάσας 

Μετά το πρωινό αναχώρηση από το ξενοδοχείο και επίσκεψη στο Πάρκο – Μουσείο Λα 

Βέντα, που φιλοξενεί την περίφηµη συλλογή των πέτρινων Κεφαλών των Ολµέκων. 

Χρονολογούνται από το 1500-1000 π.Χ. και κάθε κεφάλι ζυγίζει από 6 µέχρι και 50 τόνους 

καµωµένο µε διαφορετική τεχνική και διαφορετική... κόµµωση, γεγονός που ενδέχεται να 

υποδηλώνει ότι αναπαριστούν τους πανίσχυρους ηγεµόνες των Ολµέκων. 

Από εδώ ανηφορίζουµε στην ανατολική Κορδιλιέρα της Σιέρρα Μάδρε και το απόγευµα 

καταλήγουµε στα 2.200 µέτρα, στο Σαν Κριστόµπαλ ντε λας Κάσας, την πρωτεύουσα των 

Μάγια στην περιοχή Τσιάπας. 

 

Ηµέρα 8η: Σαν Κριστόµπαλ (χωριά των Τσιάπα) 

Σήµερα θα εξορµήσουµε στα χωριά των Τσιάπα, των Ινδιάνων Τζοτσίλ, που αποτελούν 

απογόνους των Μάγια και φηµίζονται για τις πλούσιες παραδόσεις τους και τις γιορτές τους. 

Στις υπαίθριες αγορές θα θαυµάσουµε τις στολές των ανδρών και τα στολίδια των γυναικών, 

ανακατεµένοι µε το πλήθος. (Προσοχή: Στις φωτογραφίες να είστε συντηρητικοί και να µην 

επιµένετε όταν οι ντόπιοι αρνούνται να φωτογραφηθούν!) 

 

Ηµέρα 9η: Σαν Κριστόµπαλ - Καταρράκτες Άγουα Ασούλ - Παλένκε 

Το Μεξικό είναι µία υπέροχη χώρα µε µοναδικές εναλλαγές στο τοπίο. Έτσι λοιπόν 

κατηφορίζοντας για τελευταία φορά από τη Σιέρα Μάδρε, κατευθυνόµαστε στις τροπικές ζούγκλες 

του Μεξικού! Πρώτος σταθµός οι χαριτωµένοι καταρράκτες Άγουα Ασούλ που θα µας 

προσφέρουν ωραία φωτογραφικά στιγµιότυπα καθώς τρέχουν πάνω στους γυµνούς βράχους. 

Συνεχίζουµε για το Παλένκε, τον πιο εντυπωσιακό χώρο του πολιτισµού των Μάγια, όπου θα 

ξεναγηθούµε το ίδιο απόγευµα. Το Παλένκε, που µαζί µε το Τικάλ στη Γουατεµάλα και το Κοπάν 

στην Ονδούρα αποτελούν τα τρία κορυφαία µνηµεία του πολιτισµού των Μάγια και 

συµπεριλαµβάνονται στον κατάλογο των Μνηµείων Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της 

UNESCO. Παλένκε σηµαίνει "Οχυρωµένο Σπίτι", από την ισπανική παράφραση της λέξης 

Οτολούµ. Οι Μάγια εγκαταστάθηκαν στην περιοχή το 100 µ.Χ. και κατά τη βασιλεία του θρυλικού 

Πακάλ, η πόλη απλωνόταν σε 20 χλµ. Τότε χτίστηκαν τα περισσότερα κτίσµατα µε κύριο 
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χαρακτηριστικό τους τις οδοντωτές στέγες και τα περίτεχνα ανάγλυφα. Ο διάδοχός του, Τσαν 

Μπαλούµ, έχτισε τα κτίρια της Πλατείας των Ναών του Ηλίου και τοποθέτησε µεγάλες πέτρινες 

αφηγηµατικές επιγραφές. Μετά τον θάνατό του η πόλη έπεσε σε µαρασµό και εγκαταλείφθηκε 

γύρω στα 1000 µ.Χ. Το 1952 ο αρχαιολόγος Αλµπέρτο Λούιλλιερ εντόπισε σε µια πυραµίδα τον 

νεκρικό θάλαµο του βασιλιά Πακάλ που πέθανε το 684 µ.Χ. Η ξενάγησή µας θα µας αποκαλύψει 

έναν προηγµένο πολιτισµό, που κάτω από τη δυναµική και συνάµα σοφή διοίκηση του θρυλικού 

ηγέτη, τον 7ο αιώνα µ.Χ., έφθασε στην κορύφωση και άφησε ανεπανάληπτα µνηµεία, όπως το 

Βασιλικό Παλάτι, τον Ναό του Κόντη και φυσικά το Ιερό των Επιγραφών, µε το πρωτοποριακό 

σχήµα πυραµίδας. 

 

 

Ηµέρα 10η: Παλένκε (Μποναµπάκ και Γιακτσιλάν) 

Για σήµερα έχουµε προβλέψει κάτι το ασυνήθιστο σε στυλk Ιντιάνα Τζόουνς. Βαθιά µέσα στη 

ζούγκλα, κοντά στα σύνορα της Γουατεµάλα, βρίσκονται τα ερείπια των ναών Μποναµπάκ και 

Γιακτσιλάν. Η εκτενής, κουραστική αλλά συναρπαστική εξόρµηση θα σας επιβραβεύσει µε την 

επίσκεψη των πιο δυσπρόσιτων αρχαιολογικών χώρων του Μεξικού που τους περιβάλλει η 

αδιαπέραστη ζούγκλα της Κεντρικής Αµερικής. Μια µέρα αποκαλυπτική από κάθε άποψη που 

θα σας συναρπάσει. 

 

Ηµέρα 11η: Παλένκε - Καµπέτσε 

Μετά το πρωινό αναχωρούµε οδικώς για µία άλλη σηµαντική γεωγραφική περιοχή της χώρας, 

τη χερσόνησο του Γιουκατάν, τον κύριο χώρο που άνθισε ο πολιτισµός των Μάγια. Όµως για 

σήµερα το ενδιαφέρον θα κερδίσει η αποικιακή πόλη Καµπέτσε που ζει τους δικούς της 

νωχελικούς ρυθµούς στις ακτές της Καραϊβικής. Πλακόστρωτοι δρόµοι, πολύχρωµα σπίτια, 

υπέροχη ατµόσφαιρα. Είµαστε σίγουροι πως θα την λατρέψετε. 

 

Ηµέρα 12η: Καµπέτσε - Ουξµάλ - Σελεστούν - Μέριντα 

Το πρωί εξορµούµε στην ανατολική ακτή της Kαραϊβικής, όπου στις λιµνοθάλασσες του 

Σελεστούν µας περιµένει το απόκοσµο θέαµα του οµώνυµου υδροβιότοπου µε 10.000 ροζ 

φλαµίνγκο, πελεκάνους, ερωδιούς και κορµοράνους. Στη συνέχεια πάµε στο ιερό του Ουξµάλ, 

του πιο περίτεχνου συγκροτήµατος του πολιτισµού των Μάγια. Η πόλη «χτίστηκε τρεις 

φορές», µε την «Πυραµίδα του Μάγου» και το περίφηµο "Παλάτι του Κυβερνήτη", το 

απαύγασµα της αρχιτεκτονικής αρτιότητας του στυλ "Πούκα" και κατά πολλούς το πιο 
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περίτεχνο από όλα τα συγκροτήµατα του "Mundo Maya", όπως αποκαλείται συγκεντρωτικά 

ολόκληρος ο πολιτισµός των Μάγια. Λίγο αργότερα καταλήγουµε στη Μέριντα όπου θα 

σταθούµε στην πλατεία µε τα παλιά αποικιακά κτίρια. Ονοµάστηκε "Λευκή Πόλη" από τις 

µεγάλες ποσότητες ασβεστόλιθου που βρέθηκαν στην περιοχή. Ιδρύθηκε το 1542, στη θέση 

της µικρής πόλης των Μάγια "Θο" και χαρακτηρίζεται από έντονες γαλλικές, αγγλικές και σε 

µικρότερο βαθµό ολλανδικές επιρροές. Ήταν πάντα σπουδαία και γεµάτη ιστορία. Κάθε της 

γωνιά ξυπνά µνήµες από τολµηρούς Κονκισταδόρες, δυναµικούς διοικητές και περήφανους 

αρχηγούς ιθαγενών. Μια πανοραµική θέα της πόλης θα µας δώσει την ευκαιρία να 

απολαύσουµε την λεωφόρο Montejo, το µνηµείο της Πατρίδας, την κεντρική πλατεία, τον 

Καθεδρικό Ναό και το Παλάτι της Κυβέρνησης. 

 

Ηµέρα 13η: Μέριντα - Τσίτσεν Ίτσα - Τουλούµ - Κανκούν 

Μετά το πρωινό, αναχώρηση για την Τσίτσεν Ίτσα. Το απόλυτο σηµείο αναφοράς της 

Προκολοµβιανής εποχής, στην Βόρεια πλευρά της Αµερικανικής Ηπείρου, που δεν είναι άλλο 

από το επιβλητικό δηµιούργηµα των Μάγια, Τσίτσεν Ίτσα, και που στην τοπική διάλεκτο 

µεταφράζεται ως "στο στόµιο του 

φρεατίου του Ίτσα". Η Τσίτσεν 

Ίτσα ήταν ένα πολύ σηµαντικό 

περιφερειακό διοικητικό κέντρο 

στα βόρεια πεδινά της 

επικράτειας των Μάγιας από 

την Ύστερη Κλασσική έως τα 

αρχικά στάδια της Πρώιµης 

Μετακλασικής περιόδου. Οι 

περιγραφές ωχριούν µπροστά 

στο µεγαλείο που ξεδιπλώνεται 

µπροστά µας από µνηµεία-

ορόσηµα, που της έδωσαν 

επάξια µία θέση ανάµεσα στα 

µνηµεία παγκόσµιας 

κληρονοµιάς της Unesco. H 

διάσηµη Πυραµίδα Ελ Καστίγιο, 

το µεγαλύτερο και 

εντυπωσιακότερο σε ολόκληρη 

την Αµερική γήπεδο του "Παιχνιδιού 

της Μπάλας", ο Ναός των Πολεµιστών, το Σύµπλεγµα των Χιλίων Κολώνων µε το άγαλµα του 

αιµοβόρου θεού των Τολτέκων, Τσακ-Μπαλούµ, και βέβαια το Ελ Καρακόλ, το αστρονοµικό 

παρατηρητήριο των Μάγια, αποτελούν περίτρανη απόδειξη ενός πολιτισµού, που δικαίως 

κερδίζει µε τον πρωτοποριακό χαρακτήρα του τον απόλυτο σεβασµό του σύγχρονου 

επισκέπτη. Από δω συνεχίζουµε ανατολικά και θα παρακάµψουµε για το γλυκό Τουλούµ, το 

µόνο ιερό των Μάγια που ατενίζει τα νερά της Καραϊβικής. Θα σταθούµε σε γραφικές 

παραλίες και θα γνωρίσουµε µια άλλη πλευρά του Μεξικού πριν καταλήξουµε στο 

κοσµοπολίτικο θέρετρο του Καν Κουν. 

 

Ηµέρα 14η: Κανκούν - Μέξικο Σίτυ - Πτήση επιστροφής 

Ένα πλούσιο και µεστό ταξίδι φθάνει στο τέλος του. Μεταφορά στο αεροδρόµιο όπου πετάµε 

πίσω στα µεξικανικά οροπέδια και γεµάτοι εντυπώσεις και ανεξίτηλες εικόνες επιβιβαζόµαστε 

για την πτήση µας για Αθήνα µέσω ενδιάµεσου σταθµού. 

 

Ηµέρα 15η: Αθήνα/Θεσσαλονίκη 

Άφιξη το µεσηµέρι στην Ελλάδα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράµµατος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.  



 

9                       ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΕΞΙΚΟΥ - 15 ηµ. 

 

 
ΤΙΜΕΣ 

 
 ����� ����	 
���

��� ����	 
��� �������� �������� ��� ������������ ������ ���� � ��� ��� ��� � !��������"#�!�� �!�� ��!���$"%� ��� & '()*+,-�-.
  

Ταξίδι ∆ιατροφή Αναχ/ση ∆ιαµονή 2κλινο 1κλινο 
Φόροι 

Είσοδοι 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

ΜΕΞΙΚΟΥ 

 

15 ηµέρες 

HΒ 

Ηµιδιατροφή 
21/03 4*, 5* 2.590 +700 +890 
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Σας προσφέρουµε: 

 

� Αεροπορικά εισιτήρια (οικονοµική θέση) 

� ∆ιαµονή σε επιλεγµένα ξενοδοχεία 5*, 4* ως ακολούθως ή παρόµοια 

Μέξικο Σίτυ: Royal Reforma 

Πουέµπλα: NH Centro Historico 

Βέρακρουζ: Galeria Plaza Veracruz 

Βιλαερµόσα: Marriott 

Σαν Κριστόµπαλ: Casa Vieja 

Παλένκε: Villa Mercedes 

Καµπέτσε: Plaza Campeche 

Μέριντα: Presidente Intercontinental  

Κανκούν: Presidente Intercontinental  

� Ηµιδιατροφή καθηµερινά 

� Μεταφορές, εκδροµές, ξεναγήσεις όπως περιγράφονται στο πρόγραµµα 

� Τέλη εισόδων (π.χ. Μουσεία) 

� Φιλοδωρήµατα 

� Αχθοφορικά µιας αποσκευής κατ’ άτοµο 

� Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α. 

� Έµπειρο αρχηγό/συνοδό 

� Ταξιδιωτικό φάκελο µε χρήσιµες πληροφορίες 

 

 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 

× Προαιρετική ατοµική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 15€ 

× Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόµενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόµενο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
 

• Απαραίτητο το διαβατήριό σας µε τουλάχιστον 6µηνη ισχύ από την ηµέρα εξόδου από τη 

χώρα. 

 

 


