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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 
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. Δεν 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 στη περιοχή 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. Διαβάστε το 

πρόγραμμα και θα καταλάβετε. 
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ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
 

➢ Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*, 5* 

➢ 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 

➢ Εξαιρετικές πτήσεις με Lufthansa airlines 

➢ Στο Παλένκε επισκεπτόμαστε το Παλάτι, τον Ναό του Κόντη και τον Ναό των Επιγραφών 

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

Κυβερνήτη) και τη Μέριδα 

➢ 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 και το αστρονομικό παρατηρητήριο των Μάγιας, Ελ 

Καρακόλ 

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

Σελήνης 

➢ Διανυκτέρευση στο Σαν Κριστόμπαλ ντε λας Κάσας στην καρδιά των ινδιάνων Μάγια του 

Μεξικού 

➢ Ξενάγηση στην Οαχάκα και ολοήμερη εκδρομή στο Μόντε Αλμπάν/ Μίτλα  
➢ Χαλάρωση στις μαγευτικές παραλίες του Κανκούν 
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…εσείς το ξέρατε; 
 
 
 

Η Πυραμίδα Ελ Καστίγιο 

ή αλλιώς…  

Η Πυραμίδα - Ματριόσκα των Μάγιας 
 
Η πυραμίδα Ελ Καστίγιο (Το κάστρο), ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία του πολιτισμού των 
Μάγιας,  έχει  κατασκευαστεί  με  την  λογική  μιας  «ρωσικής  κούκλας  ματριόσκα»,  καθώς  στο 
εσωτερικό της έχουν χτιστεί άλλες δυο πυραμιδοειδείς δομές, η μια μικρότερη από την άλλη. 
Όπως δήλωσαν λοιπόν οι αρχαιολόγοι, μια πυραμίδα ύψους 10 μέτρων βρέθηκε μέσα σε μια 
άλλη δομή ύψους 20 μέτρων, η οποία περιβάλλεται από έναν αντίστοιχο εξωτερικό χώρο ύψους 
30 μέτρων στο αρχαιολογικό συγκρότημα Τσίτσεν Ίτσα στην επαρχία του Γιουκατάν. 
Η μικρότερη πυραμίδα χτίστηκε μεταξύ 550 και 800 μ.Χ., ενώ η μεσαία πυραμίδα (που είχε ήδη 
ανακαλυφθεί στη δεκαετία του 1930) χρονολογείται από το 800-1000 μ.Χ., ενώ η μεγαλύτερη 
ολοκληρώθηκε κάπου μεταξύ 1050-1300. 
Η ανακάλυψη αυτή αποδεικνύει πως η πυραμίδα των Μάγιας, γνωστή και ως «Ελ Καστίγιο» 
(Το Κάστρο), χτίστηκε σε τρεις φάσεις. 
«Είναι σαν μια ρωσική ματριόσκα. Κάτω από την μεγάλη κούκλα έχουμε μία ακόμη και από 
κάτω άλλη μία» δήλωσε ο επικεφαλής του έργου και γεωφυσικός, Ρενέ Τσάβεζ Σεγκούρο. 
«Οι δομές αυτές χτίστηκαν η μία πάνω στην άλλη για διάφορους λόγους, 
συμπεριλαμβανομένης της παρακμής ή της άφιξης της νέας ηγεσίας [των Μάγιας]», δήλωσε με 
τη  σειρά  της  η  Ντενίς  Αργκότ,  απ’  το  Εθνικό  Ινστιτούτο  Ανθρωπολογίας  και  Ιστορίας  του 
Μεξικού. 
Η μικρότερη πυραμίδα εντοπίστηκε χάρη στη χρήση κάποιων νέων, μη-επεμβατικών τεχνικών 
σάρωσης και πρόκειται, όπως θεωρούν οι επιστήμονες, για μια ανακάλυψη που θα μπορούσε 
να ρίξει περισσότερο φως στον πολιτισμό των Μάγια προτού επηρεαστεί από την πρόσμειξη 
του με τους πληθυσμούς του κεντρικού Μεξικό. 
Το  2015  οι  αρχαιολόγοι  είχαν  ανακαλύψει  πως  η  πυραμίδα  Κουκουλκάν  είχε  χτιστεί  στην 
κορυφή ενός υπόγειου ποταμιού. 
(Κ. Τσάβαλος)  
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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 
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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 (Παναγία Γουαδελούπης - Τεοτιχουακάν) 
Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε για τα 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 – Τσολούλα - 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 
της…  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 – Οαχάκα 
Οδική  μεταφορά  στη  γλυκειά  Οαχάκα,  ένα  αποικιακό  διαμάντι  με  καλοδιατηρημένα  κομψά 
κτίρια γύρω από το ιστορικό Ζόκαλο. Η απογευματινή μας ξενάγηση είναι επικεντρωμένη σε 
κτίρια όπως ο καθεδρικός ναός, ο περίφημος ναός Σάντο Ντομίνγκο, τα θαυμάσια αρχοντικά 
της οδού Αλκαλά και τη τοπική αγορά Μπενίτο Χουάρεζ.  
 
Ημέρα 6η: Οαχάκα (Μόντε Αλμπάν – Μίτλα) 
Η μέρα μας θα ξεκινήσει με ανάβαση στο γειτονικό Μόντε Αλμπάν, την αρχαία πρωτεύουσα 
των Ζαποτέκας που ήκμασε από τον 3ο αιώνα μ.Χ. Η τελετουργική μεγάλη πλατεία, το γήπεδο 
του ιδιότυπου παιχνιδιού της μπάλας, οι τάφοι των αριστοκρατών της τοπικής κοινωνίας και 
βέβαια  τα  περίφημα  ανάγλυφα  των  χορευτών  θα  κρατήσουν  αμείωτο  το  ενδιαφέρον  μας. 
Ακολουθεί η επίσκεψη στη Μίτλα με τα εκπληκτικά πέτρινα μωσαϊκά των παλατιών της κι έτσι 
κλείνει μια μέρα με έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον.     
 

 
Ημέρα 7η: Οαχάκα – Τούξλα Γκουτιέρες  
Η σημερινή μας θαυμάσια διαδρομή, γνωρίζοντας την ενδοχώρα και τις κρυμμένες ομορφιές 
της, ανάμεσα στα επιβλητικά βουνά της κεντρικής οροσειράς του Μεξικό θα μας μεταφέρει στη 
Τούξλα Γκουτιέρες, πρωτεύουσα της πολιτείας των Τσιάπας, πόλη που έχει γνωρίσει 
αλματώδη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και έχει μεταμορφωθεί σε ένα δυναμικό σύγχρονο 
αστικό κέντρο.     
  
Ημέρα 8η: Τούξλα Γκουτιέρες- φαράγγι Σουμιδέρο- Σαν Κριστόμπαλ (Χωριά των 
Τσιάπας, Τσαμούλα και Ζινακαντάν ) 
Μετά το πρωινό αναχωρούμε με πρώτη μας στάση στο δραματικό και άκρως εντυπωσιακό 
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φαράγγι  Σουμιδέρο.  Η  βαρκάδα  μας  με  ειδικά  ταχύπλοα  σκάφη  θα  μας  αποκαλύψει  ένα 
μοναδικό  τοπίο  σπάνιας  ομορφιάς.  Κατόπι  θα  εξορμήσουμε  στα  χωριά  των  Τσιάπας,  των 
ιθαγενών  Τζοτσίλ,  που  αποτελούν  απογόνους  των  Μάγια  και  φημίζονται  για  τις  πλούσιες 
παραδόσεις τους και τις γιορτές τους. Πρώτα η Τσαμούλα με την μοναδική εκκλησία του Αγίου 
Ιωάννη, εδώ που συναντιούνται με αποκαλυπτικό τρόπο το Καθολικό δόγμα με τις 
προκολομβιανές δοξασίες των Τσοτσίλ και μετά η Ζινοκαντάν με τον αυθεντικό της χαρακτήρα 
θα  μας  μαγέψουν.  Στη  συνέχεια  μας  περιμένει  το  ίδιο  το  Σαν  Κριστόμπαλ  ντε  λας  Κάσας, 
πρωτεύουσα των Μάγιας στη περιοχή Τσιάπας και πόλη με έντονο χαρακτήρα και εξαιρετικά 
αποικιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Θα θαυμάσουμε τις υπέροχες αποικιακού μπαρόκ εκκλησίες 
της, τα γραφικά στενά της πόλης και φυσικά στις υπαίθριες αγορές της θα θαυμάσουμε τις 
στολές  των  ανδρών  και  τα  στολίδια  των  γυναικών,  ανακατεμένοι  με  το  πολύχρωμο  και 
πολύβουο πλήθος. (Προσοχή: Στις φωτογραφίες να είστε συντηρητικοί και να μην επιμένετε 
όταν οι ντόπιοι αρνούνται να φωτογραφηθούν!). Διανυκτέρευση.  
 
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 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. 
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Ημέρα 10η: Παλένκε - Βιλαερμόσα (Μουσείο Λα Βέντα) -  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.  
Πρώτη μας στάση στη Βιλαερμόσα για να περιπλανηθείτε στους πεζόδρομους του κέντρου της 
πόλης και να γνωρίστε την Βιλαερμόσα από την πλευρά των ντόπιων. Στη συνέχεια ακολουθεί 
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. 
Τελικός  μας  προορισμός  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 11η: Καμπέτσε - Ουξμάλ - Μέριντα 
Το πρωί εξορμούμε 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  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 12η: Μέριντα - Τσίτσεν Ίτσα - 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. Συνεχίζουμε οδικά  για να καταλήξουμε στο κοσμοπολίτικο θέρετρο του Καν Κουν. 
 
Ημέρα 13η: Κανκούν ( Τουλούμ) 
Τα  ζεστά  γαλαζοπράσινα  νερά  της  Καραϊβικής  θάλασσας,  η  ζαχαρένια  άμμος  των  μαγευτικών 
παραλιών του Κανκούν, τα μοντέρνα εμπορικά κέντρα και τα ανέμελα χορευτικά μπαρ κατά μήκος 
της ακτής, θα αποτελέσουν ιδανική συντροφιά στη σημερινή μέρα. Εάν πάλι επιθυμείτε προτείνουμε 
μία προαιρετική επίσκεψη στον παραθαλάσσιο αρχαιολογικό χώρο του Τουλούμ, σε απόσταση 
αναπνοής από το κέντρο του Κανκούν, που θα βοηθήσει στην βαθύτερη γνωριμία με το ιστορικό 
παρελθόν της περιοχής. Το Τουλούμ ήταν μια από τις τελευταίες πόλεις η οποία κατοικήθηκε και 
χτίστηκε από τους Μάγια και βρέθηκε στο απόγειό της μεταξύ του 13ου και του 15ου αιώνα και 
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κατάφερε  να  επιβιώσει  για  περίπου  70  χρόνια  χωρίς  την  ισπανική  κατοχή  .  Είναι  μια  από  τις 
καλύτερα διατηρημένες περιοχές των ‘’Μάγια’’ που διασώζεται σήμερα. Στο παρελθόν ήταν γνωστή 
με το όνομα Zama, που σημαίνει πόλη της Αυγής, καθώς βλέπει την ανατολή του ήλιου. 
 
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 τα μεσάνυχτα στην Ελλάδα. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.  
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ΠΤΗΣΕΙΣ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Άφιξη την επόμενη μέρα 
 
 

 
ΤΙΜΕΣ 

 
 

Τιμές BONUS PRICE 

(*) BONUS PRICE έγκαιρης εγγραφής για περιορισμένο αριθμό θέσεων και για όσο η 
τιμή εμφανίζεται στην ιστοσελίδα μας – ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ!  

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗΣ 

Αθήνα - Μόναχο 19.25 21.00 

Μόναχο – Μέξικο Σίτυ 22.30 04.50* 

Μέξικο Σίτυ – Φρανκφούρτη 20.50 14.50* 

Φρανκφούρτη – Αθήνα 20.20 00.05* 

Ταξίδι Διατροφή Αναχ/ση Διαμονή 2κλινο 1κλινο 
Φόροι 

Είσοδοι 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΜΕΞΙΚΟΥ 

 
15 ημέρες 

HΒ 
Ημιδιατροφή 

27/7, 10 
& 24/8 
14/9 

26/10, 
23/11 

4*, 5* 2.190 +690 +920 
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Το γραφείο μας σας προσφέρει: 
 

➢ Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση) με LUFTHANSA AIRLINES 

➢ Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 5*, 4* ως ακολούθως ή παρόμοια 

Μέξικο Σίτυ: Galeria Plaza 

Πουέμπλα: NH Centro Historico 

Οαχάκα: Mision de los Angeles 

Τούξλα 

Γκουτιέρες:                  

Marriott 

Σαν Κριστόμπαλ: Casa Vieja 

Παλένκε: Villa Mercedes 

Καμπέτσε: Gamma 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 

 
 

 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 
 

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

 
 
 
 

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

χώρα. 
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ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

 
 
Να έχετε διαβάσει προσεκτικά το πρόγραμμα του ταξιδιού, να έχετε ενημερωθεί για τους 
γενικούς όρους τους οποίους θα βρείτε στο site μας www.roundtravel.gr καθώς και στα 
έντυπά μας και να έχετε υπογράψει την Σύμβαση Συμμετοχής. 
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