
 

ΑΑπποοιικκιιαακκόό  ΜΜεεξξιικκόό  
 

  

ΠΠόόλληη  ττοουυ  ΜΜεεξξιικκοούύ,,  ΠΠυυρρααμμίίδδεεςς  ΤΤεεοοττιιχχοουυαακκάάνν,,  ΒΒαασσιιλλιικκήή  ττηηςς  ΓΓοουυααδδεελλοούύππηηςς,,  

ΜΜοουυσσεείίοο  ΦΦρρίίνντταα  ΚΚάάλλοο,,  ΜΜοορρέέλλιιαα,,  ΠΠααττσσκκοουυάάρροο,,  ΤΤζζιιννττζζοουυννττζζάάνν,,  

ΓΓκκοουυααννααχχοουυάάττοο,,  ΣΣαανν  ΜΜιιγγκκέέλλ  ννττεε  ΑΑγγιιέέννττεε,,  ΚΚεερρέέττααρροο    

1100  μμέέρρεεςς  
 

❖❖  Μόνο στο Γραφείο μας:   ΔΔιιααννυυκκττέέρρεευυσσηη  σσττοο  ααπποοιικκιιαακκόό  δδιιααμμάάννττιι  ΣΣαανν  ΜΜιιγγκκέέλλ  ννττεε  

ΑΑγγιιέέννττεε,,  ττόόπποο  κκααττοοιικκίίααςς  κκααλλλλιιττεεχχννώώνν  κκααιι  δδιιααννοοοούύμμεεννωωνν  

  

❖ Μόνο στο Γραφείο μας:   ΔΔύύοο  δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  σσττηηνν  ααπποοιικκιιαακκήή  ππόόλληη  ΜΜοορρέέλλιιαα  γγιιαα  νναα  

έέχχοουυμμεε  ππεερριισσσσόόττεερροο  χχρρόόννοο  νναα  ππεερριιππλλααννηηθθοούύμμεε  σσττοο  ππααννέέμμοορρφφοο  ιισσττοορριικκόό  ττηηςς  κκέέννττρροο   

  

  



 

ΈΈνναα  δδιιααφφοορρεεττιικκόό  ττααξξίίδδιι  σσττοο  ααπποοιικκιιαακκόό  ΜΜεεξξιικκόό,,  πποουυ  δδεενν  εεππιικκεεννττρρώώννεεττααιι  σσττοουυςς  μμννηημμεειιώώδδεειιςς  

ααρρχχααιιοολλοογγιικκοούύςς  χχώώρροουυςς  ττωωνν  ππρροοκκοολλοομμββιιααννώώνν  πποολλιιττιισσμμώώνν,,  ααλλλλάά  εεσσττιιάάζζεεττααιι  κκυυρρίίωωςς  σσττηηνν  σσυυγγχχώώννεευυσσήή  

ττοουυςς  μμεε  ττηηνν  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  κκοουυλλττοούύρραα  ττηηςς  κκααθθοολλιικκήήςς  ΙΙσσππααννίίααςς,,  πποουυ  δδηημμιιοούύρργγηησσεε  έένναα  σσυυννααρρππαασσττιικκόό  

μμωωσσααϊϊκκόό  ααππόό  ήήθθηη  κκααιι  έέθθιιμμαα,,  έένναα  εεκκρρηηκκττιικκόό  μμεείίγγμμαα  ααππόό  εειικκόόννεεςς,,  ήήχχοουυςς,,  γγεεύύσσεειιςς  κκααιι  μμυυρρωωδδιιέέςς..  ΚΚααιι  

φφυυσσιικκάά,,  σσττηηνν  υυππέέρροοχχηη  ααπποοιικκιιαακκήή  ααρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή  ττωωνν  ππόόλλεεωωνν,,  τταα  ιισσττοορριικκάά  κκέέννττρραα  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  

ααπποοττεελλοούύνν  ""υυππααίίθθρριιαα  μμοουυσσεείίαα""..  ΤΤαα  πποολλύύχχρρωωμμαα  σσππίίττιιαα,,  τταα  ααρρχχοοννττιικκάά  μμεε  τταα  όόμμοορρφφαα  μμππααλλκκόόννιιαα  κκααιι  ττιιςς  

ππεερρίίττεεχχννεεςς  ππρροοσσόόψψεειιςς,,  τταα  ππεεζζοοδδρροομμηημμέένναα  σσοοκκάάκκιιαα,,  οοιι  σσκκιιεερρέέςς  ππλλαακκόόσσττρρωωττεεςς  ππλλααττεείίεεςς,,  οοιι  μμππααρρόόκκ  

εεκκκκλληησσίίεεςς,,  οοιι  ααγγοορρέέςς  μμεε  τταα  ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  ππρροοϊϊόόνντταα,,  ηη  ττεεκκίίλλαα,,  τταα  ππιικκάάννττιικκαα  εεδδέέσσμμαατταα,,  οοιι  μμοουυσσιικκέέςς  ττωωνν  

ΜΜααρριιάάττσσιι,,  οοιι  φφιιλλόόξξεεννοοιι  άάννθθρρωωπποοιι  μμεε  ττιιςς  ββααθθεειιάά  ρριιζζωωμμέέννεεςς  ππααρρααδδόόσσεειιςς,,  οοιι  χχααλλααρροοίί  ρρυυθθμμοοίί  κκααιι  ηη  

ααυυθθεεννττιικκήή  ΜΜεεξξιικκάάννιικκηη  ααττμμόόσσφφααιιρραα  θθαα  μμααςς  χχααρρίίσσοουυνν  ααππίίσσττεευυττεεςς  εειικκόόννεεςς  κκααιι  σσππάάννιιεεςς  εεμμππεειιρρίίεεςς  εεννόόςς  

""άάλλλλοουυ""  ΜΜεεξξιικκοούύ!!!!!!    

  
 

ΤΤοο  ΠΠααττσσκκοουυάάρρoo  εείίννααιι  μμιιαα  ππααννέέμμοορρφφηη  ππόόλληη,,  πποουυ  μμααγγεεύύεειι  ττοονν  εεππιισσκκέέππττηη  μμεε  τταα  ππλλαακκόόσσττρρωωτταα  

δδρροομμάάκκιιαα,,  ττηηνν  υυππέέρροοχχηη  κκεεννττρριικκήή  ττηηςς  ππλλααττεείίαα  κκααιι  ττηη  ζζεεσστταασσιιάά  ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν  ττηηςς..  ΛΛίίγγαα  μμέέρρηη  σσττοο  ΜΜεεξξιικκόό  

μμπποορροούύνν  νναα  υυππεερρηηφφααννεεύύοοννττααιι  γγιιαα  τταα  ππεερριισσσσόόττεερραα  ααππόό  550000  χχρρόόννιιαα  ιισσττοορρίίααςς  ττοουυςς  κκααιι  ττοο  ΠΠααττσσκκοουυάάρροο  

εείίννααιι  έένναα  ααππόό  ααυυττάά..  ΙΙδδρρύύθθηηκκεε  ααππόό  ττοονν  DDoonn  VVaassccoo  ωωςς  ττοο  πποολλιιττιικκόό  κκααιι  θθρρηησσκκεευυττιικκόό  κκέέννττρροο  ττηηςς  

ππεερριιοοχχήήςς..  ΟΟ  DDoonn  VVaassccoo  κκαατταασσκκεεύύαασσεε  ττηηνν  ΒΒαασσιιλλιικκήή  ττηηςς  ΠΠααννααγγίίααςς  ττηηςς  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  ίίδδρρυυσσεε  ττοο  ππρρώώττοο  

  

ΟΟιι  ΚΚααλλύύττεερρεεςς  ΣΣττιιγγμμέέςς  μμααςς  
 
❖❖  ΔΔιιααμμοοννήή  σσεε  εεππιιλλεεγγμμέένναα  ξξεεννοοδδοοχχεείίαα  44**  κκααιι  ττοο  BBaarrcceelloo  55**  σσττηηνν  ΠΠόόλληη  ττοουυ  ΜΜεεξξιικκοούύ    

❖❖  ΗΗμμιιδδιιααττρροοφφήή  κκααθθηημμεερριιννάά  

❖❖  ΔΔύύοο  δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  κκααιι  εεππίίσσκκεεψψηη  σσττηηνν  ππααννέέμμοορρφφηη  ααπποοιικκιιαακκήή  ππόόλληη  ΜΜοορρέέλλιιαα  

❖❖  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττιιςς  γγρρααφφιικκέέςς  ππόόλλεειιςς  ΠΠααττσσκκοουυάάρροο  κκααιι  ΤΤζζιιννττζζοουυννττζζάάνν    

❖❖  ΔΔιιααννυυκκττέέρρεευυσσηη  κκααιι  εεππίίσσκκεεψψηη  σσττηηνν  γγεεννέέττεειιρραα  ττοουυ  ζζωωγγρράάφφοουυ  ΝΝττιιέέγγκκοο  ΡΡιιββιιέέρραα,,  

σσυυζζύύγγοουυ  ττηηςς  ΦΦρρίίνντταα  ΚΚάάλλοο,,  ττοο  υυππέέρροοχχοο  ΓΓκκοουυααννααχχοουυάάττοο    

❖❖  ΔΔιιααννυυκκττέέρρεευυσσηη  κκααιι  εεππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  ααπποοιικκιιαακκόό  δδιιααμμάάννττιι  ΣΣαανν  ΜΜιιγγκκέέλλ  ννττεε  ΑΑγγιιέέννττεε,,  

ττόόπποο  κκααττοοιικκίίααςς  κκααλλλλιιττεεχχννώώνν  κκααιι  δδιιααννοοοούύμμεεννωωνν  

❖❖  ΔΔιιααννυυκκττέέρρεευυσσηη  κκααιι  εεππίίσσκκεεψψηη  σσττηηνν  γγρρααφφιικκήή  κκααιι  ιισσττοορριικκήή  ππόόλληη  ΚΚεερρέέττααρροο    

❖❖  ΤΤρρεειιςς  δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  κκααιι  ξξεεννάάγγηησσηη  σσττηηνν  ΠΠόόλληη  ττοουυ  ΜΜεεξξιικκοούύ  

❖❖  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  ΜΜοουυσσεείίοο  ττηηςς  ΦΦρρίίνντταα  ΚΚάάλλοο    

❖❖  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  ΣΣοοττσσιιμμίίλλκκοο,,  ττηηνν  ""ΒΒεεννεεττίίαα  ττηηςς  ΠΠόόλληηςς  ττοουυ  ΜΜεεξξιικκοούύ""  

❖❖  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  ΕΕθθννιικκόό  ΑΑννθθρρωωπποολλοογγιικκόό  ΜΜοουυσσεείίοο  μμεε  τταα  σσηημμααννττιικκόόττεερραα  εευυρρήήμμαατταα  

ττωωνν  ππρροοκκοολλοομμββιιααννώώνν  πποολλιιττιισσμμώώνν  ττηηςς  χχώώρρααςς  

❖❖  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττηηνν  ΒΒαασσιιλλιικκήή  ττηηςς  ΓΓοουυααδδεελλοούύππηηςς  κκααιι  σσττοο  ΤΤεεοοττιιχχοουυαακκάάνν,,  ττοονν  ""ττόόπποο  

ττωωνν  θθεεώώνν"",,  ττοονν  μμεεγγααλλύύττεερροο  ααρρχχααιιοολλοογγιικκόό  χχώώρροο  ττοουυ  ΜΜεεξξιικκοούύ  

❖❖  ΈΈμμππεειιρροοςς  ΈΈλλλληηννααςς  ααρρχχηηγγόόςς--σσυυννοοδδόόςς  



ππααννεεππιισσττήήμμιιοο  σσττοο  ΜΜεεξξιικκόό,,  ττοο  CCoolleeggiioo  ddee  SSaann  NNiiccoollááss  --  σσήήμμεερραα  εείίννααιι  έένναα  εεννδδιιααφφέέρροονν  μμοουυσσεείίοο  ΛΛααϊϊκκώώνν  

ΤΤεεχχννώώνν..  ΠΠοολλλλοοίί  ννααοοίί  κκααιι  μμοονναασσττήήρριιαα,,  όόππωωςς  ττοο  ΣΣαανν  ΑΑγγκκοουυσσττίίνν,,  ττοο  ΣΣαανν  ΦΦρρααννσσίίσσκκοο  ήή  ττωωνν  ΙΙηησσοουυιιττώώνν,,  

ππεερριιββάάλλλλοουυνν  ττοο  πποολλυυσσύύχχνναασσττοο  κκέέννττρροο  κκααιι  οοιι  κκττύύπποοιι  ααππόό  τταα  κκααμμππααννααρριιάά  ττοουυςς  ρρυυθθμμίίζζοουυνν  ττοονν  ρρυυθθμμόό  

ττωωνν  κκααθθηημμεερριιννώώνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  ττηηςς  ππόόλληηςς..    

 
 

ΗΗ  ΜΜοορρέέλλιιαα  ααπποοττεελλεείί  έένναα  εεξξααιιρρεεττιικκόό  ππααρράάδδεειιγγμμαα  

πποολλεεοοδδοομμιικκοούύ  σσχχεεδδιιαασσμμοούύ,,  πποουυ  σσυυννδδυυάάζζεειι  ττιιςς  ιιδδέέεεςς  ττηηςς  

ΙΙσσππααννιικκήήςς  ααννααγγέέννννηησσηηςς  ττοουυ  1166οουυ  ααιιώώνναα  μμεε  ττηηνν  ΜΜεεσσοο--

ααμμεερριικκααννιικκήή  εεμμππεειιρρίίαα..  ΕΕίίννααιι  κκττιισσμμέέννηη  σσττιιςς  ππλλααγγιιέέςς  εεννόόςς  

λλόόφφοουυ  κκααιι  οοιι  δδρρόόμμοοιι  ττηηςς  αακκοολλοουυθθοούύνν  μμέέχχρριι  σσήήμμεερραα  ττηηνν  

ααρρχχιικκήή  ττοουυςς  δδιιάάττααξξηη..  ΠΠεερριισσσσόόττεερραα  ααππόό  220000  ιισσττοορριικκάά  κκττίίρριιαα,,  

όόλλαα  μμεε  ττηηνν  χχααρραακκττηηρριισσττιικκήή  ρροοζζ  ππέέττρραα  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς,,  ααννττιικκααττοοππττρρίίζζοουυνν  ττηηνν  ααρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή  ιισσττοορρίίαα  ττηηςς  

ππόόλληηςς,,  ααπποοκκααλλύύππττοοννττααςς  έένναα  ααρριισσττοοττεεχχννιικκόό  κκααιι  εεκκλλεεκκττιικκόό  μμεείίγγμμαα  ττοουυ  μμεεσσααιιωωννιικκοούύ  ππννεεύύμμααττοοςς  μμεε  

ααννααγγεεννννηησσιιαακκάά,,  μμππααρρόόκκ  κκααιι  ννεεοοκκλλαασσιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα..  ΗΗ  ΜΜοορρέέλλιιαα  υυππήήρρξξεε  γγεεννέέττεειιρραα  πποολλλλώώνν  σσηημμααννττιικκώώνν  

ππρροοσσωωππιικκοοττήήττωωνν  ττοουυ  ααννεεξξάάρρττηηττοουυ  ΜΜεεξξιικκοούύ  κκααιι  έέππααιιξξεε  σσηημμααννττιικκόό  ρρόόλλοο  σσττηηνν  ιισσττοορρίίαα  ττηηςς  χχώώρρααςς..    

  

ΤΤοο  ππααννέέμμοορρφφοο  ΓΓκκοουυααννααχχοουυάάττοο  ιιδδρρύύθθηηκκεε  ττοο  11555599  χχάάρρηη  σστταα  

ππλλοούύσσιιαα  κκοοιιττάάσσμμαατταα  ααρργγύύρροουυ  κκααιι  χχρρυυσσοούύ  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς..  ΤΤοο  ιισσττοορριικκόό  

κκέέννττρροο  ττηηςς  ππόόλληηςς,,  πποουυ  ααπποοττεελλεείί  ττόόπποο  ππααγγκκόόσσμμιιααςς  κκλληηρροοννοομμιιάάςς  ττηηςς  

UUNNEESSCCOO,,  εείίννααιι  έένναα  ααρριισσττοούύρργγηημμαα  ααρρχχιιττεεκκττοοννιικκήήςς::  άάφφθθοονναα  

ααπποοιικκιιαακκάά  κκττίίρριιαα,,  εεξξααιιρρεεττιικκάά  μμοουυσσεείίαα,,  όόμμοορρφφαα  θθέέααττρραα,,  εεππιιββλληηττιικκέέςς  

εεκκκκλληησσίίεεςς,,  εεκκππλληηκκττιικκέέςς  δδεεννττρροοφφυυττεεμμέέννεεςς  ππλλααττεείίεεςς,,  δδααιιδδααλλώώδδεειιςς  

δδρρόόμμοοιι,,  ππλλαακκόόσσττρρωωτταα  γγρρααφφιικκάά  σσοοκκάάκκιιαα,,  έέννττοονναα  χχρρωωμμααττιισσμμέένναα  

σσππίίττιιαα,,  εεσσττιιααττόόρριιαα,,  κκααφφέέ,,  μμιικκρροομμάάγγααζζαα  κκααιι  μμιιαα  ωωρρααίίαα  ααγγοορράά  

ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττιιςς  ααππόόττοομμεεςς  ππλλααγγιιέέςς  μμιιααςς  σσττεεννήήςς  κκοοιιλλάάδδααςς  κκααιι  

σσκκααρρφφααλλώώννοουυνν  σσττοουυςς  γγύύρρωω  λλόόφφοουυςς..  ΤΤοο  ΓΓκκοουυααννααχχοουυάάττοο  ήήτταανν  ηη  

ππρρώώττηη  ππόόλληη  πποουυ  ααννεεξξααρρττηηττοοπποοιιήήθθηηκκεε  ααππόό  ττοουυςς  ΙΙσσππααννοούύςς  --  εεδδώώ  εεππεεττεεύύχχθθηη  ηη    ππρρώώττηη  μμεεγγάάλληη  ννίίκκηη  

ττοουυ  εεππαανναασσττάάττηη  ιιεερρέέαα  ΜΜιιγγκκοουυέέλλ  ΧΧιιννττάάλλγγκκοο  --  κκααιι  υυππήήρρξξεε  ηη  γγεεννέέττεειιρραα  ττοουυ  δδιιάάσσηημμοουυ  ζζωωγγρράάφφοουυ  ΝΝττιιέέγγκκοο  

ΡΡιιββέέρραα  --  σσυυννττρρόόφφοουυ  ττηηςς  οομμόόττεεχχννήήςς  ττοουυ  ΦΦρρίίνντταα  ΚΚάάλλοο..      

  

ΤΤοο  ΣΣαανν  ΜΜιιγγκκέέλλ  ννττεε  ΑΑγγιιέέννττεε  ιιδδρρύύθθηηκκεε  ττοονν  1144οο  ααιιώώνναα  γγιιαα  νναα  

ππρροοσσττααττεεύύσσεειι  ττοονν  ββαασσιιλλιικκόό  δδρρόόμμοο  σσττοο  εεσσωωττεερριικκόό  ττηηςς  χχώώρρααςς..  

ΘΘεεωωρρεείίττααιι  μμίίαα  ααππόό  ττιιςς  ωωρρααιιόόττεερρεεςς  ππόόλλεειιςς  ττοουυ  ΜΜεεξξιικκοούύ  κκααιι  ααππόό  ττοο  

22000088  ααπποοττεελλεείί  ττόόπποο  ππααγγκκόόσσμμιιααςς  κκλληηρροοννοομμιιάάςς  ττηηςς  UUNNEESSCCOO..  ΣΣτταα  

ππλλαακκόόσσττρρωωτταα  δδρροομμάάκκιιαα  ττηηςς  ππααννέέμμοορρφφηηςς  ααυυττήήςς  ππόόλληηςς  σσυυννααννττάά  

κκααννεείίςς  κκααλλοοδδιιααττηηρρηημμέένναα  κκττίίρριιαα  --    ααρριισσττοουυρργγήήμμαατταα  ττοουυ  μμεεττααββααττιικκοούύ  

ρρυυθθμμοούύ  μμεεττααξξύύ  μμππααρρόόκκ  κκααιι  ννεεοοκκλλαασσιικκοούύ..  ΜΜεεττααξξύύ  ααυυττώώνν  ηη  μμεεγγάάλληη  



εεκκκκλληησσίίαα  ττοουυ  ΑΑρρχχάάγγγγεελλοουυ  ΜΜιιχχααήήλλ  ((SSaann  MMiigguueell  AArrccáánnggeell))  πποουυ  δδεεσσππόόζζεειι  σσττοο  ιισσττοορριικκόό  κκέέννττρροο,,  κκααθθώώςς  

κκααιι  μμιιαα  σσεειιρράά  ααππόό  μμιικκρράά  ππααρρεεκκκκλλήήσσιιαα  δδιιαακκοοσσμμηημμέένναα  μμεε  εελλααιιοογγρρααφφίίεεςς  ττοουυ  JJuuaann  RRooddrríígguueezz  JJuuáárreezz  κκααιι  

ττοοιιχχοογγρρααφφίίεεςς  ττοουυ  MMiigguueell  AAnnttoonniioo  MMaarrttíínneezz  ddee  PPooccaassaannggrree..  ΛΛόόγγωω  ττηηςς  ττοοπποοθθεεσσίίααςς  ττοουυ,,  ττοο  ΣΣαανν  ΜΜιιγγκκέέλλ  

ννττεε  ΑΑλλιιέέννττεε  υυππήήρρξξεε  χχωωννεευυττήήρριι  ααμμοοιιββααίίωωνν  εεππιιρρρροοώώνν  μμεεττααξξύύ  ΙΙσσππααννώώνν,,  ΚΚρρεεοολλώώνν  κκααιι  ααυυττοοχχθθόόννωωνν  

ππλληηθθυυσσμμώώνν  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  έένναα  εεξξααιιρρεεττιικκόό  ππααρράάδδεειιγγμμαα  πποολλιιττιισσττιικκήήςς  ααννττααλλλλααγγήήςς  μμεεττααξξύύ  ΕΕυυρρώώππηηςς  κκααιι  

ΛΛααττιιννιικκήήςς  ΑΑμμεερριικκήήςς..  

 

1η μέρα: Αθήνα - Πόλη του Μεξικού 

Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με 

ενδιάμεσο σταθμό για την πρωτεύουσα του 

Μεξικού, την Πόλη του Μεξικού, το Μέξικο Σίτι. 

Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  

 

2η μέρα: Πόλη του Μεξικού - Μορέλια 

Πρωινή αναχώρηση για την πανέμορφη 

αποικιακή πόλη Μορέλια, το ιστορικό κέντρο 

της οποίας είναι από μόνο του ένα πραγματικό 

"υπαίθριο μουσείο" και αποτελεί μνημείο 

παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Άφιξη 

και πανοραμική επίσκεψη στην πόλη, κατά τη 

διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων 

την Πλατεία των Όπλων, το Κυβερνητικό 

Μέγαρο, τον Κήπο και το Ωδείο των Ρόδων, το 

παλάτι Κλαβιχέρο, την τοπική αγορά 

ζαχαρωτών, το παλιό Υδραγωγείο, την εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου και την πλατεία με το υπέροχο 

σιντριβάνι των γυναικών "Ταράσκο". Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο 

για μια βόλτα στην υπέροχη αυτή πόλη. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  

 

3η μέρα: Μορέλια - Πατσκουάρο - Τζιντζουντζάν - Μορέλια 

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την γειτονική πόλη Πατσκουάρο (Pátzcuaro), με την 

αυθεντικότερη αρχιτεκτονική από την περίοδο της αποικιοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας 

θα δούμε την Βασιλική της Παναγίας της Υγείας, τον Ναό και Κολλέγιο της Εταιρείας του Ιησού,  το σπίτι 

με τα 11 πάτιος (αίθρια) και άλλα ενδιαφέροντα σημεία της πόλης, της οποίας οι γραφικές της πλατείες 



Vasco de Quiroga και Gertrudis Bocanegra μας προσκαλούν να περπατήσουμε και να εξερευνήσουμε 

μια μεγάλη ποικιλία χειροτεχνιών. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Τζιντζουντζάν (Tzintzuntzan), μία 

από τις πιο παραδοσιακές κωμοπόλεις που βρίσκεται κοντά στις όχθες της λίμνης Πατσκουάρο. Υπήρξε 

η πιο σημαντική πόλη και αργότερα πρωτεύουσα του Βασιλείου Πουρέπετσα (Purépecha). Επιστροφή 

στη Μορέλια. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  
 

4η μέρα: Μορέλια - Γκουαναχουάτο 

Πρωινή αναχώρηση για το Γκουαναχουάτο, μια πόλη που από το 1988 αποτελεί μνημείο παγκόσμιας 

κληρονομιάς της UNESCO.  Θα απολαύσουμε μια θεαματική εικόνα του Γκουαναχουάτο από το 

πανόραμα στο οποίο βρίσκεται το μνημείο του Πίπιλα (El Pipila), με τα πολύχρωμα σπίτια να 

σκαρφαλώνουν στους γύρω λόφους - ένα εξαιρετικό παράδειγμα αποικιακής αρχιτεκτονικής. Θα 

φθάσουμε στο κέντρο της πόλης με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο: το ιστορικό τραινάκι πλαγιάς. 

Ακολουθεί περιήγηση στο κέντρο της πόλης, έναν μοναδικό λαβύρινθο από πεζοδρομημένα σοκάκια 

και μικρές σκιερές πλατείες. Θα περάσουμε από το Πανεπιστήμιο, θα δούμε το θέατρο Χουάρες που την 

πρόσοψή του στολίζουν μούσες της ελληνικής μυθολογίας, θα μάθουμε την τραγική ιστορία αγάπης 

ανάμεσα σε μια πλούσια κοπέλα και έναν φτωχό ανθρακωρύχο στο διάσημο στενάκι "Callejon de 

Beso" και θα δούμε το σπίτι-μουσείο του ζωγράφου Ντιέγκο Ριβέρα, συζύγου της Φρίντα Κάλο. Επίσης 

θα  θαυμάσουμε το επιβλητικό κτίριο "Alhondiga de Granaditas", από το οποίο ξεκίνησε η επανάσταση 

εναντίων των Ισπανών. Καταλήγουμε στην πολύβουη κλειστή αγορά της πόλης, γεμάτη παραδοσιακά 

προϊόντα και μικρά μαγαζάκια με τη πιο αυθεντική Μεξικάνικη ατμόσφαιρα. Δείπνο. Το βράδυ μην παραλείψετε 

να κάνετε μια βόλτα στην κεντρική πλατεία για να απολαύσετε μουσικές των Μαριάτσι. Διανυκτέρευση.  
 

5η μέρα: Γκουαναχουάτο - Ατοτονίλκο - Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε 

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το Ατοτονίλκο (Atotonilco), όπου θα επισκεφθούμε την οχυρωμένη 

εκκλησία του 18ου αιώνα, που για πολλούς θεωρείται η Μεξικανική "Καπέλα Σιστίνα", λόγω της πλούσιας 

εσωτερικής διακόσμησης και τις υπέροχες τοιχογραφίες που απεικονίζουν τη ζωή, τα πάθη και την 

ανάσταση του Ιησού. Συνεχίζουμε οδικώς για το Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε, μια μικρή ήσυχη πόλη, ένα 

πραγματικό αποικιακό διαμάντι και τόπος κατοικίας καλλιτεχνών και διανοούμενων, που από το 2008 

αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Το Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε είναι επίσης γνωστό, 

καθώς έχει αποτελέσει σκηνικό για πάρα πολλές ταινίες του Μεξικανικού και Αμερικανικού κινηματογράφου. 

Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την μπαρόκ εκκλησία του 

Αρχάγγελου Μιχαήλ που είναι το ορόσημο της πόλης, τη μονή της Σύλληψης, την κατοικία του Ιγνάσιο 

Αγιέντε, ήρωα της επανάστασης, την εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου κ.ά. Μεταφορά και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Το βράδυ θα κάνουμε μια βόλτα στην πανέμορφη πόλη που διαθέτει μεγάλη 

ποικιλία από καφέ και εστιατόρια. Διανυκτέρευση.  



 

6η μέρα: Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε - Κερέταρο  

Πρωινή αναχώρηση για την γραφική πόλη Κερέταρο (Sandiago de Queretaro), που είναι γεμάτη με 

γοητευτικές και εκπληκτικά καλοδιατηρημένες μπαρόκ εκκλησίες, ναούς και αρχοντικά με όμορφα 

μπαλκόνια και περίτεχνες προσόψεις. Οι Ισπανοί κατέλαβαν την πόλη το 1531. Έγινε σημείο διέλευσης 

για όσους ταξίδευαν μεταξύ της πρωτεύουσας και των επαρχιών της ενδοχώρας και η εξέχουσα θέση 

της αναγνωρίστηκε με την ονομασία "Τρίτη Πόλη της Νέας Ισπανίας". Αργότερα έπαιξε ηγετικό ρόλο 

τόσο στον αγώνα της Ανεξαρτησίας, όσο και στην Επανάσταση. Εδώ γράφτηκε και υπογράφηκε το 

Σύνταγμα του Μεξικού. Το πιο εξέχον ορόσημο της πόλης είναι ένα υδραγωγείο μήκους 74 χιλιομέτρων, 

το οποίο κατασκευάστηκε στις αρχές του 1700 για να τροφοδοτήσει την πόλη με νερό. Η αρχαία δομή 

διασχίζει το κέντρο μιας από τις κύριες οδούς της πόλης, με διασταυρώσεις δεμένες στις ψηλές 

καμάρες. Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θα δούμε το πρώην μοναστήρι του 

Σταυρού, το Δημαρχείο, το μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου, την εκκλησία Σάντα Κλάρα με το 

χαρακτηριστικό σιντριβάνι του Ποσειδώνα, την πλατεία 

"De la Corregidora" και το θέατρο της Δημοκρατίας. 

Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Απόγευμα 

ελεύθερο για βόλτα στο ιστορικό κέντρο της πόλης. 

Δείπνο. Διανυκτέρευση.  
 

7η μέρα: Κερέταρο - Πόλη του Μεξικού, Μουσείο Φρίντα 

Κάλο, Σοτσιμίλκο  

Σήμερα το πρωί θα επιστρέψουμε οδικώς στην Πόλη του 

Μεξικού. Φθάνοντας, θα επισκεφθούμε το περίφημο 

μουσείο της Φρίντα Κάλο (Frida Kahlo), που ήταν το σπίτι 

στο οποίο ζούσε μαζί με τον σύζυγό της Ντιέγκο Ριβέρα. 

Περιλαμβάνει πίνακες και των δύο ζωγράφων, 

φωτογραφίες και  προσωπικά τους αντικείμενα, όμως τόσο 

το ίδιο το σπίτι με το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα, όσο και ο 

κήπος του, αποτελούν δύο ξεχωριστά αξιοθέατα από μόνα 

τους. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο Σοτσιμίλκο 

(Xochimilco), όπου θα κάνουμε βόλτα με παραδοσιακή 

βάρκα (trajineras) και θα δούμε το εκτεταμένο δίκτυο των 

καναλιών και υδατοκαλλιέργιες που ονομάζονται Chinampa. 

Η  επονομαζόμενη "Βενετία της Πόλης του Μεξικού" αποτελεί 

μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Με τις 

υπέροχες αυτές εικόνες, που θα τις συνοδέψουμε με τεκίλα και 

μουσικές Μαριάτσι, θα ολοκληρωθεί και η σημερινή μας 

ημέρα. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 



 

8η μέρα: Πόλη του Μεξικού - Βασιλική Γουαδελούπης - Τεοτιχουακάν - Πόλη του Μεξικού  

Σήμερα το πρωί θα επιστρέψουμε οδικώς στην Πόλη του Μεξικού. Φθάνοντας θα επισκεφθούμε την 

περίφημη Βασιλική της Γουαδελούπης, στην οποία βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας που εμφανίστηκε 

στην κάπα του Ινδιάνου Χουάν Ντιέγκο το 1531. Εδώ θα επισκεφθούμε την παλιά (18ου αιώνα) και την 

σύγχρονη (περίπου 30 ετών) εκκλησία της Παναγίας - προστάτιδας του Μεξικού. Στη συνέχεια θα 

φθάσουμε στον μεγαλύτερο αρχαιολογικό χώρο του Μεξικού, την Τεοτιχουακάν, που βρίσκεται σε 

απόσταση 50 χιλιομέτρων από την Πόλη του Μεξικού. Η Tεοτιχουακάν, ο "τόπος των θεών", που ήκμασε 

μεταξύ του 200 και του 650 μ.X., υπήρξε η αρχαία θρησκευτική πρωτεύουσα των Tεοτιχουακάνος και 

τόπος προσκυνήματος των Aζτέκων. H Λεωφόρος των Νεκρών που διασχίζει το κέντρο της πόλης έχει 

μήκος πέντε χιλιόμετρα και περιστοιχίζεται από θρησκευτικά και τελετουργικά συγκροτήματα, με 

εντυπωσιακότερα την Πυραμίδα του Ήλιου και την Πυραμίδα της Σελήνης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση 
 

9η μέρα: Πόλη του Μεξικού, Περιήγηση πόλης, Εθνικό Ανθρωπολογικό Μουσείο - Πτήση για Αθήνα 

Η Πόλη του Μεξικού δική σας! Το ενδιαφέρον μας σήμερα επικεντρώνεται στο παλιό ιστορικό κέντρο της 

πρωτεύουσας, εκεί όπου κτυπά η καρδιά της πόλης, στην θρυλική πλατεία Τσόκαλο (Zocalo), που ήταν 

το τελετουργικό κέντρο της πρωτεύουσας των Αζτέκων - της Τενοτστιτλάν - όπου θα ανακαλύψουμε 

υπέροχα κτίρια εποχής που καθρεπτίζουν έντονα το παρελθόν της. Θα δούμε μεταξύ άλλων το 

Προεδρικό Μέγαρο με τις περίφημες τοιχογραφίες του Nτιέγκο Pιβέρα, τον εντυπωσιακό Καθεδρικό ναό 

που θεμελίωσε ο Κορτέζ το 1525, το ανάκτορο των Καλών Τεχνών, το Δημαρχείο, τις λεωφόρους 

Χουάρεθ και Λα ρε Φορμόν κ.ά. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το άκρως ενδιαφέρον Εθνικό 

Ανθρωπολογικό Μουσείο, το οποίο στεγάζει τα σημαντικότερα ευρήματα των προκολομβιανών 

πολιτισμών της χώρας (Αζτέκοι, Μάγιας, Ζαποτέκοι, Ολμέκοι κλπ.). Το απόγευμα μεταφορά στο 

αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.  
 

10η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα 

 

 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/07, 06/08, 12/08, 15/09     ~     10 μέρες 
 

 

Τιμή κατ' άτομο 

Για τις 10 πρώτες 

κρατήσεις 

Δίκλινο 
3ο άτομο 

έως 12 ετών 
Μονόκλινο 



 

 
 

 

Αναχωρήσεις 

29/07 & 06/08, 

Πτήσεις με 

LUFTHANSA 
 
  

 

 

 

29/07 

ή 

06/08 

LH1285 ΑΘΗΝΑ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 06:55 - 09:00 

LH 498 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΠΟΛΗ ΜΕΞΙΚΟΥ 13:30 - 18:30 

06/08 

ή 

14/08 

LH 499 ΠΟΛΗ ΜΕΞΙΚΟΥ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 20:50 - 14:50+1 

07/08  

ή 

15/08 

LH 1284 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΑΘΗΝΑ 20:25 - 00:10+1 

  
 

Αναχώρηση 12/08, Πτήσεις με AIR FRANCE/KLM  
 

 

 
 

  

12/08  AF 1033 ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ 06:05 - 08:40 

13/08  AF 174 ΠΑΡΙΣΙ - ΠΟΛΗ ΜΕΞΙΚΟΥ 15:40 - 20:40 

20/08  KL 686 ΠΟΛΗ ΜΕΞΙΚΟΥ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 21:05 - 14:40+1 

21/08  KL 1581 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ 20:55 - 01:10+1 

 

 

Αναχώρηση 15/09, Πτήσεις με KLM/AIR FRANCE 
 

 

15/09 

KL1572 ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 06:00 - 08:30  

KL685 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΠΟΛΗ ΜΕΞΙΚΟΥ 14:30 - 18:59  

23/09 AF173 ΠΟΛΗ ΜΕΞΙΚΟΥ - ΠΑΡΙΣΙ 23:00 - 16:40 +1 

24/09 AF1032 ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ 20:45 - 00:55 +1 

 

Περιλαμβάνονται  

❖ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό 

❖ Ξενοδοχεία 4* και το Barcelo 5* στην Πόλη του Μεξικού 

❖ Ημιδιατροφή καθημερινά (εκτός της ημέρας άφιξης στην ημερομηνία 12/08 λόγω πτήσης) 

❖ Ασφαλή μεταφορικά μέσα για τις μετακινήσεις από/προς τα αεροδρόμια του εξωτερικού και για όλες 

τις εσωτερικές μετακινήσεις του προγράμματος 

Αναχωρήσεις 

29/07, 06/08, 12/08 
990 € 830 € 1.390 € 

Αναχώρηση 

15/09 
1.050 € 890 € 1.450 € 



❖ Επισκέψεις, περιηγήσεις, εκδρομές, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα 

❖ Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους 

❖ Τοπικοί έμπειροι ξεναγοί 

❖ Έλληνας αρχηγός-συνοδός  

❖ Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

 

 

Δεν Περιλαμβάνονται 

❖ Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος 

καυσίμων, φιλοδωρήματα, 

αχθοφορικά ταξιδιωτική ασφάλεια 

και ασφάλεια COVID για ταξιδιώτες 

έως 75 ετών:  € 860  

❖ Ό,τι δεν αναγράφεται στο 

πρόγραμμα ή αναγράφεται ως 

προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ. 

 

 

 

Σημειώσεις  

❖ Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά χωρίς να 

παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα 

❖ Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας  

 


