
 

 

Κανκούν 
 

 

 

Το Κανκούν είναι μία παραθαλάσσια πόλη στο νοτιοανατολικό Μεξικό και βρέχεται από την 

Καραϊβική Θάλασσα. Διαθέτει 25 χιλιόμετρα ακτογραμμής με εξωτικές παραλίες. Η άμμος είναι 

λεπτή σαν πούδρα κι εκτυφλωτικά λευκή, ενώ τα νερά είναι τιρκουάζ, κρυστάλλινα, ήρεμα κι 

απλά υπέροχα. Η έντονη, κοσμοπολίτικη νυχτερινή ζωή της πόλης δεν συγκρίνεται με καμία 

άλλη στο Μεξικό. Ο αρχαιολογικός θησαυρός των Μάγια, η πλούσια κουλτούρα κι η μοναδική 

ατμόσφαιρα δίνουν μία ξεχωριστή νότα στην επίσκεψη. Οι φυσικές ομορφιές είναι αμέτρητες κι 

οι δραστηριότητες οικοτουρισμού ποικίλουν. Η πόλη, αν κι απλή, είναι γραφική, γεμάτη 

εμπορικά μαγαζιά, κινηματογράφους και θέατρα. Ωστόσο, πριν 40 χρόνια δεν θύμιζε σε τίποτα 

τη χλιδή και την πολυτέλεια που τη χαρακτηρίζει σήμερα, καθώς ήταν ερημική κι ανεκμετάλλευτη. 

Εδώ θα βρείτε περισσότερα από 500 είδη πουλιών, μερικά εκ των οποίων είναι σπάνια, 

ξεχωριστή χλωρίδα, πολύχρωμες πεταλούδες, υπόγεια ποτάμια, λίμνες,  σπηλιές και το δεύτερο 

μεγαλύτερο κοραλλιογενή ύφαλο του κόσμου. Καταδυθείτε στον πλούσιο και γεμάτο χρώμα 

βυθό και κολυμπήστε με πολύχρωμα ψάρια και δελφίνια. Αυτά κι άλλα πολλά κάνουν τους 8 

εκατομμύρια ετήσιους επισκέπτες του Κανκούν να το χαρακτηρίζουν «Κήπο της Εδέμ». 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Οι καλύτεροι μήνες για να επισκεφθείτε το Κανκούν είναι από το Δεκέμβριο μέχρι το Μάιο, καθώς 

οι θερμοκρασίες είναι ιδανικές, με ζεστές ημέρες και δροσερές νύχτες. Ειδικά κατά τον Απρίλιο 

και το Μάιο είναι πιθανό να συναντήσετε λιγότερο κόσμο. 

 

 

 Κανκούν – Θερμοκρασία  
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μά Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 20 20 22 23 24 25 25 25 24 23 20 20 

Μεγ(°C) 27 28 28 29 30 30 31 32 31 30 28 27 

 

 

 

 Κανκούν – Θερμοκρασία Θάλασσας  
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μά Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Θερμ(°C) 26 26 26 27 28 28 29 29 29 29 28 27 

 

 

 

 Με μία ματιά 

 

 Ξεναγηθείτε στο Museo Maya 

 Επισκεφθείτε το Chichen Itza 

 Κολυμπήστε στα γαλαζοπράσινα νερά της Καραϊβικής 

 Περάστε τη μέρα σας στο Isla Mujeres 

 Δείτε τα εκθέματα του υποβρύχιου μουσείο Museo Subacuatico de Arte 

 Επισκεφθείτε τις καταβόθρες 

 Διασκεδάστε στο Coco Bongo 

 Ψωνίστε στο La Isla Shopping Village 

 Πραγματοποιήστε zipline στη ζούγκλα 

 Φωτογραφηθείτε με το σήμα του Κανκούν 

 Κολυμπήστε με φαλαινοκαρχαρίες 

 Οδηγήστε ένα αυτοκίνητο κούρσας 

 Ξεναγηθείτε στα ερείπια του Τουλούμ. 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 

 Χώρα: Μεξικό 

 Γλώσσα: Ισπανικά 

 Ζώνη Ώρας: -7 

 Νόμισμα: Πέσο Μεξικού 

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 15 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό 

 

 



Χάρτης Προορισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
 Μετακινήσεις: Την πόλη εξυπηρετούν τοπικά λεωφορεία που συνδέουν τα σημαντικότερα 

αξιοθέατα. Αν επιθυμείτε να νοικιάσετε όχημα, θα συναντήσετε πολλές εταιρείες 

ενοικίασης αυτοκινήτων στο αεροδρόμιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιβιβαστείτε σε 

κάποιο ταξί.  

 Συνάλλαγμα:  Σας συμφέρει να κάνετε το συνάλλαγμά σας σε κάποια τράπεζα στην 

πόλη ή σε κάποιο ανταλλακτήριο, κι όχι στο αεροδρόμιο. Καλό είναι όμως να έχετε μαζί 

σας λίγα Πέσο από την Ελλάδα για τα πρώτα σας έξοδα.  Στα συνεργαζόμενα 

καταστήματα Capital Exchange έχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά σας. Φυσικά, μπορείτε 

να χρησιμοποιείτε και την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα στα καταστήματα με τη 

σχετική ένδειξη. 

 Επικοινωνία:  Καλό θα ήταν, με την άφιξή σας στο Κανκούν, να προμηθευτείτε μία sim 

κάρτα από το αεροδρόμιο, καθώς τα κόστη περιαγωγής είναι αρκετά υψηλά*. Φυσικά, 

τα περισσότερα ξενοδοχεία, καφετέριες κι εστιατόρια διαθέτουν δωρεάν σύνδεση στο 

διαδίκτυο. 

 
*Καθώς τα κόστη μεταβάλλονται, θα λάβετε πιο αναλυτικές πληροφορίες στον ταξιδιωτικό σας φάκελο. 

 

 

Συνδυάστε το ταξίδι σας στο Κανκούν με: 

 
 Πούντα Κάνα – Δομινικανή Δημοκρατία 

 Κούβα 

 Μαϊάμι 

 Μέξικο Σίτυ 

 Λος Άντζελες 

 Παλένκε 

 Οαχάκα 

 Νέα Υόρκη 

 Καρταχένα – Κολομβία 

 Τζαμάικα 

 Ακαπούλκο 

 

 



Δραστηριότητες 

 

 

1) Museo Maya 

 

Μία έκθεση με μερικά από τα μεσοαμερικανικά 

αντικείμενα που ανακαλύφθηκαν στο Quintana 

Roo, αυτό το μουσείο είναι εξαιρετική εναλλακτική 

της επίσκεψης στο Chichen Itza. Εδώ θα μάθετε 

για το εμπόριο των Μάγια, τη γεωργία, τα έθιμα και 

τις πεποιθήσεις τους. Το μουσείο είναι χτισμένο στη 

θέση που ήταν η πυραμίδα San Miguelito και τα 

ερείπιά της είναι ενσωματωμένα στα εκθέματα.  Τα 

εκθέματα περιλαμβάνουν οστά, οικιακά σκεύη, 

αγάλματα, κοσμήματα, κεραμικά κι ειδώλια. 

 

 

2) Xcaret 

 

Πρόκειται για ένα πολιτιστικό πάρκο που συνδυάζει 

γνήσια προ-ισπανικά ερείπια και δραστηριότητες. 

Παρακολουθήστε τεχνίτες των Μάγια καθώς 

δουλεύουν ή ένα μεσοαμερικανικό παιχνίδι 

σφαιρών στο θέατρο Gran Tlacho. Μπορείτε να 

παρακολουθήσετε και πιο πρόσφατες παραδόσεις 

του Μεξικού, όπως η Ημέρα των Νεκρών κι οι 

επιδείξεις λαϊκών χορών. Ακόμη, μπορείτε να 

επισκεφθείτε τις καταβόθρες που δημιουργήθηκαν 

από υπόγεια ποτάμια και να κάνετε snorkeling στα 

κρυστάλλινα νερά. Το Xcaret διαχειρίζεται μία 

σειρά από αξιοθέατα που αξίζει να δείτε από κοντά, όπως το θεματικό πάρκο Xens, το υδάτινο 

πάρκο Xel-Ha και το υπαίθριο κέντρο περιπέτειας, το πάρκο Xplor. 

 

 

3) Υποβρύχιο Μουσείο Τέχνης 

 

Αυτό το υποβρύχιο μουσείο άνοιξε το 2009 με 

σκοπό τη μείωση της κίνησης στους υφάλους του 

Κανκούν.  Τα κοράλλια και τα άλλα θαυμάσια 

θαλάσσια είδη έχουν αρχίσει να αγκαλιάζουν τα 

γλυπτά του μουσείου, σχεδιασμένα από τον Άγγλο 

καλλιτέχνη Jason de Caires Taylor. Το μουσείο 

διαθέτει περισσότερα από 500 βυθισμένα έργα σε 

400 τετραγωνικά μέτρα ρηχής θάλασσας. 

Μπορείτε να τα θαυμάσετε από μία βάρκα με 

γυάλινο πάτο, ωστόσο οι περισσότεροι επιλέγουν 

να κάνουν snorkeling ή κατάδυση για αν έχουν 

καλύτερη θέα. 



4) Οδηγήστε Exotic Cars 

 

Η Exotic Cars Cancun νοικιάζει πολυτελή κι εξωτικά 

αυτοκίνητα αξίας 200.000$ και σας μαθαίνουν πως 

να τα οδηγήσετε σε μία πίστα αγώνων. Έχετε την 

επιλογή ανάμεσα σε διάφορα μοντέλα, όπως 

Ferrari F430, Lamborghini Murcielago, Lamborghini 

Gallardo, Audi R8, και Mercedes-Benz SLS AMG. 

Μία μοναδική εμπειρία για τους λάτρεις της 

ταχύτητας και των αυτοκινήτων. 

 

 

 

 

 

 

5) Κολυμπήστε με φαλαινοκαρχαρίες 

 

Οι φαλαινοκαρχαρίες είναι είδος προς εξαφάνιση, 

οπότε η ευκαιρία να κολυμπήσετε με αυτά τα 

υπέροχα πλάσματα είναι μοναδική. Η χερσόνησος 

Γιουκατάν είναι ένα από τα λίγα μέρη που μπορείτε 

να κολυμπήσετε μαζί τους. Ένας ενήλικος 

φαλαινοκαρχαρίας φτάνει τα 12 μέτρα και ζυγίζει 

έως κι 20 τόνους, ωστόσο είναι άκρως φιλικοί με 

τους κολυμβητές. Είναι γνωστό, μάλιστα, πως τους 

αρέσει να παίζουν μαζί τους. 

 

 

 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 

 
 

 Salbutes 

 

Πρόκειται για ένα είδος τηγανιτής, αφράτης 

τορτίγιας που σερβίρεται με την αγαπημένη σας 

γαρνιτούρα: ντομάτα, μαρούλι, αγγούρι, 

μοσχαρίσιο κρέας, κοτόπουλο, γαλοπούλα, 

αβοκάντο κι άλλα. Αν σας αρέσουν τα φασόλια, 

δοκιμάστε τα panuchos. Περιέχει τα ίδια υλικά, 

απλά η τορτίγια είναι τραγανή και γεμιστή με 

φασόλια. Είναι ένα από τα πιο νόστιμα και γνωστά 

φαγητά μεταξύ των ντόπιων και των τουριστών. 

 

 



 Sikil Pak 

 

Μία συνταγή των Μάγια, αυτό το ντιπ φτιάχνεται 

από σπόρους κολοκύθας κι είναι μία νόστιμη κι 

εναλλακτική επιλογή, αν δεν έχετε όρεξη για 

γκουακαμόλε ή χούμους. Οι ψημένοι σπόροι 

κολοκύθας δίνουν μία καπνιστή γεύση. Αυτό το 

ντιπ είναι πραγματικά μοναδικό, με περιπετειώδη και 

συναρπαστική γεύση. Μπορείτε να το συνοδεύσετε 

με τα αγαπημένα σας λαχανικά, τορτίγιες, πίτες, 

πατατάκια ή οτιδήποτε άλλο. 

 

 

 

 

 

 Coco Bongo 

 

Το Coco Bongo είναι κάτι ανάμεσα σε κλαμπ και 

χορογραφημένη παράσταση που θυμίζει Cirque 

du Soleil. Αυτή η υπέροχη παράσταση είναι 

ακριβώς αυτό που θα περίμενε κανείς από το 

Κανκούν. Εδώ μπορείτε να χορέψετε, όπως σε όλα 

τα κλαμπ, αλλά και να ενθουσιαστείτε με την 

“υπερβολή” ενός μεξικανικού σόου: ζωντανή 

μουσική, ταλαντούχοι ακροβάτες, ομίχλη, ξηρός 

πάγος και κομφετί. 

 

 

 

 

 

 La Isla Shopping Village 

 

Αν έπρεπε να επιλέξετε μία τοποθεσία για να κάνετε 

τα ψώνια σας στο Κανκούν, αυτή είναι το τεχνητό 

νησί La Isla Shopping Village, ένα υπαίθριο 

εμπορικό κέντρο. Είναι γεμάτο σοκάκια και 

διασταυρώσεις στα οποία θα βρείτε πολλές 

μεξικανικές και διεθνείς αλυσίδες ένδυσης κι 

υπόδησης. Ακόμη, διαθέτει πολλά εστιατόρια και 

καφετέριες για να ξεκουραστείτε μετά από το 

πολύωρο περπάτημα στα μαγαζιά. 

 

 

 

 

 



Οι καλύτερες παραλίες 

 

 

 Playa Delfines 

 

 

Η Playa Delfines είναι μία από τις μεγαλύτερες 

παραλίες στο Κανκούν. Είναι επίσης γνωστή 

καθώς φιλοξενεί το εμβληματικό σύμβολο του 

Κανκούν. Η γύρω περιοχή δεν διαθέτει κανένα 

ξενοδοχείο ή θέρετρο, καθιστώντας τη την 

αγαπημένη των ντόπιων. Απολαύστε την ήρεμη 

ατμόσφαιρα και την υπέροχη θέα.  

 

 

 

 

 Puerto Morelos 

 

Το Puerto Morelos είναι ένα ήσυχο ψαροχώρι νότια 

του Κανκούν. Αν δεν είστε λάτρεις της 

πολυκοσμίας και προτιμάτε να απολαύσετε το 

μπάνιο σας σε μία ήρεμη παραλία, κατευθυνθείτε 

στο Puerto Morelos. Με όμορφες παραλίες, 

φιλικούς ντόπιους και ζεστή ατμόσφαιρα, αυτή η 

μικρή πόλη είναι ιδανική για απόδραση μερικών 

ωρών. Εδώ βρίσκεται κι ένα μέρος του 

μεσομαρικανικού κοραλλιογενούς υφάλου, 

ιδανικό σημείο για snorkeling και κατάδυση. 

 

 

 

 Playa Chac Mool 

 

Μερικοί ταξιδιώτες θέλουν να περάσουν την ημέρα 

τους στην παραλία διαβάζοντας ένα βιβλίο, ενώ 

άλλοι προτιμούν να χαλαρώνουν κοιτώντας τη 

θάλασσα. Ωστόσο, η Playa Chac Mool είναι η 

ιδανική παραλίες για όσους θέλουν να βουτήξουν 

και να εξερευνήσουν τα γαλαζοπράσινα νερά της 

Καραϊβικής. Η παραλία προσφέρει εξοπλισμό για 

θαλάσσια σπορ. Τα ήρεμα νερά και τα μικρά 

πλήθη την κάνουν ελκυστική για τους λάτρεις των 

θαλάσσιων σπορ από όλο τον κόσμο.  

 

 

 

 



 Playa Tortugas 

 

Αυτή η παραλία είναι ιδανική για οικογένειες, 

καθώς τα κύματά της είμαι μικρά, επιτρέποντας 

στα παιδιά τα παιχνίδια στο νερό. Αν και μικρή, η 

Playa Tortugas έχει συνήθως αρκετό κόσμο, χωρίς 

όμως αυτό να την κάνει λιγότερο ελκυστική στα 

μάτια των ταξιδιωτών. Διαθέτει πολύ καλές τιμές σε 

ποτό, φαγητό και ψώνια, παρατείνοντας έτσι την 

παραμονή σας σε αυτήν. 

 

 

 

 

 Playa Forum 

 

Η Playa Forum είναι μία παραλία όμορφη και 

γεμάτη ζωή. Ακριβώς πίσω από αυτήν βρίσκονται 

τα πιο γνωστά νυχτερινά κέντρα της πόλης. 

Βρίσκεται στο κέντρο της περιοχής των 

ξενοδοχείων κι είναι γεμάτη εστιατόρια, μπαρ και 

διασκέδαση. Μακριά από τη φασαρία της πόλης, 

αυτή η παραλία προσφέρει όλη τη λευκή άμμο και 

το καταγάλανο νερό που θα περίμενε κανείς από 

το Κανκούν. 

 

 

 

 

 

Μονοήμερες εκδρομές από το Κανκούν 

 

 

 Chichen Itza 

 

Το Chicen Itza βρίσκεται 2 ώρες από το Κανκούν, 

αλλά είναι μία ξενάγηση που οι λάτρεις της 

ιστορίας δεν μπορούν να χάσουν. Αυτό το 

Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 

έχει καταταχθεί ως ένα από τα Επτά Θαύματα του 

Σύγχρονου Κόσμου. Η πόλη αποτέλεσε σημαντικό 

κέντρο για περισσότερα από 600 χρόνια. Εδώ θα 

δείτε επιβλητικά αξιοθέατα, όπως η Πυραμίδα 

Kukulcan ύψους 30 μέτρων και το ημερολόγιο – 

πέτρα των Μάγια μήκους 25 μέτρων.  

 

 

 



 Ερείπια του Τουλούμ 

 

Ένα ακόμη μέρος που μπορείτε να θαυμάσετε τον 

πολιτισμό των Μάγια είναι η οχυρωμένη πόλη 

Τουλούμ, μόλις δύο ώρες από το Κανκούν. Είναι 

χτισμένη σε ύψος 12 μέτρων κι είναι μία από τις 

λίγες γνωστές πόλεις με τείχη στον πολιτισμό των 

Μάγια. Μνημείο που δεν πρέπει να χάσετε είναι το 

Castillo (η κύρια πυραμίδα) και το Temple of 

Frescoes, με τοιχογραφίες που εξακολουθούν να 

είναι ορατές κι ειδώλια του Descending God στις 

θέσεις τους. 

 

 

 

 Κουζουμέλ 

 

Το Κουζουμέλ είναι ένα από τα πιο αυθεντικά νησιά 

στις ακτές του Μεξικού, γνωστό για τις παρθένες 

παραλίες του. Εξερευνήστε τις καλύτερες παραλίες 

του νησιού και βγάλτε αμέτρητες φωτογραφίες. Αν 

δεν υπάρχει κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι, το νησί 

δεν έχει πολύ κόσμο και θα απολαύσετε ήσυχα τις 

λευκές παραλίες του. Απολαύστε το μεσημεριανό 

σας σε ένα από τα εστιατόρια κοντά στις παραλίες 

κι επιστρέψτε με το τελευταίο πλοίο για να δείτε το 

μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. 

 

 

 

 Isla Mujeres 

 

Σε απόσταση 20 λεπτών με το πλοίο από το 

Κανκούν, η Isla Mujeres είναι ένα νησί αρκετά 

ανεκμετάλλευτο. Έχει μήκος περίπου 6 χιλιόμετρα 

και μπορείτε να το γυρίσετε κυρίως με αυτοκίνητο 

του γκολφ, ποδήλατο ή με τα πόδια. Ειδικά αν 

επιλέξετε να διανυκτερεύσετε, θα παρατηρήσετε 

πως το νησί γίνεται ακόμη πιο ήσυχο όταν 

αναχωρεί και το τελευταίο πλοίο για το Κανκούν. Η 

δυτική πλευρά του χαρακτηρίζεται από τα διάφανα 

νερά της Καραϊβικής Θάλασσας. Η καλύτερη 

παραλία είναι η Playa Norte, καθώς διαθέτει λευκή, 

μαλακή άμμο, γαλαζοπράσινα νερά και πελεκάνους. 


