
 
 

Μέξικο Σίτυ 

 

Η πρωτεύουσα το Μεξικού είναι χτισμένη στην ομώνυμη κοιλάδα από τους Αζτέκους το 14ο 

αιώνα. Είναι χωρισμένη σε 16 περιφέρειες, οι οποίες με τη σειρά τους χωρίζονται σε εκατοντάδες 

συνοικίες με τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Είναι το μεγαλύτερο οικονομικό, 

πολιτικό και πολιτιστικό κέντρο της χώρας. Το Μέξικο Σίτυ είναι γεμάτο μουσεία, γκαλερί τέχνης, 

όμορφες πλατείες, καντίνες, μεγάλους δρόμους, εκπληκτικά πάρκα με μεγάλα δέντρα, 

αξιόλογες αγορές και πολυτελείς επαύλεις. Περισσότερα από 1.400 εμβληματικά κτήρια 

αποικιοκρατικής αρχιτεκτονικής στολίζουν τους δρόμους του ιστορικού κέντρου του. Ιστορικά 

μνημεία παγκοσμίου φήμης που μετρούν 3.000 χρόνια ύπαρξης και πλήθος αγαλμάτων 

κοσμούν την πόλη, μαρτυρώντας την ιστορία της. Η νυχτερινή ζωή της χαρακτηρίζεται από 

παγωμένη μπύρα, μεθυστική τεκίλα, τραγούδια του πόθου και του έρωτα και φυσικά, πολύ 

χορό. Πρόκειται για μία μεγαλούπολη με έντονα παραδοσιακά στοιχεία και μεσοαμερικανικό 

ταμπεραμέντο που κινείται υπό τους ήχους κιθάρας. Καυτερές γεύσεις χαρακτηρίζουν την 

κουζίνα της. Οι κάτοικοί της θα απογειώσουν το ταξίδι σας μέσα από τη ζεστασιά και τη 

φιλοξενία που θα σας προσφέρουν. 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Οι καλύτεροι μήνες για να επισκεφθείτε το Μέξικο ίτυ είναι ο Μάρτιος, ο Απρίλιος, ο 

επτέμβριος, ο Οκτώβριος κι ο Νοέμβριος, καθώς ο καιρός είναι ήπιος και ξηρός. Οι 

θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι ιδανικές για να εξερευνήσετε την πόλη κι οι 

βροχοπτώσεις είναι σπάνιες. Υυσικά, η πόλη γιορτάζει την Ημέρα των Νεκρών κάθε χρόνο στις 

αρχές του Νοεμβρίου, προσελκύοντας εκατομμύρια τουρίστες από όλο τον κόσμο.  

 

 

 

 Μέξικο Σίτυ – Θερμοκρασία 

 

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

Ελαχ(°C) 6 7 9 11 12 12 12 12 12 10 8 7 

Μεγ(°C) 21 23 26 27 27 25 23 23 22 22 22 21 

 

 

 

 Με μία ματιά 

 

 Ξεναγηθείτε στο Εθνικό Ανθρωπολογικό Μουσείο 

 Επισκεφθείτε το Μουσείο Υρίντα Κάλο 

 Περιηγηθείτε στο Chapultepec Castle 

 Παρακολουθήστε μία παράσταση στο Palacio de Bellas Artes 

 Περπατήστε στο Ιστορικό Κέντρο 

 Θαυμάστε το Μητροπολιτικό Καθεδρικό Ναό της πόλης 

 Κάντε μία βόλτα με τις πολύχρωμες βάρκες στο κανάλι Xochimilco 

 Ξεναγηθείτε το Museo Dolores Olmedo 

 Λάβετε μέρος στους εορτασμούς της Ημέρας των Νεκρών 

 Δείτε την πόλη από ψηλά από το παρατηρητήριο Torre Latinoamericana 

 Περιηγηθείτε στην αρχαία πόλη Teotihuacan 

 Δοκιμάστε φαγητό από τις περίφημες καντίνες 

 Επισκεφθείτε το Basilica of Our Lady of Guadalupe 

 Πραγματοποιήστε τα ψώνια σας στην περιοχή Juarez 

 Απολαύστε μπάντες mariachi στο Plaza Garibaldi 

 Ξεναγηθείτε στο Museo Soumaya 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 

 Φώρα: Μεξικό 

 Γλώσσα: Ισπανικά 

 Ζώνη Ώρας: -8 

 Νόμισμα: Πέσο Μεξικού 

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 18 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό 

 

 

 



Χάρτης Προορισμού 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
 Μετακινήσεις: Σην πόλη εξυπηρετούν το μεγαλύτερο σύστημα μετρό της Λατινικής 

Αμερικής, προαστιακό σιδηροδρομικό σύστημα κι οργανωμένο δίκτυο λεωφορείων. Αν 

επιθυμείτε να νοικιάσετε όχημα, θα συναντήσετε πολλές εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων 

στο αεροδρόμιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιβιβαστείτε σε κάποιο ταξί σε συνεννόηση 

με το ξενοδοχείο σας ή το αεροδρόμιο.  

 Συνάλλαγμα:  ας 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.  τα συνεργαζόμενα 

καταστήματα Capital Exchange έχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά σας. Υυσικά, 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 Μέξικο ίτυ, να προμηθευτείτε μία sim 

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

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 Μέξικο Σίτυ με: 

 

 Κανκούν 

 Ακαπούλκο 

 Ακουμάλ 

 Σουλούμ 

 Σιχουάνα 

 Πλάγια ντελ Κάρμεν 

 Πούντα Κάνα – Δομινικανή Δημοκρατία 

 Κούβα 

 Νέα Τόρκη 

 Παλένκε 

 Οαχάκα 

 Καρταχένα – Κολομβία 

 Κουένκα – Εκουαδόρ 

 Αντίγκουα – Γουατεμάλα 

 Κουζουμέλ 

 

 

 

Δραστηριότητες 

 

 

1) Εθνικό Ανθρωπολογικό Μουσείο 

 

Σο Εθνικό Ανθρωπολογικό Μουσείο είναι γεμάτο 

αντικείμενα κι ανθρωπολογικά εκθέματα από τις 

τελευταίες χιλιετίες. Εδώ θα βρείτε αγάλματα, 

τοιχογραφίες και πολλά ακόμη εκθέματα από κάθε 

προ-ισπανικό πολιτισμό του Μεξικού, 

συμπεριλαμβανομένων των Ολμέκων, των Μάγια 

και των Αζτέκων. Μην παραλείψετε να δείτε το 

διάσημο Aztec Sun Stone, μία περίτεχνη σκαλιστή 

πέτρα – ημερολόγιο, βάρους 20 τόνων, με την 

εικόνα του θεού του ηλίου Tonatiuh στο κέντρο της. 

ε αυτό το μουσείο μπορείτε, ακόμη, να 

εξερευνήσετε το Tenochtitlan, την πόλη των Αζτέκων που κατεδαφίστηκε από τους Ισπανούς 

στο δρόμο τους για τη σύγχρονη πρωτεύουσα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Ιστορικό Κέντρο 

 

Σο παλαιότερο τμήμα της πόλης είναι χτισμένο εκεί 

που έστεκε η πόλη Tenochtitlan των Αζτέκων, η 

οποία πολιορκήθηκε και καταστράφηκε από τους 

Ισπανούς το 1521. Πολλά μνημεία του Ιστορικού 

Κέντρου είναι χτισμένα σε σημαντικές τοποθεσίες 

της πόλης των Αζτέκων: ο Καθεδρικός Ναός 

βρίσκεται πάνω στα ερείπια του κύριου ναού των 

Αζτέκων, ενώ το Εθνικό Παλάτι βρίσκεται εκεί που 

έστεκε το παλάτι του Αζτέκου κυβερνήτη 

Μοκτέζουμα. Σο Ιστορικό Κέντρο είναι Μνημείο 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς, γεμάτο μπαρόκ κτήρια, όπως εκκλησίες, παλάτια και μουσεία. 

 

 

3) Μουσείο Φρίντα Κάλο 

 

Γνωστό κι ως Casa Azul λόγω των μπλε τοίχων 

του, το Μουσείο Υρίντα Κάλο ήταν το σπίτι μίας 

από τις πιο διάσημες καλλιτέχνιδες του Μεξικού. 

Γεννήθηκε, μεγάλωσε, έζησε με το σύζυγό της κι 

απεβίωσε το 1954 σε αυτό το κτήριο της γειτονιάς 

Coyoacán. Εκτός από τις γυάλινες προθήκες στις 

οποίες έχουν τοποθετηθεί ορισμένα εκθέματα, το 

σπίτι διατηρήθηκε όπως ήταν τη δεκαετία του ’50 

και στεγάζει διάφορα αντικείμενα, όπως 

παραδοσιακά μεξικανικά σκεύη, προ-Κολομβιανά 

αντικείμενα, έργα του Ντιέγκο Ριβέρα, του Πολ Κλι 

και του Φοσέ Μαρία Βελάσκο και χάρτινες φιγούρες “Judas” που χρησιμοποιούνται σε 

παραδοσιακές γιορτές του Μεξικού. τον επάνω όροφο βρίσκεται το στούντιο της Κάλο, 

λουσμένο στο φως του ηλίου, και το δωμάτιο στο οποίο πέθανε. 

 

 

4) Xochimilco 

 

Νότια του Μέξικο ίτυ βρίσκεται το Xochimilco, μία 

συνοικία διάσημη για τα κανάλια της. Αυτές οι 

πλωτές οδοί έχουν ιστορικές ρίζες και 

χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά 

εμπορευμάτων για εκατοντάδες χρόνια. ήμερα 

μία βόλτα στο κανάλι είναι μία μοναδική εμπειρία. 

Επιβιβαστείτε σε αυτά τα πολύχρωμα, 

ζωγραφισμένα σκάφη και πλεύστε πέρα από τα 

chinampas, πλωτοί κήπου, αρκετοί εκ των οποίων 

καλλιεργούνται με λαχανικά και λουλούδια. Η 

βόλτα σας περνάει από γόνδολες που πουλάνε φαγητό και ποτό υπό τους ήχους μπάντας 

mariachi, με προορισμό το Isla de las Muñecas όπου εκατοντάδες κούκλες κρέμονται από τα 

δέντρα. 



5) Día de los Muertos 

 

Η Ημέρα των Νεκρών είναι ένας γνωστός 

εορτασμός που πέφτει κάθε χρόνο κοντά στις 2 

Νοεμβρίου. Αυτή η γιορτή συνδυάζει τις δυτικές 

παραδόσεις – ημέρα των Αγίων Πάντων – με την 

προ-Ισπανική παγανιστική κουλτούρα, 

αποκτώντας κλασικό, μεξικανικό στιλ. Αν και κάθε 

χρόνο πραγματοποιούνταν γιορτές αυτή τη μέρα, 

επισκιάζονταν πάντα από το Φαλογουίν. Ωστόσο, 

από το 2015 η πόλη οργανώνει δική της παρέλαση 

και πλέον έχει καθιερωθεί ως παράδοση.  

 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 

 

 

 Τάκος 

 

Σο πιο φημισμένο κι αγαπημένο μεξικανικό πιάτο 

είναι το τάκος και δεν είναι δυνατόν να φύγετε από 

τη γενέτειρά του χωρίς να το δοκιμάσετε. Μπορείτε 

να το παραγγείλετε σε κάποια από τις καντίνες του 

δρόμου ή να το δοκιμάσετε σε κάποιο εστιατόριο. 

Τπάρχουν πολλές παραλλαγές, αλλά το αληθινό 

τάκος φτιάχνεται με τορτίγια καλαμποκιού και 

περιέχει χοιρινό, ψητό κρέας, κρεμμύδι, κόλιανδρο 

κι ανανά. 

 

 

 

 

 Tamales 

 

Σα Tamales παρασκευάζονται από ζύμη με βάση 

το καλαμπόκι και μαγειρεύονται με βότανα ή 

γεμιστά με κοτόπουλο ή τσίλι και τυρί. Υυσικά 

υπάρχουν αμέτρητες παραλλαγές. Σα Tamales 

τυλίγονται σε φύλλα καλαμποκιού ή μπανάνας και 

μαγειρεύονται. Πωλούνται σε καντίνες σε ολόκληρη 

τη χώρα κι είναι σίγουρα ένα υπέροχο σνακ. 

 

 

 

 

 

 



 Palacio de Bellas Artes 

 

Ένας πολιτιστικός χώρος στην ανατολική πλευρά 

του πάρκου Alameda, το Palacio de Bellas Artes 

είναι ένα ιστορικό μνημείο αρ νουβό. Αν και το 

κτήριο ξεκίνησε να χτίζεται το 1904, σταμάτησε για 

μερικά χρόνια και ξεκίνησε πάλι μετά τη δεκαετία 

του ’30.  Έτσι το εσωτερικό του έχει μεταγενέστερο 

αρ ντεκό σχεδιασμό. Για να εκτιμήσετε πραγματικά 

τη λαμπρότητα του αμφιθεάτρου, αξίζει να 

παρακολουθήσετε μία παράσταση εδώ, όπως το 

Ballet Folklórico de México. Εναλλακτικά, 

κατευθυνθείτε στον πρώτο όροφο και θαυμάστε τις τοιχογραφίες του Ντιέγκο Ριβέρα.  

 

 

 

 Coyoacan Market 

 

Ιδρύθηκε το 1921 κι από τότε έχει πουλήσει τα 

πάντα κάτω από τον ήλιο του Μεξικού. Είτε θέλετε 

να δείτε αμέτρητα πολύχρωμα αντικείμενα, είτε να 

προμηθευτείτε υφάσματα, αυτή η αγορά είναι 

πραγματικά μία τοπική εμπειρία. Εδώ πωλούνται 

λαχανικά, καλάθια, μπαχαρικά, ζαχαρωτά και 

φρούτα. τους στενούς δρόμους αυτής της 

αγοράς θα παρακολουθήσετε από κοντά τη ζωή 

των κατοίκων αυτής της πόλης. 

 

 

 

 

 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Σο Μεξικό θεωρείται η Μέκκα της κλασικής 

μουσικής, γι’ αυτό και θα βρείτε αμέτρητα μέρη για 

να την απολαύσετε. Αν θέλετε να πιείτε ένα ποτό 

συνοδεία χαλαρής μουσικής ή να χορεύετε μέχρι 

τις πρώτες πρωινές ώρες, τότε ο προορισμός σας 

είναι η περιοχή Zona Rosa, γεμάτη μπαρ και κλαμπ. 

Εναλλακτικά, επιλέξτε το κέντρο της πόλης και τις 

περιοχές Polanco, Roma και La Condesa. 

 

 

 

 

 

 

 



Μονοήμερες εκδρομές από το Μέξικο Σίτυ 

 

 

 Teotihuacan 

 

Η πόλη Teotihuacan, η Πόλη των Θεών, είναι το 

πιο γνωστό αξιοθέατο κοντά στην πρωτεύουσα 

του Μεξικού. Εδώ κατοικούσαν οι Αζτέκοι από το 

13ο αιώνα, αν κι ακόμη δεν είναι εξακριβωμένο το 

ποιος την έχτισε. Η Πυραμίδα του Ηλίου είναι η τρίτη 

μεγαλύτερη πυραμίδα στον κόσμο και μπορείτε να 

ανεβείτε για να θαυμάσετε την όμορφη θέα του 

συγκροτήματος των πυραμίδων και το χώρο που 

τα περιβάλλει. Μία επίσκεψη αξίζει κι η Πυραμίδα 

της ελήνης. Βρείτε ένα σημείο κι απολαύστε τη 

δύση τη ηλίου, η οποία προσδίδει ένα μαγικό αέρα στον ήδη εντυπωσιακό χώρο. 

 

 

 Puebla 

 

Η αποικιοκρατική πόλη Puebla προσφέρει κάτι 

ελαφρώς διαφορετικό: μία αληθινή εικόνα του 

αποικιοκρατικού παρελθόντος του Μεξικού, γεμάτη 

πλακόστρωτους δρόμους και τον εντυπωσιακό 

Καθεδρικό Ναό. Μόλις δύο ώρες οδικώς από το 

Μέξικο ίτυ, η Puebla είναι ένας από τους πιο 

δημοφιλείς προορισμούς, με πολλά μέρη για να 

επισκεφθείτε. Ενδιαφέρον προκαλεί το αγγλικό 

κάστρο που βρίσκεται στο κέντρο της λίμνης της 

πόλης. 

 

 

 

 Taxco 

 

Η Taxco είναι μία όμορφη, αποικιοκρατική πόλη 

νοτιοδυτικά του Μέξικο ίτυ, στην πολιτεία 

Guerrero, φημισμένη για την παραγωγή αργύρου. 

υχνά αποκαλείται «ασημένια πόλη» κι έχει μία 

μοναδική ατμόσφαιρα του «Παλαιού Κόσμου», 

λόγω της αρχιτεκτονικής της, αλλά και των 

πλακόστρωτων δρόμων. Όσο βρίσκεστε στην 

Taxco επισκεφθείτε τη μεγάλη εκκλησία Santa 

Prisca που υψώνεται επιβλητικά πάνω από την 

ανατολική πλευρά της πόλης. 

 

 

 



 Cuernavaca 

 

Ακόμη μία ελκυστική, αποικιοκρατική πόλη, η 

Cuernavaca είναι η πρωτεύουσα της μεξικανικής 

πολιτείας Morelos. Βρίσκεται στους πρόποδες του 

όρους Tepozteco, νότια του Μέξικο ίτυ, σε 

υψόμετρο 1,5 χιλιόμετρο. Γνωστή κι ως «Πόλη της 

Αιώνιας Άνοιξης», έχει πολλά σημαντικά αξιοθέατα 

που αξίζει να επισκεφθείτε. Θαυμάστε το Παλάτι 

του Cortes του 16ου αιώνα, το οποίο σήμερα έχει 

μετατραπεί σε μουσείο κι επισκεφθείτε τον 

Καθεδρικό Ναό της πόλης. 

 

 

 

 


