
 

 

Πλάγια ντελ Κάρμεν 

 

 

 

Η Πλάγια ντελ Κάρμεν είναι ένα μικρό διαμάντι κρυμμένο στο Μεξικό, στη Χερσόνησο Γιουκατάν 

και βρέχεται από τα εκτυφλωτικά τιρκουάζ νερά της Καραϊβικής. Η παραλία της, η Ριβιέρα Μάγια, 

έχει διάφανη άμμο, κοκοφοίνικες και καταγάλανα νερά. Αμερικανοί, Καναδοί κι Ευρωπαίοι 

ξεκίνησαν να εγκαθίστανται εδώ το 1990, δημιουργώντας ένα μωσαϊκό πολιτισμών και 

κουλτούρας. Πολυτελή ξενοδοχεία προσφέρουν χαλάρωση και ξεκούραση. Εξαιρετικά 

εστιατόρια με διεθνή κουζίνα υπόσχονται να σας συναρπάσουν. Κάντε ηλιοθεραπεία, 

κολυμπήστε με θαλάσσιες χελώνες και χαλαρώστε στα beach bar. Ολοκληρώστε τη μέρα σας 

απολαμβάνοντας λάτιν ρυθμούς και σφηνάκια τεκίλας στα μπαράκια της πόλης. Ζήστε τη 

μεξικανική κουλτούρα, ανακαλύψτε έναν από τους μεγαλύτερους κοραλλιογενείς υφάλους της 

Γης, κάντε αμέτρητα σπορ και γνωρίστε τον πολιτισμό των Μάγια. Η κοσμοπολίτικη Πλάγια ντελ 

Κάρμεν είναι ένας επίγειος παράδεισος που αξίζει να εξερευνήσετε. 

 

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Οι καλύτεροι μήνες για να επισκεφθείτε την Πλάγια ντελ Κάρμεν είναι από τον Οκτώβριο 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. 

 

 

 Πλάγια ντελ Κάρμεν – Θερμοκρασία  
 

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

Ελαχ(°C) 19 19 20 21 22 23 23 23 23 23 21 19 

Μεγ(°C) 28 29 31 32 33 32 33 33 32 31 29 29 

 

 

 

 Πλάγια ντελ Κάρμεν – 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 

 

 Διασκεδάστε στο θεματικό πάρκο Xplor 

 Εξερευνήστε την καταβόθρα Rio Secreto 

 Καταδυθείτε στα καταγάλανα νερά της Καραϊβικής και κολυμπήστε με θαλάσσιες 

χελώνες 

 Δείτε το ιδιαίτερο άγαλμα στο Parque Los Fundadores 

 Ξεναγηθείτε στο Chichen Itza 

 Θαυμάστε από κοντά τα ερείπια στο Τουλούμ 

 Περιηγηθείτε στο Μουσείο Φρίντα Κάλο 

 Αφήστε τις αισθήσεις σας να παρασυρθούν στο 3D Museum of Wonders 

 Πραγματοποιήστε βόλτα με αλεξίπτωτο πάνω από τη θάλασσα 

 Ψωνίστε και διασκεδάστε στην 5η Λεωφόρο 

 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 

 Χώρα: Μεξικό 

 Γλώσσα: Ισπανικά 

 Ζώνη Ώρας: -7 

 Νόμισμα: Πέσο Μεξικού 

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 15 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό για Κανκούν 
 

 

 



Χάρτης Προορισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
 Μετακινήσεις: Η πόλη είναι αρκετά μικρή, γι’ αυτό και δεν διαθέτει μέσα μεταφοράς. 

Ωστόσο, όλα τα σημεία ενδιαφέροντος είναι συγκεντρωμένα κοντά στην παραλία και 

μπορείτε να περπατήσετε. 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 στην Πλάγια ντελ Κάρμεν, 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 στην Πλάγια ντελ Κάρμεν με: 

 

 Πούντα Κάνα – Δομινικανή Δημοκρατία 

 Κούβα 

 Μαϊάμι 

 Μέξικο Σίτυ 

 Λός Άντζελες 

 Παλένκε 

 Οαχάκα 

 Νέα Υόρκη 

 Καρταχένα – Κολομβία 

 

 



Δραστηριότητες 

 

 

1) Río Secreto 

Μία πρόσφατη ανακάλυψη, το Río Secreto είναι η 

μεγαλύτερη καταβόθρα της χερσονήσου, με 

σήραγγες συνολικού μήκους πάνω από 38 

χιλιόμετρα. Διαθέτει 15 διαφορετικές εισόδους με 

αποτέλεσμα πιθανότατα να μη συναντήσετε 

κάποια άλλη ομάδα μέσα στη σπηλιά. Μόλις 

εξοπλιστείτε με φακούς, ειδικές στολές και 

παπούτσια, θα λάβετε μέρος σε μία τελετή καπνού 

των Μάγια, προϋπόθεση για να μπείτε σε αυτόν 

τον ιερό χώρο. Το μεγαλύτερο μέρος της 

ξενάγησης θα περιπλανηθείτε στα νερά που 

φτάνουν μέχρι τη μέση σας, θαυμάζοντας τον υπερφυσικά συμπαγή σταλακτίτη που έχουν δει 

άνθρωποι μόνο την τελευταία δεκαετία. 

 

 

2) Κατάδυση 

 

Η Πλάγια ντελ Κάρμεν είναι γεμάτη σημεία για 

κατάδυση. Αυτό που την καθιστά ιδανική πόλη για 

να απολαύσετε τον υποβρύχιο κόσμο της είναι τα 

ζεστά νερά της κι η άγρια φύση της Καραϊβικής 

Θάλασσας. Επιλέξτε την υποβρύχια καταβόθρα 

Tajma-hál, ένας λαβύρινθος σηράγγων και 

σπηλαίων. Εναλλακτικά, εξερευνήστε έναν ύφαλο 

μαζί με τους ταυροκαρχαρίες. Αν σας αρέσει το 

snorkeling, ιδανικό είναι το πάρκο Xel-Ha. 

 

 

 

 

3) Parque Los Fundadores 

 

Πρόκειται για ένα πάρκο γεμάτο πράσινο κι είναι 

το πρώτο που θα δείτε καθώς φτάνετε στην πόλη. 

Εδώ βρίσκεται και το Capilla de Nuestra Senora 

del Carmen, ένα χαριτωμένο εκκλησάκι. Αυτό που 

θα τραβήξει την προσοχή σας είναι το  Portal 

Mayo, μία αψίδα 16 μέτρων. Ανεγέρθηκε για τον 

εορτασμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012 που σήμανε 

το τέλος ενός κύκλου διάρκειας 5.126 χρόνων στο 

ημερολόγιο Mesoamerican Long Count. Ακόμη, 

εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ημέρας το μεσοαμερικανικό 

τελετουργικό Danza de los Voladores (Dance of the Flyers). 



4) Αλεξίπτωτο Θαλάσσης 

 

Το αλεξίπτωτο θαλάσσης είναι μία εξαιρετικά 

δημοφιλής δραστηριότητα στην Πλάγια ντελ 

Κάρμεν. Η απογείωση ίσως σας κουράζει λίγο, 

ωστόσο μόλις βρεθείτε στον ουρανό θα βιώσετε 

μία από τις πιο γαλήνιες εμπειρίες στις 

πολυσύχναστες παραλίες της περιοχής. Φυσικά, 

θα έχετε μία απίστευτη θέα της ακτής από ψηλά. 

Από εδώ θα βγάλετε τις πιο ωραίες φωτογραφίες 

του ταξιδίου σας. 

 

 

 

5) 3D Museum of Wonders 

 

Το 3D Museum of Wonders είναι μία γκαλερί με 

περισσότερους από 60 τρισδιάστατους πίνακες 

που θα λατρέψουν τα παιδιά όλως των ηλικιών. 

Πρόκειται για εμπνευσμένα κι εντυπωσιακά έργα, 

αρκετά από τα οποία μπορείτε να πλησιάσετε και 

να αγγίξετε. Καλό θα ήταν να έχετε πάντα έτοιμη τη 

φωτογραφική σας μηχανή, καθώς θα σας 

δοθούν αμέτρητες ευκαιρίες να κάνετε σερφ, να 

σας κουρέψει μία μαϊμού ή να κολλήσετε σε μία 

σαπουνόφουσκα του Jean Siméon Chardin’s. 

 

 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 

 

 
 Alambre 

 

Το Alambre είναι ένα πιάτο που φτιάχνεται με 

ψιλοκομμένο κρέας και λαχανικά, όπως 

μοσχαρίσιο κρέας, χοιρινό, πιπεριές, κρεμμύδι και 

τυρί. Θα συναντήσετε και παραλλαγές του πιάτου, 

όπου το κρέας σουβλίζεται. Εναλλακτικά, μπορεί 

να περιέχει κατσικίσιο κρέας ή λουκάνικο. 

Σερβίρεται συνήθως με τορτίγια. 

 

 

 

 

 

 



 Tostada 

 

Πρόκειται για ένα μεξικανικό πιάτο που αποτελείται 

από φρυγανισμένες τορτίγιες με διάφορα κρέατα 

και λαχανικά. Το πιάτο συχνά ολοκληρώνεται με 

λιωμένο τυρί. Μπορεί να βρείτε πολλές 

παραλλαγές του στη Λατινική Αμερική. Στο Μεξικό 

το Tostada φτιάχνεται συνήθως με κοτόπουλο, 

φασόλια, τσίλι, μαρούλι και κομμάτια αβοκάντο. 

Παραδοσιακά, η τορτίγια είναι ελαφρώς 

τσαλακωμένη. 

 

 

 

 Πάρκο Xplor 

 

Αυτό το θεματικό πάρκο είναι γεμάτο 

δραστηριότητες σε ένα ασφαλές φυσικό 

περιβάλλον. Διαθέτει zipline μήκους περίπου 3 

χιλιομέτρων, ξεκινώντας από έναν πύργο ύψους 50 

μέτρων. Ακόμη, έχετε τη δυνατότητα να οδηγήσετε 

ένα αμφίβιο όχημα (μπορεί να κινηθεί στην ξηρά 

και στη θάλασσα) σε μία διαδρομή που περνάει 

μέσα από τη ζούγκλα και να περάσετε πάνω από 

τα ποτάμια σαν επαγγελματίες.  Το Πάρκο Xplor έχει 

δική του υποβρύχια καταβόθρα στην οποία 

μπορείτε να περιηγηθείτε πάνω σε σχεδίες και να 

βουτήξετε κάτω από τους σταλακτίτες.  

 

 

 5η Λεωφόρος 

 

Δεν γίνεται να επισκεφθείτε την Πλάγια ντελ Κάρμεν 

και να μην περπατήσετε στη La Quinta, γνωστή κι 

ως 5η Λεωφόρος. Είναι ο κεντρικός πεζόδρομος 

γεμάτος καταστήματα, μπαρ κι εστιατόρια. Σε αυτό 

το λιθόστρωτο δρόμο θα βρείτε συγκεντρωμένα τα 

νυχτερινά μαγαζιά της πόλης. Εδώ μπορείτε να 

ψωνίσετε τα σουβενίρ και τα δώρα για τους 

αγαπημένους σας ανθρώπους. Μόλις δύσει ο 

ήλιος, ερμηνευτές του δρόμου, ντυμένοι με 

ευφάνταστα κοστούμια, χορεύουν και τραγουδούν. 

 

 

 

 

 

 



Οι καλύτερες παραλίες 

 

 
 Mamitas Beach 

 

 

Ένα υπέροχο μέρος για να χαλαρώσετε κάτω από 

τον ήλιο είναι η παραλία Mamitas. Μπορείτε να 

ξαπλώσετε κάτω από τη σκιά μίας ομπρέλας, να 

κάνετε τζετ σκι, αλεξίπτωτο θαλάσσης ή ιστιοπλοΐα. 

Σε αυτή την παραλία θα συναντήσετε ένα μεγάλο 

πάρτι ό,τι ώρα κι αν έρθετε. 

 

 

 

 

 

 Playacar Beach 

 

Ακόμη μία όμορφη παραλία είναι η Playacar 

μπροστά στην κοινότητα Playacar Phase 1. Αν κι η 

περιφραγμένη κοινότητα είναι ιδιωτική, η παραλία 

είναι δημόσια. Είναι από τις λιγότερο τουριστικές 

παραλίες, για αυτό και δεν θα συναντήσετε πολύ 

κόσμο. Είναι όμως πολύ όμορφη, με λευκή, 

μαλακή άμμο. Ωστόσο, δεν διαθέτει κάποια 

καφετέρια, γι’ αυτό φροντίστε να έχετε μαζί σας 

φαγητό και νερό. 

 

 

 

 

 Punta Esmeralda Beach 

 

Μία παραλία μήκους περίπου 1,5 χιλιομέτρου, η 

Punta Esmeralda Beach είναι θαυμάσια και 

διαθέτει μία ρηχή καταβόθρα που συναντά τη 

Θάλασσα της Καραϊβικής. Η ανάμειξη του γλυκού 

νερού της καταβόθρας με το θαλασσινό της 

Καραϊβικής δημιουργεί πράσινους τόνους, εξού και 

το όνομα. 

 

 

 

 

 

 

 



Μονοήμερες εκδρομές από την Πλάγια ντελ Κάρμεν 

 

 

 Chichen Itza 

 

Το Chicen Itza βρίσκεται 2 ώρες από την Πλάγια 

ντελ Κάρμεν, 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 μία ώρα από την Πλάγια ντελ 

Κάρμεν. 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 μικρό νησί απέναντι από 

την Πλάγια ντελ Κάρμεν, 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 στην Πλάγια ντελ Κάρμεν με το 

τελευταίο πλοίο για να δείτε το μαγευτικό 

ηλιοβασίλεμα. 


