
 

 

Γηάξθεηα: 11 εκέξεο 

Αλαρωξήζεηο:  25/10 
 

Απνηθηαθό Μεμηθό 
Πόιε ηνπ Μεμηθνύ, Ππξακίδεο Τενηηρνπαθάλ, Βαζηιηθή ηεο Γνπαδεινύπεο, 

Μνπζείν Φξίληα Κάιν, Χνηζηκίιθν, Κεξέηαξν, Σαλ Μηγθέι ληε Αγηέληε, 
Αηνηνλίιθν, Γθνπαλαρνπάην, Γθνπαληαιαράξα, Τιαθεπάθε, Μνξέιηα, 

Παηζθνπάξν, Τδηληδνπληδάλ, Νεζάθη Χαλίηζην 
 

Ένα μοναδικό πρόγραμμα με ηο οποίο θα έτοσμε ηην εσκαιρία να παρακολοσθήζοσμε ηις 
πολύτρωμες εκδηλώζεις και ηις ιδιαίηερες ηελεηοσργίες ηων εορηαζμών ηης "Ημέρας ηων 

Νεκρών" - "Dia de los Muertos" - ζηις περιοτές ποσ αποηελούν ηο επίκενηρό ηοσς - ζηην 
αποικιακή πόλη Μορέλια, ζηο Παηζκοσάρο και ζηο Νηζί Χανίηζιο ηης λίμνης Παηζκοσάρο! 

 

Πξόγξακκα εθδξνκήο 
  

1ε εκέξα: Αζήλα - Πόιε ηνπ Μεμηθνύ  
Ππλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε κε ελδηάκεζν ζηαζκό γηα ηελ πξσηεύνπζα ηνπ 
Κεμηθνύ, ηελ Ξόιε ηνπ Κεμηθνύ, ην Κέμηθν Πίηη. Άθημε, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην 

μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

2ε εκέξα: Πόιε ηνπ Μεμηθνύ, Πεξηήγεζε πόιεο, Δζληθό Αλζξωπνινγηθό Μνπζείν 
Ζ Ξόιε ηνπ Κεμηθνύ δηθή ζαο! Ρν ελδηαθέξνλ καο ζήκεξα επηθεληξώλεηαη ζην παιηό ηζηνξηθό 

θέληξν ηεο πξσηεύνπζαο, εθεί όπνπ θηππά ε θαξδηά ηεο πόιεο, ζηελ ζξπιηθή πιαηεία 
Ρζόθαιν (Zocalo), πνπ ήηαλ ην ηειεηνπξγηθό θέληξν ηεο πξσηεύνπζαο ησλ Αδηέθσλ - ηεο 
Ρελνηζηηηιάλ - όπνπ ζα αλαθαιύςνπκε ππέξνρα θηίξηα επνρήο πνπ θαζξεπηίδνπλ έληνλα ην 

παξειζόλ ηεο. Θα δνύκε κεηαμύ άιισλ ην Ξξνεδξηθό Κέγαξν κε ηηο πεξίθεκεο ηνηρνγξαθίεο 
ηνπ Nηηέγθν Pηβέξα (ζπληξόθνπ ηεο Φξίληα Θάιν), ηνλ εληππσζηαθό Θαζεδξηθό λαό πνπ 

ζεκειίσζε ν Θνξηέδ ην 1525, ην αλάθηνξν ησλ Θαιώλ Ρερλώλ, ην Γεκαξρείν, ηηο ιεσθόξνπο 
Σνπάξεζ θαη Ια ξε Φνξκόλ θ.ά. Πηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ην άθξσο ελδηαθέξνλ Δζληθό 
Αλζξσπνινγηθό Κνπζείν ην νπνίν ζηεγάδεη ηα ζεκαληηθόηεξα επξήκαηα ησλ 

πξνθνινκβηαλώλ πνιηηηζκώλ ηεο ρώξαο (Αδηέθνη, Κάγηαο, Εαπνηέθνη, Νικέθνη θιπ. - θιεηζηό 
θάζε Γεπηέξα). Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε.  

 
3ε εκέξα: Πόιε ηνπ Μεμηθνύ, Βαζηιηθή Γνπαδεινύπεο, Τενηηρνπαθάλ 
Ξξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ πεξίθεκε Βαζηιηθή ηεο Γνπαδεινύπεο, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε 

εηθόλα ηεο Ξαλαγίαο πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ θάπα ηνπ Ηλδηάλνπ Σνπάλ Ληηέγθν ην 1531. Δδώ 
ζα επηζθεθζνύκε ηελ παιηά (18νπ αηώλα) θαη ηελ ζύγρξνλε (πεξίπνπ 30 εηώλ) εθθιεζία ηεο 

Ξαλαγίαο - πξνζηάηηδαο ηνπ Κεμηθνύ. Πηε ζπλέρεηα ζα θζάζνπκε ζηνλ κεγαιύηεξν 



 

αξραηνινγηθό ρώξν ηνπ Κεμηθνύ, ην Ρενηηρνπαθάλ, πνπ βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 50 

ρηιηνκέηξσλ από ηελ Ξόιε ηνπ Κεμηθνύ. Ρν Tενηηρνπαθάλ, ν "ηόπνο ησλ ζεώλ", πνπ ήθκαζε 
κεηαμύ ηνπ 200 θαη ηνπ 650 κ.X., ππήξμε ε αξραία ζξεζθεπηηθή πξσηεύνπζα ησλ 

Tενηηρνπαθάλνο θαη ηόπνο πξνζθπλήκαηνο ησλ Aδηέθσλ. H Ιεσθόξνο ησλ Λεθξώλ πνπ 
δηαζρίδεη ην θέληξν ηεο πόιεο έρεη κήθνο πέληε ρηιηόκεηξα θαη πεξηζηνηρίδεηαη από 
ζξεζθεπηηθά θαη ηειεηνπξγηθά ζπγθξνηήκαηα, κε εληππσζηαθόηεξα ηελ Ξπξακίδα ηνπ Ήιηνπ 

θαη ηελ Ξπξακίδα ηεο Πειήλεο. Δπηζηξνθή ζηελ Ξόιε ηνπ Κεμηθνύ. Απόγεπκα ειεύζεξν. 
Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
4ε εκέξα: Πόιε ηνπ Μεμηθνύ - Κεξέηαξν - Σαλ Μηγθέι ληε Αγηέληε 
Ξξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ γξαθηθή πόιε Θεξέηαξν (Sandiago de Queretaro), πνπ είλαη 

γεκάηε κε γνεηεπηηθέο θαη εθπιεθηηθά θαινδηαηεξεκέλεο κπαξόθ εθθιεζίεο, λανύο θαη 
αξρνληηθά κε όκνξθα κπαιθόληα θαη πεξίηερλεο πξνζόςεηο. Νη Ηζπαλνί θαηέιαβαλ ηελ πόιε 

ην 1531. Έγηλε ζεκείν δηέιεπζεο γηα όζνπο ηαμίδεπαλ κεηαμύ ηεο πξσηεύνπζαο θαη ησλ 
επαξρηώλ ηεο ελδνρώξαο θαη ε εμέρνπζα ζέζε ηεο αλαγλσξίζηεθε κε ηελ νλνκαζία "Ρξίηε 
Ξόιε ηεο Λέαο Ηζπαλίαο". Αξγόηεξα έπαημε εγεηηθό ξόιν ηόζν ζηνλ αγώλα ηεο Αλεμαξηεζίαο, 

όζν θαη ζηελ Δπαλάζηαζε. Δδώ γξάθηεθε θαη ππνγξάθεθε ην Πύληαγκα ηνπ Κεμηθνύ. Ρν πην 
εμέρνλ νξόζεκν ηεο πόιεο είλαη έλα πδξαγσγείν κήθνπο 74 ρηιηνκέηξσλ, ην νπνίν 

θαηαζθεπάζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 1700 γηα λα ηξνθνδνηήζεη ηελ πόιε κε λεξό. Ζ αξραία δνκή 
δηαζρίδεη ην θέληξν κηαο από ηηο θύξηεο νδνύο ηεο πόιεο, κε δηαζηαπξώζεηο δεκέλεο ζηηο 

ςειέο θακάξεο. Θα δνύκε επίζεο ην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο, ην πξώελ κνλαζηήξη ηνπ 
Πηαπξνύ, ηελ πιαηεία "De la Corregidora" θαη ην ζέαηξν ηεο Γεκνθξαηίαο. Ππλερίδνπκε γηα 
ην Παλ Κηγθέι ληε Αγηέληε (San Miguel de Allende), κηα κηθξή, θνπθιίζηηθε πόιε, έλα 

πξαγκαηηθό απνηθηαθό δηακάληη θαη ηόπνο θαηνηθίαο θαιιηηερλώλ θαη δηαλννύκελσλ. Ρν 
ηζηνξηθό θέληξν ηνπ Παλ Κηγθέι, κε ηνπο πιαθόζηξσηνπο δξόκνπο θαη ηηο γξαθηθέο 

εθθιεζίεο, απνηειεί κλεκείν παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO από ην 2008. Άθημε θαη 
πεξηήγεζε ζηελ πόιε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε κεηαμύ άιισλ ηελ κπαξόθ 
εθθιεζία ηνπ Αξράγγεινπ Κηραήι, πνπ είλαη ην νξόζεκν ηνπ Παλ Κηγθέι, ηε κνλή ηεο 

Πύιιεςεο, ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Φξαγθίζθνπ θ.ά. Κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην 
μελνδνρείν. Ρν απόγεπκα ζα θάλνπκε κηα βόιηα ζηελ παλέκνξθε πόιε, πνπ δηαζέηεη κεγάιε 

πνηθηιία από θαθέ θαη εζηηαηόξηα. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 
5ε εκέξα: Σαλ Μηγθέι ληε Αγηέληε - Αηνηνλίιθν - Γθνπαλαρνπάην 

Πήκεξα ην πξσί ζα αλαρσξήζνπκε γηα ην Αηνηνλίιθν (Atotonilco), όπνπ ζα επηζθεθζνύκε 
ηελ νρπξσκέλε εθθιεζία ηνπ 18νπ αηώλα, πνπ γηα πνιινύο ζεσξείηαη ε Κεμηθαληθή "Θαπέια 

Πηζηίλα", ιόγσ ηεο πινύζηαο εζσηεξηθήο δηαθόζκεζεο θαη ηηο ππέξνρεο ηνηρνγξαθίεο πνπ 
απεηθνλίδνπλ ηε δσή, ηα πάζε θαη ηελ αλάζηαζε ηνπ Ηεζνύ. Κεηά ηελ επίζθεςή καο ζα 
ζπλερίζνπκε γηα ην Γθνπαλαρνπάην (Guanajuatν), κηα πόιε πνπ από ην 1988 απνηειεί 

κλεκείν παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Άθημε θαη πεξηήγεζε ζηελ όκνξθε απηή 
πόιε, ην θέληξν ηεο νπνίαο είλαη έλαο κνλαδηθόο ιαβύξηλζνο από πεδνδξνκεκέλα ζνθάθηα 

θαη κηθξέο ζθηεξέο πιαηείεο, ελώ ηα πνιύρξσκα ζπίηηα ηνπ πνπ ζθαξθαιώλνπλ κέρξη ηνπο 
γύξσ ιόθνπο, απνηεινύλ έλα εμαηξεηηθό παξάδεηγκα απνηθηαθήο αξρηηεθηνληθήο. Θα 
πεξάζνπκε από ην Ξαλεπηζηήκην, ζα δνύκε ην ζέαηξν Σνπάξεο πνπ ηελ πξόζνςή ηνπ 

ζηνιίδνπλ κνύζεο ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο, ζα κάζνπκε ηελ ηξαγηθή ηζηνξία αγάπεο 
αλάκεζα ζε κηα πινύζηα θνπέια θαη έλαλ θησρό αλζξαθσξύρν ζην δηάζεκν ζηελάθη 

"Callejon de Beso", ζα δνύκε ην ζπίηη-κνπζείν ηνπ δσγξάθνπ Ληηέγθν Οηβηέξα, ζπδύγνπ ηεο 
Φξίληα Θάιν θ.ά. Κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

6ε εκέξα: Γθνπαλαρνπάην - Γθνπαληαιαράξα 
Ξξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ δεύηεξε κεγαιύηεξε πόιε ηεο ρώξαο, ηελ Γθνπαληαιαράξα, ηελ 

πξσηεύνπζα ηεο πνιηηείαο Σαιίζθν θαη ην ζεκαληηθόηεξν βηνκεραληθό θέληξν ηνπ δπηηθνύ 
Κεμηθνύ. Ζ παηξίδα ησλ Καξηάηζη θαη ηεο ηεθίια ζπλδπάδεη κε κνλαδηθό ηξόπν ηελ απνηθηαθή 
θαη ηελ ζύγρξνλε αξρηηεθηνληθή. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο μελάγεζήο καο ζηελ πόιε ζα δνύκε 

κεηαμύ άιισλ ην Ξνιηηηζηηθό Θέληξν Cabañas, πνπ απνηειεί κλεκείν παγθόζκηαο 
θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO, ην θπβεξλεηηθό κέγαξν κε ηηο ηνηρνγξαθίεο ηνπ Jose Clemente 

Orozco, ην ζέαηξν Degollado ηνπ 19νπ αηώλα, ηνλ Θαζεδξηθό λαό, ηελ ξνηόληα πνπ είλαη 
αθηεξσκέλε ζε ζεκαληηθνύο αλζξώπνπο ηεο επαξρίαο Σαιίζθν (Rotunda de los Jaliscenses 



 

Ilustres), ηελ αγνξά San Juan de Dios, ηελ πιαηεία Tapatia θ.ά. Σξόλνο ειεύζεξνο γηα λα 

πεξπαηήζεηε ζηα ππέξνρεο πιαηείεο θαη ηα πάξθα ηεο πόιεο. Κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην 
μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
7ε εκέξα: Γθνπαληαιαράξα - Τιαθεπάθε - Γθνπαληαιαράξα  
Ξξσηλή αλαρώξεζε γηα ην Ριαθεπάθε (Tlaquepaque), κηα γεηηνληθή παλέκνξθε απνηθηαθή 

πόιε-πξνάζηην ηεο Γθνπαληαιαράξα, πνπ είλαη γλσζηή γηα ηα παλέκνξθα ρεηξνηερλήκαηά 
ηεο: θεξακηθά, θνζκήκαηα, μπιόγιππηα, αληηθείκελα από θπζεηό γπαιί θιπ., θαζώο θαη γηα 

ηελ πιαηεία Parián, ην ζηέθη ησλ Καξηάηζη. Θα πεξηεγεζνύκε καδί κε ηνλ αξρεγό καο ζηα 
ζηελά πιαθόζηξσηα δξνκάθηα ηεο πόιεο, ζα δνύκε ηηο κηθξέο γξαθηθέο πιαηείεο κε ηνπο 
ζηνιηζκνύο θαη ηηο εθδειώζεηο ιόγσ ησλ εκεξώλ, θαζώο θαη ηα εξγαζηήξηα ρεηξνηερλίαο. 

Σξόλνο ειεύζεξνο γηα βόιηεο θαη αγνξέο, απνιακβάλνληαο ηελ ππέξνρε αηκόζθαηξα ηεο 
πόιεο. Δπηζηξνθή ζηελ Γθνπαληαιαράξα. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
8ε εκέξα: Γθνπαληαιαράξα - Μνξέιηα 
Ξξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ παλέκνξθε απνηθηαθή πόιε Κνξέιηα, πνπ απνηειεί ην επίθεληξν 

ησλ ενξηαζκώλ ηεο Ζκέξαο ησλ Λεθξώλ ζην Κεμηθό, κε ηελ νπνία εθθξάδεηαη ε αγάπε θαη ν 
ζεβαζκόο γηα απηνύο πνπ έρνπλ θύγεη από ηε δσή θαη πνπ από ην 2008 ε UNESCO ηελ έρεη 

εληάμεη ζηνλ θαηάινγν ηεο Άπιεο Ξνιηηηζηηθήο Θιεξνλνκηάο ηεο Αλζξσπόηεηαο. Ρν ηζηνξηθό 
θέληξν ηεο πόιεο είλαη από κόλν ηνπ έλα πξαγκαηηθό "ππαίζξην κνπζείν" θαη απνηειεί επίζεο 

κλεκείν παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Άθημε θαη παλνξακηθή επίζθεςε ζηελ πόιε, 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε κεηαμύ άιισλ ηελ Ξιαηεία ησλ Όπισλ, ην 
Θπβεξλεηηθό Κέγαξν, ηνλ Θήπν θαη ην Ωδείν ησλ Οόδσλ, ην Ξαιάηη Θιαβηρέξν, ηελ ηνπηθή 

αγνξά δαραξσηώλ θαη ην παιηό δξαγσγείν. Κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Πηε 
ζπλέρεηα ζα πεξηπιαλεζνύκε ζηηο ηνπηθέο αγνξέο γεκάηεο ζηνιίδηα κε ζέκα ηελ "Ζκέξα ησλ 

Λεθξώλ" θαη αξγόηεξα ζα επηζθεθζνύκε ην λεθξνηαθείν ηεο Κνξέιηα γηα λα 
παξαθνινπζήζνπκε ηνλ ζηνιηζκό ησλ κλεκάησλ γηα ηελ γηνξηή ηεο Ζκέξαο ησλ Λεθξώλ. 
Έλα ζέακα πξαγκαηηθά πξσηόγλσξν θαη κνλαδηθό ζηνλ θόζκν! Πηα ζπίηηα θαη ζηα 

λεθξνηαθεία ζηήλνληαη βσκνί (ofrendas) κε ηε θσηνγξαθία ηνπ απνβηώζαληνο, 
δηαθνζκεκέλνη κε θεξηά, θόθθηλα πθάζκαηα θαη πνξηνθαιί ρξώκαηνο ινπινύδηα (θαηηθέδεο), 

πνπ ιεηηνπξγνύλ σο θαλάξηα γηα ηνπο λεθξνύο, ζηνπο νπνίνπο θέξλνπλ ηα θαγεηά θαη ηα 
πνηά πνπ ηνπο άξεζαλ, αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ή ηνπο ραξαθηήξηδαλ, ην ςσκί ησλ 
λεθξώλ (έλα ζηξνγγπιό ςσκί κε γιπθάληζν δηαθνζκεκέλν κε λεθξνθεθαιέο, πνπ ζπκβνιίδεη 

ηνλ θύθιν ηεο δσήο θαη παζπαιηζκέλν κε θόθθηλε δάραξε πνπ ζπκβνιίδεη ην αίκα), θαζώο 
θαη δαραξσηά ζε ζρήκα θξαλίνπ ή ζθειεηνύ θηηαγκέλα από δάραξε - ηα πεξίθεκα calaveras 

(λεθξνθεθαιέο). 
 
9ε  εκέξα: Μνξέιηα - Παηζθνπάξν - Τδηληδνπληδάλ - Νεζί Χαλίηζην/Λίκλε 

Παηζθνπάξν - Πόιε ηνπ Μεμηθνύ 
Πήκεξα ην πξσί ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ γεηηνληθή καγεπηηθή πόιε Ξαηζθνπάξν 

(Pátzcuaro), όπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλνξακηθήο καο πεξηήγεζεο ζα δνύκε ηελ Βαζηιηθή 
ηεο Ξαλαγίαο ηεο γείαο, ηνλ Λαό θαη Θνιιέγην ηεο Δηαηξείαο ηνπ Ηεζνύ, ην ζπίηη κε ηα 11 
πάηηνο (αίζξηα) θαη άιια ελδηαθέξνληα ζεκεία ηεο πόιεο, ηεο νπνίαο νη γξαθηθέο πιαηείεο 

Vasco de Quiroga θαη Gertrudis Bocanegra, αιιά θαη νη ηνπηθέο αγνξέο κε ηε κεγάιε πνηθηιία 
ρεηξνηερληώλ είλαη ζηνιηζκέλεο γηα ηελ Ζκέξα ησλ Λεθξώλ θαη καο πξνζθαινύλ λα 

πεξπαηήζνπκε θαη λα δήζνπκε ηε κνλαδηθή απηή αηκόζθαηξα. Πηε ζπλέρεηα ζα 
επηζθεθζνύκε ηελ Ρδηληδνπληδάλ (Tzintzuntzan), πνπ βξίζθεηαη δίπια ζηελ ιίκλε 
Ξαηζθνπάξν. πήξμε ε κεγαιύηεξε θαη πην ζεκαληηθή πόιε θαη αξγόηεξα πξσηεύνπζα ηεο 

απηνθξαηνξίαο Ξνπξέπεηζα (Purépecha). Κεηά ηελ επίζθεςή καο ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν 
ζα επηβηβαζηνύκε ζε βάξθα γηα λα θζάζνπκε ζην Σαλίηζην (Janitzio), ην θύξην λεζί ηεο 

ιίκλεο Ξαηζθνπάξν, ζην ςειόηεξν ζεκείν ηνπ νπνίνπ δεζπόδεη ην ύςνπο 40 κέηξσλ άγαικα 
ηνπ ήξσα ηεο αλεμαξηεζίαο Σνζέ Καξία Κνξέινο. Πην Σαλίηζην ρηππάεη ε θαξδηά ησλ 
εθδειώζεσλ θαη ησλ ηειεηώλ ηεο πνιύρξσκεο Γηνξηήο ησλ Λεθξώλ. Γεκάηνη κνλαδηθέο 

εηθόλεο θαη ζπάληεο εκπεηξίεο ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ Ξόιε ηνπ Κεμηθνύ. Άθημε θαη 
ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
 



 

10ε εκέξα: Πόιε ηνπ Μεμηθνύ, Μνπζείν, Φξίληα Κάιν, Χνηζηκίιθν - Πηήζε γηα ηελ 

Αζήλα 
Πήκεξα ην πξσί ζα επηζθεθζνύκε ην πεξίθεκν κνπζείν ηεο Φξίληα Θάιν (Frida Kahlo), πνπ 

ήηαλ ην ζπίηη ζην νπνίν δνύζε καδί κε ηνλ ζύδπγό ηεο Ληηέγθν Οηβέξα. Ξεξηιακβάλεη πίλαθεο 
θαη ησλ δύν δσγξάθσλ, θσηνγξαθίεο θαη πξνζσπηθά ηνπο αληηθείκελα, όκσο ηόζν ην ίδην ην 
ζπίηη κε ην ραξαθηεξηζηηθό κπιε ρξώκα, όζν θαη ν θήπνο ηνπ, απνηεινύλ δύν μερσξηζηά 

αμηνζέαηα από κόλα ηνπο. Πηε ζπλέρεηα ζα κεηαβνύκε ζην Σνηζηκίιθν (Xochimilco), όπνπ ζα 
θάλνπκε βόιηα κε παξαδνζηαθή βάξθα (trajineras) θαη ζα δνύκε ην εθηεηακέλν δίθηπν ησλ 

θαλαιηώλ, ησλ ιηκλώλ θαη ησλ ηερλεηώλ θήπσλ πνπ νλνκάδνληαη Chinampa. Ζ 
επνλνκαδόκελε "Βελεηία ηεο Ξόιεο ηνπ Κεμηθνύ" απνηειεί κλεκείν παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο 
ηεο UNESCO. Κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη επηβίβαζε ζηελ πηήζε γηα ηελ Αζήλα κέζσ 

ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ. 
 

11ε εκέξα: Άθημε ζηελ Αζήλα 
 
Τηκή ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν:  

Αλαρώξεζε Γηάξθεηα Τηκή ζε δίθιηλν Γηαθνξά Μνλνθιίλνπ 

25/10 11 εκέξεο 2.350 € + 650 € 

 
  

Πεξηιακβάλνληαη: 
 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο κε ελδηάκεζν ζηαζκό  

 Μελνδνρεία 4* θαη ζηελ Ξόιε ηνπ Κεμηθνύ ην Barcelo 5*  
 Ζκηδηαηξνθή θαζεκεξηλά  

 Αζθαιή κεηαθνξηθά κέζα γηα ηηο κεηαθηλήζεηο από/πξνο ηα αεξνδξόκηα ηνπ 
εμσηεξηθνύ θαη γηα όιεο ηηο εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο  

 Δπηζθέςεηο, πεξηεγήζεηο, εθδξνκέο, όπσο πεξηγξάθνληαη ζην πξόγξακκα  

 Δίζνδνη ζηνπο επηζθεπηόκελνπο ρώξνπο  
 Ρνπηθνί έκπεηξνη μελαγνί  

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο  
 Έκπεηξνο Έιιελαο αξρεγόο-ζπλνδόο 

 

 
Γελ πεξηιακβάλνληαη: 

 
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινο θαπζίκσλ, θηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά, ηαμηδησηηθή 

αζθάιεηα θαη αζθάιεηα COVID γηα ηαμηδηώηεο έσο 75 εηώλ: 920 €  
 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό, πξνηεηλόκελν 

θιπ. 

 
Σεκεηώζεηο: 

 
 Νη αλσηέξσ εθδξνκέο, επηζθέςεηο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε δηαθνξεηηθή 

ζεηξά ρσξίο λα παξαιεηθζεί θάηη από ηα αλαγξαθόκελα  

 Ρειηθό πξόγξακκα κε ην ζαο.  
 Ππκκεηνρή ζηελ εθδξνκή ζεκαίλεη όηη αλαληίξξεηα απνδέρεζηε ηνπο Γεληθνπο Όξνπο 

Ππκκεηνρήο. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Πηήζεηο:  

 
 

Αξηζκόο 
Πηήζεο 

Ηκεξνκελία Γηαδξνκή 
Ώξα 

Αλαρώξεζεο 
Ώξα 

Άθημεο 

KL 1572 
25/10/2022 

Αζήλα – Άκζηεξληακ 06:00 08:30 

KL 685 Άκζηεξληακ – Ξόιε ηνπ Κεμηθνύ 14:30 18:59 

KL 686 03/11/2022 Ξόιε ηνπ Κεμηθνύ – Άκζηεξληακ 21:55 15:05+1 

KL 1581 04/11/2022 Άκζηεξληακ – Αζήλα 20:55 01:05+1 

 

 


