
 

 
 

 
 

Γηάξθεηα: 16 εκέξεο 
Αλαxσξήζεηο:  09/09 

 
 

Γύξνο Κεμηθνύ κε Χεξζόλεζν Γηνπθαηάλ 
Κέμηθν Σίηη - Ππξακίδεο Τενηηρνπαθάλ - Βαζηιηθή ηεο Γνπαδεινύπεο -  

Θνπεξλαβάθα – Τάμθν – Πνπέκπια – Οαράθα - Κόληε Αικπάλ – Κίηια – 

Τερνπαληεπέθ - Σνπκηδέξν - Σαλ Kξηζηόκπαι Γε ιαο Kάζαο -  
Ηλδηάληθα ρσξηά Σαλ Χνπάλ Τζακνύια θαη Εηλαθαληάλ - Δζληθόο Γξπκόο 

Άγνπα Aδνύι – Παιέλθε – Θακπέηζε – Οπμκάι – Θακπάρ - Τζηηζέλ Ηηδά – 
Βαγηαδνιίδ - Τνπινύκ - Πιάγηα Ληει Θάξκελ 

 
Από ηνπο κλεκεηώδεηο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο ησλ Μάγηαο ζηα ηξνπηθά δάζε κέρξη ηηο 

αξρνληηθέο απνηθηαθέο πόιεηο ζηα θεληξηθά πςίπεδα θαη από ηηο εθπιεθηηθέο παξαιίεο ηνπ 
Εηξεληθνύ κέρξη ηηο θαηάιεπθεο ακκνπδηέο κε ηα ηηξθνπάδ λεξά ηεο Καξατβηθήο, ην Μεμηθό 

είλαη κηα ρώξα αληηζέζεσλ, ζξύισλ θαη βαζεηά ξηδσκέλσλ παξαδόζεσλ. Αξραίνη πνιηηηζκνί - 
Οικέθνη, Ζαπνηέθνη, Τνιηέθνη, Μάγηαο, Αδηέθνη - ζπγρσλεύηεθαλ κε ηελ Επξσπατθή 

θνπιηνύξα ηεο θαζνιηθήο Ιζπαλίαο θαη δεκηνύξγεζαλ έλα ζπλαξπαζηηθό κσζατθό από ήζε 
θαη έζηκα, έλα εθξεθηηθό κείγκα από εηθόλεο, ήρνπο, γεύζεηο θαη κπξσδηέο. Κάθηνη θαη 
ζνκπξέξνο, αηώξα θαη ζηέζηα, ηεθίια θαη ηζίιη, Εκηιηάλν Ζαπάηα θαη Πάληζν Βίια, Φξίληα 

Κάιν, Νηηέγθν Ρηβέξα θαη Μαξηάηζη! 

Πξόγξακκα εθδξνκήο 
  
1ε εκέξα: Αζήλα – Πόιε ηνπ Κεμηθνύ 
Ππλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε κε ελδηάκεζν ζηαζκό γηα ηελ Ξόιε ηνπ Κεμηθνύ. 

Άθημε, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

2ε εκέξα: Πόιε ηνπ Κεμηθνύ (Πεξηήγεζε πόιεο, Δζληθό Αλζξσπνινγηθό Κνπζείν, 
Κνπζείν Φξίληα Θάιν) 

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 



 

Χνπάξεζ 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). Ρέινο, 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. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν. 

Γηαλπθηέξεπζε.  
 
3ε εκέξα: Πόιε ηνπ Κεμηθνύ - Βαζηιηθή Γνπαδεινύπεο - Τενηηρνπαθάλ - Πόιε ηνπ 

Κεμηθνύ 
Ξξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ πεξίθεκε Βαζηιηθή ηεο Γνπαδεινύπεο, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε 

εηθόλα ηεο Ξαλαγίαο πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ θάπα ηνπ Ηλδηάλνπ Χνπάλ 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 θαη "θξαηήζηε" ιίγε 

δύλακε γηα ην βξάδπ, γηαηί ε πόιε απηή δελ θνηκάηαη πνηέ... ιέλε. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

4ε εκέξα: Πόιε ηνπ Κεμηθνύ - Θνπεξλαβάθα - Τάμθν - Πνπέκπια 
"Αζεκέληα Ξόιε", έηζη νλνκάδνπλ νη ληόπηνη ην Ράμθν, ην απνηθηαθό ζηνιίδη πνπ άθεζαλ 
πίζσ ηνπο νη Ηζπαλνί. Αξρηθά ζα ζηακαηήζνπκε ζηελ Θνπεξλαβάθα (Cuernavaca), γηα λα 

δνύκε ππέξνρα θηίξηα θαη εμαηξεηηθά παιάηηα, όπσο απηό ηνπ Θνξηέδ. Φζάλνπκε αξγόηεξα 
ζην Ράμθν, κηα πόιε απισκέλε ζηηο πιαγηέο ηεο Πηέξξα Κάδξε θαη ζηε κέζε ελόο 

εληππσζηαθνύ ηνπίνπ πνπ ζπκίδεη Αλδαινπζία. Ρα ζπίηηα, ηα νπνία πξνζηαηεύνληαη σο εζληθά 
κλεκεία, είλαη θάηαζπξα κε θόθθηλα θεξακίδηα. Κεηά ηελ πεξηήγεζή καο ζα ζπλερίζνπκε γηα 
ηελ Ξνπέκπια, ηελ ηέηαξηε ζε κέγεζνο πόιε ηεο ρώξαο, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπίηηα 

θαιπκκέλα κε πνιύρξσκα πιαθάθηα ηεο Talavera. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. 
Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
5ε εκέξα: Πνπέκπια (Πεξηήγεζε) – Οαράθα (Πεξηήγεζε) 
Ξξσηλή πεξηήγεζε ζηελ Ξνπέκπια, ην ηζηνξηθό θέληξν ηεο νπνίαο, ε Ξιάδα ληε ια 

Θνλζηηηνπζηόλ θαη ηα πνιπάξηζκα απνηθηαθά ηεο θηίξηα, έρνπλ αλαθεξπρζεί κλεκεία 
παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Πηε ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ Ναράθα, ηελ 

πξσηεύνπζα ηεο νκώλπκεο πνιηηείαο θαη γελέηεηξα ηνπ δηθηάηνξα Ξνξθύξην Nηίαδ. Άθημε θαη 
ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Πηε ζπλέρεηα ζα πεξπαηήζνπκε ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο, 
εθεί όπνπ ρηππά ε θαξδηά ηεο ηνπηθήο δσήο θαη πεξπαηήζηε ζηελ Θαιέ Καζεληόλην Αιθαιά, 

όπνπ πςώλνληαη νη ρξσκαηηζηέο πξνζόςεηο ησλ παιαηώλ θαηνηθηώλ ησλ Ηζπαλώλ παηξηθίσλ. 
Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
6ε εκέξα: Οαράθα - Κόληε Αικπάλ - Οαράθα 
Πήκεξα ην πξσί ζα επηζθεθζνύκε ην Mόληε Aικπάλ, ην νπνίν θηίζηεθε ζηελ θνξπθή ελόο 

ιόθνπ θαη θπξηάξρεζε ζηελ θνηιάδα ηεο Oαράθα. Δίλαη ε πην ζεκαληηθή πξώηκε 
εγθαηάζηαζε, ε θπξηόηεξε πόιε θαη ηειεηνπξγηθό θέληξν ηνπ θξάηνπο ησλ Zαπνηέθσλ, κε 

16.000 θαηνίθνπο ήδε ην 200 π.X., κε εληππσζηαθά επξήκαηα θαη πνιύρξσκα κσζατθά, κε 
κεγαινπξεπή νηθνδνκήκαηα, αζηξνλνκηθά παξαηεξεηήξηα, λανύο θαη ζηάδηα. Δπηζηξνθή 
ζηελ Ναράθα θαη ρξόλνο γηα αγνξέο ζην θέληξν ηεο πόιεο, όπνπ κπνξείηε λα βξείηε ηνπηθά 

ρεηξνηερλήκαηα θαη όκνξθα ζνπβελίξ. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

 
 



 

7ε εκέξα: Οαράθα - Κίηια - Τερνπαληεπέθ 

Ρν πξσί ζα δηαζρίζνπκε ηε ξαρνθνθαιηά ηεο Πηέξα Κάδξε, πεξλώληαο αλάκεζα από 
παλέκνξθεο πεξηνρέο πνπ ζπάληα ζπλαληνύλ νη μέλνη επηζθέπηεο. Ξξώηνο καο ζηαζκόο ν 

αξραηνινγηθόο ρώξνο ηεο πξνθνινκβηαλήο πόιεο Mίηια, κε ηηο πεξίπινθεο γεσκεηξηθέο 
δηαθνζκήζεηο ησλ θηηξίσλ ηεο. Πηε ζπλέρεηα θζάλνπκε ζηελ γξαθηθή Ρερνπαληεπέθ, όπνπ νη 
γπλαίθεο θνξνύλ πνιύρξσκεο θνξεζηέο θαη καγεηξεύνπλ ηα… ηγθνπάλα κε ηνλ πην λόζηηκν 

ηξόπν! Ραθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

8ε εκέξα: Τερνπαληεπέθ - Σνπκηδέξν - Σαλ Θξηζηόκπαι δε Ιαο Θάζαο 
Ξξσηλή αλαρώξεζε γηα ην θαξάγγη ηνπ Πνπκηδέξν, ην κεμηθάληθν "Grand Canyon", έλαλ 
πδξνβηόηνπν αλείπσηεο καγείαο, από ηα σξαηόηεξα ζαύκαηα ηεο θύζεο ζην Κεμηθό, ην νπνίν 

ζα επηζθεθζνύκε θαη ζα θσηνγξαθίζνπκε θάλνληαο κία βόιηα κε ζθάθνο ζηνλ πνηακό 
Γθξηράιβα, μεθηλώληαο από ην Ρζηάπα Ληε Γθόξδν. Ππλερίδνπκε γηα ην νξεηλό Παλ 

Kξηζηόκπαι δε Ιαο Kάζαο, κέζα από κία παλέκνξθε δηαδξνκή, δηαζρίδνληαο παξζέλα 
Ηλδηάληθα βνπλά θαη γξαθηθά ρσξηνπδάθηα. Άθημε ζηελ θηηζκέλε ζηα 2200 κέηξα πεξηνρή 
ησλ Tζηάπαο, ηελ όκνξθε θαη ξνκαληηθή θσκόπνιε ηνπ Κεμηθνύ κε ηα ήζπρα δξνκάθηα, ηα 

ζπίηηα, ηηο ηνπηθέο αγνξέο θαη ηνλ πεξίθεκν Θαζεδξηθό λαό. Ραθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. 
Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
9ε  εκέξα: Σαλ Θξηζηόκπαι δε Ιαο Θάζαο - Ηλδηάληθα ρσξηά Σαλ Χνπάλ Τζακνύια 

θαη Εηλαθαληάλ 
Πήκεξα ην πξσί ζα επηζθεθζνύκε ην θνληηλό ηλδηάληθν ρσξηό Παλ Χνπάλ Ρζακνύια, πνπ 
θεκίδεηαη γηα ηηο παξαδόζεηο ηνπ. Δδώ βξίζθεηαη κηα από ηηο πην αηληγκαηηθέο εθθιεζίεο ηεο 

ρώξαο, όπνπ νη ληόπηνη ζπλδπάδνπλ ηηο παγαληζηηθέο ηειεηέο κε ηηο ρξηζηηαληθέο δνμαζίεο, 
δεκηνπξγώληαο κηα αηκόζθαηξα απόθνζκε θαη καγηθή! Πηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ην 

ρσξηό Εηλαθαληάλ, νη θάηνηθνη ηνπ νπνίνπ αζρνινύληαη θπξίσο κε ηελ θαιιηέξγεηα 
ινπινπδηώλ, γεγνλόο πνπ εμεγεί θαη ηα εληππσζηαθά ρξώκαηα ησλ ξνύρσλ ηνπο. Δπηζηξνθή 
ζην Παλ Θξηζηόκπαι θαη ειεύζεξνο ρξόλνο γηα λα πεξπαηήζεηε ζηα πεδνδξνκεκέλα δξνκάθηα 

ηνπ. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

10ε εκέξα: Σαλ Θξηζηόκπαι δε Ιαο Θάζαο - Δζληθόο Γξπκόο Άγνπα Αδνύι – 
Παιέλθε 
Ξξσηλή αλαρώξεζε γηα ηνπο εληππσζηαθνύο θαηαξξάθηεο Άγνπα Aδνύι ("Γαιάδηα Λεξά"), 

ηνπο νπνίνπο ζα δνύκε θαη ζα θσηνγξαθίζνπκε, θαζώο θπινύλ πάλσ ζηνπο γπκλνύο 
βξάρνπο. Δδώ ππάξρεη επίζεο δπλαηόηαηα γηα θνιύκπη. Πηε ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε γηα 

ην ζαπκαζηό Ξαιέλθε, πνπ γηα εθαηνληάδεο ρξόληα ήηαλ ρακέλν κέζα ζηελ ππθλή δνύγθια 
πνπ ην πεξηβάιεη. Ρν άιινηε κπζηθό βαζίιεην ηνπ βαζηιηάο Ξαθάι, πνπ βαζίιεςε από ην 615 
έσο ην 683 κ.Χ., απνηειεί ηελ θαξδηά ηνπ κεγάινπ πνιηηηζκνύ ησλ Mάγηαο. Άθημε ζην 

Ξαιέλθε, ην "νρπξσκέλν ζπίηη", όπνπ νη ηάθνη ησλ κεγάισλ αξρεγώλ αλαθαιύθζεθαλ 
άζηθηνη. Ραθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
11ε εκέξα: Παιέλθε (Πεξηήγεζε) – Θακπέηζε 
O Ξαθάι, ε "Αζπίδα ηνπ Ήιηνπ", ν ηδξπηήο ηνπ Ξαιέλθε, έθηηζε έλα πνιπηειέζηαην 

αλάθηνξν θαη κηα ππξακίδα-λαό: Πην εζσηεξηθό ηεο ππξακίδαο βξίζθεηαη ν λεθξηθόο ζάιακνο 
ηνπ βαζηιηά, όπσο εληαθηάζηεθε ην 683 κε θπξίαξρν ρξώκα ην έληνλν θόθθηλν θαη δηάθνζκν 

από λεθξίηε. Ρν πξσί ζα πεξπαηήζνπκε ζηελ αξραηνινγηθή δώλε ηνπ Ξαιέλθε θαη ζα 
μελαγεζνύκε ζην ζπγθξόηεκα ηνπ Πηαπξνύ: έλα αξηζηνύξγεκα αξκνλίαο, όπνπ ηα πάληα 
ζπλδπάδνληαη κε κεγαινπξέπεηα. Λανί, αλάθηνξα, ππξακίδεο, πιαηείεο θαη γήπεδν ηεο 

πειόηαο, πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ από ην 600 έσο ην 800 κ.X. Ξεξηζζόηεξν όκσο ρξόλν ζα 
αθηεξώζνπκε ζηελ ππξακίδα-λαό ησλ επηγξαθώλ κε ηε ζαξθνθάγν ηνπ βαζηιηά Ξαθάι. 

Αξγόηεξα, ζηηο ρξπζαθέληεο παξαιίεο ηεο ρεξζνλήζνπ Γηνπθαηάλ, ζα ζπλαληήζνπκε ηελ 
πόιε-θόζκεκα Θακπέηζε, κία από ηηο σξαηόηεξεο ηεο ρώξαο. Θα επηζθεθζνύκε ην δσληαλό 
ηζηνξηθό ηεο θέληξν θαη ζα θαηαιήμνπκε ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
12ε εκέξα: Θακπέηζε – Οπμκάι – Θακπάρ – Κέξηληα  

Ππλερίδνπκε ζήκεξα νδηθώο γηα λα επηζθεθζνύκε ηηο αξραηόηεηεο ηνπ Νπμκάι, ην νπνίν 
βξίζθεηαη ζην θέληξν ελόο ζπκπιέγκαηνο από θσκνπόιεηο θαη πνπ καδί κε ηελ γεηηνληθή 



 

Θακπάρ ήθκαζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 8νπ αηώλα. Ρν αλάθηνξν ηνπ θπβεξλήηε, ην ζπίηη ησλ 

πεξηζηεξηώλ, ην ηεηξάπιεπξν ησλ Θαινγξαηώλ, νη ππξακίδεο, ην ζπίηη ηεο Χειώλαο θαη ν 
λαόο ηεο καληείαο, είλαη κεξηθά από ηα αμηνζέαηα πνπ ζα επηζθεθζνύκε. Ππλερίδνπκε γηα ηελ 

παλέκνξθε Κέξηληα, κηα πόιε κε ππέξνρα απνηθηαθά θηίξηα, πινύζηεο αγνξέο θαη έληνλε 
λπρηεξηλή δσή. Άθημε, πεξηήγεζε ζηελ πόιε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν. 
Γηαλπθηέξεπζε. 

 
13ε εκέξα: Κέξηληα – Τζηηζέλ Ηηδά – Θνιύκπη ζε Σελόηα – Βαγηαδνιίδ - Τνπινύκ 

Πήκεξα ην πξσί ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ αξραηνινγηθή δώλε ηνπ Ρζηηζέλ Ηηδά κε ηηο 
ηεξάζηηεο ππξακίδεο θαη ηα αθηεξσκέλα ζηνπο ζενύο ζπζηαζηήξηα. Ήηαλ ε ηεξόηεξε πόιε 
ησλ Mάγηαο θαη κεηέπεηηα πνιηηηζηηθό θαη ζξεζθεπηηθό θέληξν ησλ Tνιηέθσλ, θηηζκέλν ηνλ 

5ν π.X. αηώλα. Ρν Ρζηηζέλ Ηηδά ζεσξείηαη ππόδεηγκα αξρηηεθηνληθήο θαη εθαξκνγήο ησλ 
επηζηεκνληθώλ γλώζεσλ ηεο επνρήο. Γύξσ ζην 900 κ.X. εγθαηαιείθζεθε από ηνπο Mάγηαο, 

αιιά έλαλ αηώλα αξγόηεξα αλνηθνδνκήζεθε από ηνπο Tνιηέθνπο. Ν λαόο Kνπθνπιθάλ, ην 
γήπεδν ηεο κπάιαο, ν λαόο ησλ Ξνιεκηζηώλ θαη ν λαόο ηνπ Ηαγνπάξνπ είλαη κεξηθά από ηα 
αμηνζέαηα πνπ ζα επηζθεθζνύκε ζηελ πεξηνρή απηή. Πηα πεξίρσξα βξίζθεηαη έλα πεγάδη κε 

δνθεξή όςε, πνπ θάπνηε ζπλδεόηαλ κε αλζξσπνζπζίεο. Από εδώ πξνέξρεηαη ην όλνκα ηεο 
πόιεο, θαζώο Ρζηηζέλ ζεκαίλεη "ζηόκα πεγαδηνύ". Κεηά ηελ επίζθεςή καο ζηνλ 

αξραηνινγηθό ρώξν ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα θνιπκπήζνπκε ζε κία ζελόηα/πεγάδη. 
Ππλερίδνπκε γηα ηελ θνπθιίζηηθε πόιε Βαγηαδνιίδ κε ην παλέκνξθν ηζηνξηθό ηεο θέληξν. 

Δπίζθεςε ζηελ πόιε θαη αλαρώξεζε γηα ηελ Ρνπινύκ, έλα από ηα θνξπθαία ηνπξηζηηθά 
ζέξεηξα ηεο Θαξατβηθήο. Ζ αξραία απηή πόιε-ζέξεηξν βξίζθεηαη ζηελ Χεξζόλεζν Γηνπθαηάλ 
θαη ζπλδπάδεη ηνλ πνιηηηζκό, ηελ ηζηνξία θαη κηα από ηηο θαιύηεξεο παξαιίεο ζε νιόθιεξν ην 

Κεμηθό ζηελ παζίγλσζηε Κεμηθαληθή Οηβηέξα ή Riviera Mayas κε ηηο εηδπιιηαθέο ακκνπδηέο 
θαη ηα δεζηά λεξά. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
14ε εκέξα: Τνπινύκ, Δπίζθεςε ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν 
Ξξσηλή επίζθεςε ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Ρνπινύκ, ηεο κνλαδηθήο πόιεο ησλ Κάγηαο 

πνπ είλαη θηηζκέλε ζηελ αθηή. Ρν όλνκά ηεο ζεκαίλεη "πεξίβνινο" ή "ηείρνο". Ήηαλ κηα από 
ηηο ηειεπηαίεο πόιεηο ησλ Κάγηαο - άθκαζε από ην 1200 κ.Χ. κέρξη ηελ άθημε ησλ Ηζπαλώλ - 

θαη ηα αξραηνινγηθά ηεο κλεκεία είλαη πνιύ θαιά δηαηεξεκέλα. Απνηειεί κλεκείν παγθόζκηαο 
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO θαη έλα δεκνθηιέο ηνπξηζηηθό αμηνζέαην. Δπηζηξνθή 
ζην μελνδνρείν. Απόγεπκα ειεύζεξν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
15ε εκέξα: Τνπινύκ – Πιάγηα Ληει Θάξκελ – Θαλθνύλ – Πηήζε γηα ηελ Αζήλα  

Πήκεξα ην πξσί αλαρσξνύκε νδηθώο θαη θηλνύκαζηε παξαιηαθά. Από ην μελνδνρείν ζηελ 
Ρνπινύκ κέρξη ηελ Θαλθνύλ κεζνιαβνύλ πεξίπνπ 100 ρηιηόκεηξα αθηήο. Θα θάλνπκε κηα 
ζύληνκε ζηάζε ζηελ Ξιάγηα Ληει Θάξκελ, έλα επίζεο αλαπηπγκέλν ηνπξηζηηθό ζέξεηξν κε 

πνιιά μελνδνρεία, κπαξ εζηηαηόξηα, θαηαζηήκαηα, κπνπηίθ θιπ. θαη ζα ζπλερίζνπκε κέρξη ην 
αεξνδξόκην ηεο Θαλθνύλ, απ’ όπνπ ζα επηβηβαζηνύκε ζηελ πηήζε γηα ηελ Αζήλα κέζσ 

ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ. 
 
16ε εκέξα: Άθημε ζηελ Αζήλα  

 
 

 

Τηκή ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν:  

Αλαρώξεζε Τηκή ζε δίθιηλν Γηαθνξά Κνλνθιίλνπ 

27/07, 09/09 2.150 € 

+ 800 € 

  

*Ρν πξόγξακκα ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε αλάπνδε θνξά, μεθηλώληαο από Ρνπινύκ θαη 

θαηαιήγνληαο ζηελ Ξόιε ηνπ Κεμηθνύ 
  



 

 

 
Πεξηιακβάλνληαη: 

 
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο κε ελδηάκεζν ζηαζκό 
 Μελνδνρεία 5* ζηελ Ρνπινύκ θαη ζηελ Ξόιε ηνπ Κεμηθνύ (Barcelo 5*) θαη 4* ζηηο 

ππόινηπεο πόιεηο εθηόο ηεο Ρερνπαληεπέθ, πνπ είλαη 3* - ην θαιύηεξν δηαζέζηκν 
 Ζκηδηαηξνθή θαζεκεξηλά, ζηελ Ρνπινύκ All Inclusive (εθηόο πνηώλ) 

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

 Δπηζθέςεηο, πεξηεγήζεηο, εθδξνκέο, όπσο αλαγξάθνληαη ζην πξόγξακκα 

 Ρνπηθνί έκπεηξνη μελαγνί 
 Έιιελαο αξρεγόο-ζπλνδόο 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 
 

Γελ πεξηιακβάλνληαη: 

 
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επηβάξπλζε θαπζίκσλ, θηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά & επηπιένλ 

παθέην αζθάιεηαο, ηα νπνία θαηαβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Αζήλα. Δπηπιένλ παθέην 
αζθάιεηαο (Αηπρήκαηνο, απώιεηαο απνζθεπώλ, δαπάλεο επαλαπαηξηζκνύ ιόγσ 

αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο, δαπάλεο γηα έμνδα επέθηαζεο ηαμηδηνύ ιόγσ αηπρήκαηνο, 
δαπάλεο γηα έμνδα επίζθεςεο ζπγγελνύο ζην εμσηεξηθό, δαπάλεο γηα επείγνπζα 
επηζηξνθή ζηελ Διιάδα, απώιεηα ηαμηδησηηθώλ εγγξάθσλ θαη έμηξα θαιύςεσλ, όπσο 

ηαηξνθαξκαθεπηηθέο θαη λνζνθνκεηαθέο δαπάλεο, αζθάιεηα πξνθαηαβνιήο θ.ά.). 
Εεηήζηε πιεξνθνξίεο από ην ηκήκα θξαηήζεσλ γηα ηελ αθξηβή πεξηγξαθή ησλ 

θαιύςεσλ, ην ύςνο γηα ηελ θάζε κηα θάιπςε θαη ηνπο όξνπο ησλ θαιύςεσλ γηα 
απνθπγή παξεμεγήζεσλ:  960 €  

 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 ελεκεξσηηθό ζαο 

 Ππκκεηνρή ζηελ εθδξνκή ζεκαίλεη όηη αλαληίξξεηα απνδέρεζηε ηνπο Γεληθνύο Όξνπο 
Ππκκεηνρήο. 

 

 
Πηήζεηο κε LUFTHANSA:  

 
Γηα αλαρσξήζεηο 09/09 (Ξόιε Κεμηθνύ – Θαλθνύλ): 
 

Αξηζκόο 
Πηήζεο 

Ζκεξνκελία Γηαδξνκή 
Ώξα 

Αλαρώξεζεο 
Ώξα 

Άθημεο 

LH 1285 
09/09 

Αζήλα – Φξαλθθνύξηε 06:55 09:00 

LH 498 Φξαλθθνύξηε – Ξόιε Κεμηθνύ 13:30 18:30 

LH 499 23/09 Θαλθνύλ – Φξαλθθνύξηε  19:30 13:10+1 

LH 1284 24/09 Φξαλθθνύξηε – Αζήλα 20:25 00:10+1 

 


