
 

Διάρκεια: 16,17 ημέρες 
Αναχωρήσεις:   24/02, 19/03, 25/04, 20/06 

 

Πανόραμα Μεξικού – Ιστορικό Μεξικό, Κανκούν, Μάγιας 
με το Τουλούμ, τον μοναδικό αρχαιολογικό χώρο των  

Μάγιας στην Καραϊβική 
 

Ένα από τα πρώτα ταξίδια του γραφείου μας, που έχει στο ιστορικό του εκατοντάδες 
πραγματοποιήσεις, με ένα πλούσιο, όπως συνηθίζουμε, πρόγραμμα ξεναγήσεων στους 

σημαντικότατους τόπους προκολομβιανών πολιτισμών που αναπτύχθηκαν στην Κεντρική 

Αμερική. Τα νέα στοιχεία που εντάξαμε είναι η εκδρομή στο Χοτσιμίλκο, τα κανάλια του 
οποίου διατρέχουν με ζωηρόχρωμες γόνδολες Μεξικάνοι τροβαδούροι άδοντας 

παραδοσιακά τραγούδια, καθώς και η επίσκεψη στο σπίτι της Φρίντα Kάλο, που 

προσέδωσαν στο ταξίδι μας πλούτο καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος πέραν του ιστορικού και 
αρχαιολογικού που ήδη έχει. Το συναρπαστικό λοιπόν αυτό ταξίδι δεν είναι μόνο πυραμίδες 

και αρχαιολογικοί χώροι. Είναι και πανέμορφες, αυθεντικές αποικιακές πόλεις, όπως η 

Οαχάκα και το Σαν Κριστομπάλ, είναι τοπικές θρησκευτικές τελετές των Μάγιας στο 

ινδιάνικο χωριό Σαν Χουάν ντε Τσαμούλα,  είναι και η οργιώδης τροπική φύση. Είναι ένα 
ταξίδι που τα έχει όλα στον υπερθετικό βαθμό. 

 

Πρόγραμμα Εκδρομής 
 

1η ημέρα: Αθήνα/Κανκούν 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το κοσμοπολιτικό 

Κανκούν ένα από τα πιο φημισμένα τουριστικά θέρετρα του κόσμου. Η τουριστική του ζώνη 
είναι μια στενή λωρίδα γης αρκετών χιλιομέτρων, που βρέχεται από τη μια πλευρά της από 

τη λιμνοθάλασσα και από την άλλη από τα σμαραγδένια νερά της Καραϊβικής. Εξαιρετικό 

σκηνικό για ώρες χαλαρής περιπλάνησης. Άφιξη μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας. Διανυκτέρευση. 

 

2η ημέρα: Riviera Maya: Τουλούμ - Μπάνιο σε Σενότα - Κανκούν 
Κατά τους Μάγιας, οι θεοί έδωσαν εντολή να δημιουργηθεί ο ουρανός, ο οποίος κάλυψε τη 

γη με φως. Από το φως ήρθε το νερό, που έδωσε ζωή στα δέντρα, τα οποία με την σειρά 

τους έγιναν σπίτι για τα πουλιά, που μετέφεραν τους σπόρους των λουλουδιών. Στη 

συνέχεια ήρθαν οι τάπιροι (ζωάκια του Γιουκατάν) και οι φασιανοί. Κάτω από το ατάραχο 
φως του φεγγαριού, αυτό το μοναδικό μέρος γέμισε με παραδείσια γνωρίσματα, για να το 

απολαμβάνει η ανθρωπότητα αιωνίως. Riviera Maya ονομάζεται η περιοχή του Μεξικού που 



 

βρέχεται από την Καραϊβική. Πρόκειται για ένα από τα πιο μαγευτικά κομμάτια της 
Καραϊβικής. Αφεθείτε στη μαγεία των εκθαμβωτικών νερών και των ονειρεμένων 

κάτασπρων παραλιών με τους κοκκοφοίνικες, στο βαθύ γαλάζιο της θάλασσας, στην 

καταπράσινη φύση που εκτείνεται πέρα από τον ορίζοντα και περάστε μοναδικές στιγμές 
που θα σας μείνουν αξέχαστες σε αυτόν τον παράδεισο, ανάμεσα στα ίχνη των Μάγιας και 

στις εξεζητημένες ξενοδοχειακές μονάδες, έτοιμες να ικανοποιήσουν την κάθε σας 

επιθυμία. Επιλέξτε ανάμεσα σε μέρες πλήρους διασκέδασης (σε θαλάσσια πάρκα και 
παρθένες παραλίες) και σε μέρες εξερευνήσεων είτε στα ίχνη ενός χαμένου πολιτισμού είτε 

της παρθένας ζούγκλας. Καλώς ήρθατε στη Riviera Maya και η ημέρα μας ξεκινά με 

κατεύθυνση νότια του Κανκούν προς το Τουλούμ. Νότια του Κανκούν βρίσκεται η μεγάλη 

πόλη και ένα από τα πιο ξακουστά μνημεία του πολιτισμού των Μάγιας, το Tulum, κτισμένο 
στις ακτές της Καραϊβικής. Πρόκειται για έναν τόπο, που συνδυάζει κατάλευκες, σαν 

αλάβαστρο αμμουδιές με φοίνικες και κρυστάλλινα νερά με τον αρχαίο πολιτισμό των 

Μάγιας. Ο ναός τους βρίσκεται σε ένα λόφο ύψους 12 μέτρων πάνω από την Καραϊβική. 
Μετά την ξενάγησή μας στο Τουλούμ, θα έχουμε μια μοναδική εμπειρία. Μπάνιο σε 

εσωτερική λίμνη με καταπράσινα νερά, σε μια Σενότα. Διανυκτέρευση στο Κανκούν.  
 

3η ημέρα: Κανκούν - Τσιτσέν Ιτζά - Μέριδα 

Η ημέρα μας σήμερα είναι αφιερωμένη στο Τσιτσέν Ιτζά, έναν από τους πλουσιότερους και 

σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στον κόσμο, μητρόπολη των Μάγιας στην 

κλασική και μετακλασική περίοδο της ακμής τους. Αμέτρητοι ναοί χωμένοι μέσα στη 
ζούγκλα, το κυκλικό αστεροσκοπείο, το μεγαλύτερο γήπεδο του παιχνιδιού της μπάλας, οι 

χώροι των ανθρωποθυσιών και φυσικά η επιβλητική βαθμιδωτή πυραμίδα - ναός του 

Κουκουλκάν, μαρτυρούν το μεγαλείο της έξοχης αυτής πόλης. Έχοντας μυηθεί για τα καλά 
στα μυστικά του πολιτισμού των Μάγιας, αναχωρούμε με προορισμό το αποικιακό κόσμημα 

της πολιτείας, τη Μέριδα, μια ζωντανή και πολύ ελκυστική πόλη. Πανέμορφα κτήρια της 

αριστοκρατίας των αποίκων, αγορές με είδη λαϊκής τέχνης που ξελογιάζουν με την 
ιδιαιτερότητά τους και τη φαντασία τους, μας παρασύρουν και μας καλούν να χαρούμε τη 

νυχτερινή ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 
 

4η ημέρα: Μερίδα – Ουξμάλ – Καμπάχ - Καμπέτσε 

Η χερσόνησος του Γιουκατάν με τις πανέμορφες παραλίες στη Καραϊβική, είναι ένας τόπος 

μοναδικός, διάσπαρτος από αρχαιολογικούς χώρους και αποικιακές πόλεις, κέντρο 
ανάπτυξης ενός από τους σημαντικότερους προκολομβιανούς πολιτισμούς, των Μάγιας.  

Όταν ο πρώτος Ισπανός πάτησε το πόδι του στις ακτές του Μεξικού το 1517 και ρώτησε 

τον πρώτο Ινδιάνο που συνάντησε πώς ονομαζόταν το μέρος αυτό, εκείνος του απάντησε 
"Γιουκατάν,  yucatan" δηλαδή "δεν καταλαβαίνω τι μου λες" και έτσι δόθηκε το όνομα στην 

περιοχή. Σήμερα το πρωί αφήνουμε τη Μέριδα, αφού έχουμε πολλά να ανακαλύψουμε στο 

Γιουκατάν, που από μόνο του προσφέρει τόσα, όσα θα είχε να δώσει μια ολόκληρη χώρα. 

Πρώτος μας σταθμός ο αρχαιολογικός χώρος του Ουξμάλ, μια πόλη που κυριάρχησε στη 
μετακλασική περίοδο του πολιτισμού των Μάγιας και αποτέλεσε τον αγαπημένο χώρο του 

JohnLloydStevens, του ανθρώπου που πρωτοσυνάντησε τους χώρους αυτούς και τους 

έκανε γνωστούς στους αρχαιολόγους και τους ιστορικούς του 19ου αιώνα. Κυρίαρχο 
αξιοθέατο εξαιρετικής αρχιτεκτονικής ομορφιάς, η πυραμίδα που αποκαλείται "το σπίτι του 

νάνου", χωρίς να υπολείπονται σε χάρη και επιβλητικότητα και τα υπόλοιπα κτίσματα. 

Ακολουθεί η επίσκεψή μας σε έναν εντελώς διαφορετικό αρχαιολογικό χώρο, την πόλη 
Καμπάχ, όπου μπορούμε να διακρίνουμε από κοντά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

διακόσμησης με μάσκες του Τσακ. Γεμάτοι από τις εικόνες των μοναδικών αυτών πόλεων 

των Μάγιας, αναχωρούμε με προορισμό το Καμπέτσε, ένα σημαντικό λιμάνι που 

χαρακτηρίζεται από τη γλυκιά αρχιτεκτονική αποικιακή γραμμή του, τα επιβλητικά τείχη 
του φρουρίου του που ενίσχυαν την άμυνά του ενάντια στις ναυτικές επιδρομές, τα σπίτια 

του με τις γραφικές τους λεπτομέρειες και τα όμορφα χρώματα στις προσόψεις τους. Κάθε 

πόλη και μια έκπληξη, κάθε επίσκεψη και μια μοναδική εμπειρία. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 



 

5η ημέρα: Καμπέτσε - Παλένκε 
Ξεκινάμε την ημέρα μας με μια ξενάγηση της πόλης και συνεχίζουμε για το Παλένκε, έναν 

μαγευτικό χώρο, που με την ομορφιά του, το μυστικισμό του και την ιδιαίτερή του 

ενέργεια, μας μεταφέρει σε ένα μακρινό παρελθόν και μας κάνει να ανατριχιάσουμε με την 
αίσθηση της αναβίωσης μιας ιδιαίτερης πλανεύτρας ατμόσφαιρας. Ο αρχαιολογικός χώρος 

του Παλένκε που θα επισκεφθούμε  είναι τροφή για τα μάτια και για τη ψυχή. Οι χώροι 

όπου γίνονταν ανθρωποθυσίες  από τους Μάγιας και τα γύρω μνημεία είναι τόσο επιβλητικά 
συγκεντρωμένα μέσα στη ζούγκλα, που πραγματικά θα μας καταπλήξουν. Έδρα του 

σημαντικού ηγέτη Πακάλ, άκμασε από τον 7ο μέχρι τον 10ο αιώνα και αυτή η ακμή του 

είναι έκδηλη στο Ναό των Επιγραφών, τις πυραμίδες και τα δημόσια κτήρια. Ο περιβάλλων 

χώρος προκαλεί δέος: οργιώδης βλάστηση, απόκοσμη ατμόσφαιρα, ο απόλυτος στόχος 
όσων θέλουν να νιώσουν ως άλλοι πρωτοπόροι που ανακαλύπτουν καλά κρυμμένα μυστικά 

θρυλικών τόπων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 

 
6η ημέρα: Παλένκε – Σαν Κριστόμπαλ ντε λας Κάσας 

Ξεκινάμε την ημέρα μας με επίσκεψη στους καταρράκτες AguaAzul. Στη συνέχεια θα 

αναχωρήσουμε με προορισμό το Σαν Κριστόμπαλ ντε λας Κάσας, όπου θα γνωρίσουμε τον 

τρόπο ζωής των σύγχρονων Μάγιας. Διασχίζουμε ένα μεγάλο κομμάτι της πολιτείας 
Τσιάπας, όπου μέχρι πρόσφατα κυριαρχούσαν οι Ζαπατίστας και ο μασκοφόρος ηγέτης 

τους, ο υποδιοικητής Μάρκος, ενώ ακόμα και σήμερα οι κάτοικοι χαρακτηρίζονται για το 

ασυμβίβαστο του χαρακτήρα τους. Πανέμορφη φύση καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδρομής 
μας και αμέτρητα χωριά με σκηνές καθημερινών δραστηριοτήτων των γηγενών. Η γη 

αποτελεί τη μητέρα τους και είναι ο αιώνιος τροφοδότης τους, τη σέβονται, τη λατρεύουν 

αλλά και μέσα στην άγνοια τους την εξαντλούν. Μακριά από τις ανέσεις του σύγχρονου 
πολιτισμού, η ζωή τους είναι ένας συνεχής αγώνας. Το Σαν Κριστόμπαλ ντε λας Κάσας είναι 

μια πανέμορφη αποικιακή πόλη και η περιπλάνηση στους δρόμους της είναι μοναδική 

απόλαυση. Παραδοσιακές αγορές, ατμοσφαιρικές εκκλησίες, πλανόδιοι με τοπικές 

λιχουδιές, όλα συγκροτούν μια παραμυθένια εικόνα. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και διανυκτέρευση. 

 

7η ημέρα: Σαν Κριστόμπαλ ντε λας Κάσας - Τούξλα Γκουτιέρες 
Σήμερα θα επισκεφθούμε τα γύρω χωριά, το Ζινακαντάν και το Σαν Χουάν ντε Τσαμούλα, 

δύο επισκέψεις που χαράσσονται στη μνήμη μας, μιας και αποτελούν μοναδικές εμπειρίες. 

Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Σουμιδέρο, ένα φαράγγι που το έσκαψαν τα ορμητικά 
νερά του ποταμού Γκριχάλβα. Εδώ, η σημερινή μας κρουαζιέρα θα μας δώσει τη 

δυνατότητα να γνωρίσουμε την πλούσια χλωρίδα και πανίδα του εθνικού πάρκου: 

εντυπωσιακά φυτά, κροκόδειλοι, πολύχρωμα πουλιά, συνθέτουν μια πανέμορφη εικόνα, 

ενώ η ιστορία είναι κι εδώ πανταχού παρούσα. Καταλήγουμε στην Τούξλα Γκουτιέρες, όπου 
διανυκτερεύουμε. 

 

8η ημέρα: Τούξλα Γκουτιέρες – Τούλε – Μίτλα - Οαχάκα 
Κατά τη σημερινή μας ημέρα θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την ευρύτερη 

περιοχή. Πρώτος σταθμός της διαδρομής μας θα είναι η Τούλε. Συνεχίζουμε για τη Μίτλα, 

μια πόλη της εποχής των Ζαποτέκων, που ξεχωρίζει για τον συμβολικό και ιδιαίτερο 
διάκοσμο των κτηρίων της με τα περίπλοκα γεωμετρικά σχήματα και τα έντονα χρώματα. 

Άφιξη στην Οαχάκα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

 

9η ημέρα:  Οαχάκα  -Μόντε Αλμπάν – Οαχάκα (ξενάγηση) 
Η Οαχάκα έχει αναρίθμητα αξιοθέατα, τα κυριότερα από τα οποία θα γνωρίσουμε κατά τη 

διάρκεια της πρωινής ξενάγησής μας στην πόλη: μουσεία, εκκλησίες, μοναστήρια, όλα 

αυστηρά ακολουθούν τις αποικιακές γραμμές, μια και το ιστορικό της κέντρο είναι 
προστατευόμενο από την UNESCO και έτσι ο επισκέπτης απολαμβάνει μια γνήσια αυθεντική 

ατμόσφαιρα. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για να επισκεφθούμε την πρωτεύουσα των 

Ζαποτέκων, το Μόντε Αλμπάν, έναν από τους πιο εκπληκτικούς χώρους του 

προκολομβιανού Μεξικού. Δύσκολα μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους τη διάρκεια και 
το μέγεθος των εργασιών που χρειάστηκαν για να ισοπεδωθεί η κορυφή ενός βουνού και 



 

να οικοδομηθεί η εντυπωσιακή αυτή πόλη. Ανάκτορα, ναοί, χώροι τελετών, αθλητικοί 
χώροι με θέα από ψηλά. Ένας ακόμη συναρπαστικός πολιτισμός, ένα ακόμα ταξίδι σε 

μυθικές εποχές. Επιστροφή στην Οαχάκα για να απολαύσουμε το νυχτερινό μας περίπατο 

στην πόλη. Διανυκτέρευση. 
 

10η ημέρα: Οαχάκα - Πουέμπλα 

Αφήνουμε την Οαχάκα και οδεύουμε για την Πουέμπλα. Η Πουέμπλα, είναι μια πόλη με 
ιδιαίτερα όμορφη αρχιτεκτονική και πατρίδα των πιο χαρακτηριστικών γευστικών 

απολαύσεων του Μεξικού, όπως η σάλτσα mole. Αργοί νωχελικοί ρυθμοί σε μια πόλη με 

ιδιαίτερη ταυτότητα που θα ανακαλύψουμε κατά την ξενάγηση μας. Διανυκτέρευση. 
 

11η ημέρα: Πουέμπλα – Κουερναβάκα – Τάξκο - Μέξικο Σίτι 

Πρώτη στάση μας η Κουερναβάκα (Cuernavaca), η πόλη της «αιώνιας άνοιξης», στην οποία 

διατηρούνται κτίρια-αρχιτεκτονικοί θησαυροί και αυτό γιατί λόγω του ιδανικού της 
κλίματος, όλοι οι κατακτητές του Μεξικού τη διάλεγαν για κατοικία τους. Στη συνέχεια θα 

φθάσουμε στην όμορφη και γραφική πόλη-κόσμημα, το Τάξκο. Υπέροχη αρχιτεκτονική 

στην πόλη που πλούτισε από το ασήμι. Από τα αξιοθέατά της ξεχωρίζει ο Καθεδρικός της 
ναός, που θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε, ενώ στη συνέχεια μπορούμε να 

περιπλανηθούμε στα καλντερίμια της πόλης και στη γραφική αγορά της, όπου θα δούμε 

ποια τοπικά εδέσματα αποτελούν τις αγαπημένες λιχουδιές των ντόπιων. Συνεχίζουμε για 
το Μέξικο Σίτι. Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας. 
 

12η ημέρα: Μέξικο Σίτι (Ξενάγηση, Εθνικό Ανθρωπολογικό Μουσείο) 
H Πόλη του Μεξικού είναι μια από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου: ο Γάλλος 

συγγραφέας Ρομπέρ Εσκαρπίτ περιέγραφε πολύ γλαφυρά τον ρυθμό της πληθυσμιακής 

αύξησης, κατά τη διάρκεια μιας πτήσης από το Παρίσι στο Μεξικό: «από τη στιγμή που 

απογειώνεται το αεροπλάνο μας μέχρι την ώρα που θα προσγειωθούμε θα υπάρχουν είκοσι 
χιλιάδες Μεξικανοί περισσότεροι»! Η περιήγησή μας λοιπόν στην μεξικανική πρωτεύουσα 

ξεκινάει από την αποικιακή καρδιά της, την πλατεία Zocalo, την κεντρική πλατεία της πόλης 

και μια από τις τρεις μεγαλύτερες πλατείες στον κόσμο, που ήταν το τελετουργικό κέντρο 
της πρωτεύουσας των Αζτέκων, της Τενοστιτσλάν και του Μεγάλου Ναού τους, που 

καταστράφηκε από τους Ισπανούς το 1524. Την πλατεία περιβάλλουν μοναδικά μνημεία, 

χαρακτηριστικά κτίσματα των πολιτισμών που σημάδευσαν την ιστορία του τόπου. Θα 
δούμε τον εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό, έξοχο δείγμα αποικιακής αρχιτεκτονικής γνωστής 

ως churrigueresque και εξωτερικά το Προεδρικό Μέγαρο (Παλάσιο Νασιονάλ). Θα 

επισκεφθούμε επίσης το Μουσείο Καλών Τεχνών όπου μεταξύ άλλων θα δούμε έργα των 

Ριβέρα, Ορόσκο και Σικέιρος. Η ημέρα μας συνεχίζεται στο Εθνικό Ανθρωπολογικό 
Μουσείο: Με την είσοδό μας στις διάφορες αίθουσες θα έρθουμε σε επαφή με τα 

σημαντικότερα ευρήματα των πολυάριθμων προκολομβιανών πολιτισμών που ήκμασαν σε 

όλη την έκταση της χώρας και είναι γνωστοί ως Μεσοαμερικανικοί. Οι μέρες των Αζτέκων, 
των Μάγιας, των Ζαποτέκων, των Ολμέκων, των Τολτέκων και τόσων άλλων επανέρχονται 

μέσα από τα εντυπωσιακά εκθέματα, που είναι ανώτερα από κάθε περιγραφή. Μετά την 

επίσκεψή μας επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 

13η ημέρα: Μέξικο Σίτι (Παναγία Γουαδελούπης, Τεοτιχουακάν) 

Πρωινή αναχώρηση για τα περίχωρα του Μέξικο Σίτι, όπου μας περιμένουν δύο ιδιαίτερες 
επισκέψεις. Αρχικά επισκεπτόμαστε την περίφημη Παναγία της Γουαδελούπης, το 

σημαντικότερο προσκύνημα των απανταχού λατινοαμερικάνων. Από εδώ, με αφορμή την 

εμφάνιση της Παναγίας σε έναν ιθαγενή, ξεκίνησε η βαθιά πίστη τους στην Παναγία και η 

εναπόθεση όλων των προσδοκιών τους σ’ αυτήν. Έκδηλη η θρησκευτική ευλάβεια των 
πιστών καθώς εισέρχονται στις παλιές εκκλησίες της περιοχής, αλλά και στον εξαιρετικά 

σύγχρονο ναό. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε τον σημαντικότερο ίσως ιερό χώρο των 

προκολομβιανών πολιτισμών, το Τεοτιχουακάν,τον τόπο όπου δημιουργήθηκαν οι θεοί και 
που με τη σειρά τους δημιούργησαν τον κόσμο. Οι τεράστιες πυραμίδες αφιερωμένες στον 

Ήλιο και τη Σελήνη, η Λεωφόρος των Νεκρών, τα ανάκτορα, ο ναός του Κετσαλκοάτλ, 

απλά μας καθηλώνουν. Κάθε περιγραφή φαντάζει φτωχή μπροστά στο μεγαλείο του 



 

μοναδικού αυτού αρχαιολογικού χώρου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μέξικο Σίτι. 
Διανυκτέρευση. 

 

14η ημέρα: Μέξικο Σίτι (Χοτσιμίλκο, Οικία Φρίντα Κάλο) 
Μετά το πρωινό μας θα επισκεφθούμε την κοντινή περιοχή του Χοτσιμίλκο, γνωστή για τα 

κανάλια της, τα οποία δημιουργήθηκαν από ένα εκτενές σύστημα λιμνών και καναλιών που 

συνέδεε την περιοχή με την κοιλάδα του Μεξικού. Η υποχώρηση των υδάτων δημιούργησε 
τα κανάλια αυτά, μαζί με τα τεχνητά νησιά, τα «τσινάμπας» (chinampas). Το θέαμα θα σας 

εντυπωσιάσει, αφού οι αλέγροι Μεξικανοί, ντυμένοι με πολύχρωμες φορεσιές και τα 

γνωστά σε όλους σομπρέρο, οδηγούν τις ζωηρόχρωμες γόνδολές τους, τις «τραχινέρας» 

(trajineras), στολισμένες με λογιών πράγματα, πουλώντας τα αγαθά τους και 
τραγουδώντας παραδοσιακά τραγούδια! Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το σπίτι της Φρίντα 

Kάλο. Ελεύθερο πνεύμα, εκρηκτική, ανένταχτη αλλά και εύθραυστη, τόσο στην ψυχή όσο 

και στο σώμα, η Μεξικανή καλλιτέχνιδα, ακολούθησε με απόλυτη πίστη τον προσωπικό, 
ασυμβίβαστο δρόμο της. Το Μουσείο Φρίντα Κάλο είναι ένα από τα πιο ξακουστά αξιοθέατα 

στο Μέξικο Σίτι. Η καλλιτεχνική της αξία αναγνωρίστηκε μετά τον θάνατό της, με πολλές 

εκθέσεις πλέον ανά τον κόσμο να τιμούν τα έργα της. Το σπίτι της, η Κάσα Ασούλ, στο 

Κογιοακάν του Μέξικο Σίτι, όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της και άφησε την 
τελευταία της πνοή, είναι σήμερα μουσείο και δημοφιλής προορισμός. Ακόμα, θα δούμε 

(εξωτερικά) το σπίτι όπου δολοφονήθηκε ο Λέων Τρότσκι ενώ θα σεργιανίσουμε και στη 

γειτονιά Κογιοακάν, από τις πιο γραφικές της πόλης! 
 

15η ημέρα: Μέξικο Σίτι –Πτήση επιστροφής 

Πρωινό ελεύθερο (check-out στις 12:00). Αργότερα μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο για να 
πάρουμε την πτήση της επιστροφής. 

 

16η ημέρα: Άφιξη σε Αθήνα 

 
 

 

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο: 

 

Αναχώρηση Διάρκεια ταξιδιού Τιμή σε δίκλινο Διαφορά Μονοκλίνου 

24/02* 17 ημέρες 2.429 € 

+ 840 € 

19/03, 25/04 16 ημέρες 2.449 € 

20/06** 17 ημέρες 2.699 € + 990 € 

*Με μία επιπλέον διανυκτέρευση στο Άμστερνταμ. 
**Με μία επιπλέον διανυκτέρευση στο Παλένκε και ξενάγηση στους αρχαιολογικούς 

χώρους Μποναπάκ και Γιαξιλάν 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

Περιλαμβάνονται:  
 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό  

 Τα ξενοδοχεία μας είναι 4*, 5*. Στην Πόλη του Μεξικού το πολυτελές ξενοδοχείο 
Barceló 5*. Στο Κανκούν χρησιμοποιούμε το εξαιρετικό ξενοδοχείο  Presidente 

Intercontinental 5*. Στο Παλεν́κε και το Καμπέτσε, Σαν Κρίστομπαλ, περιοχές χωρίς 

ιδιαίτερη τουριστική αναπ́τυξη, διανυκτερεύουμε σε πολύ όμορφα, μικρά, 
παραδοσιακα ́μεξικαν́ικα ξενοδοχεία από τα καλύτερα καθ́ε περιοχής. Στην Οαχάκα, 

Μέριντα, Πουέμπλα διανυκτερεύσουμε σε πολύ καλά ξενοδοχεία 4,5* της αλυσίδας 

Holiday Inn. Η επιλογή των ξενοδοχείων εχ́ει γίνει ύστερα από τη μεγάλη μας 

εμπειρία στην περιοχή και είναι σίγουρο ότι θα σας ικανοποιήσουν πλήρως. 
Βρίσκονται στο καταλ́ληλο σημείο, έχουν τοπικό χρώμα και κάνουν τη διαμονή σας 

απολαυστική. Μην περιμένετε όμως πολυτελή διαμονή, κυρίως στην επαρχία.  

 Ημιδιατροφή καθημερινά (Τα δείπνα, κυρίως στην επαρχία είναι σερβιριστό μενού 3 
πιάτων). Πολλά πιάτα είναι τοπικής κουζίνας.  

 Μεταφορές, ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα  

 Τοπικός  ξεναγός  

 Έλληνας έμπειρος αρχηγός  
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά 

 
Δεν περιλαμβάνονται:  

 

Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά & επιπλέον 
πακέτο ασφάλειας, τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στην Αθήνα. Επιπλέον 

πακέτο ασφάλειας (Ατυχήματος, απώλειας αποσκευών, δαπάνες επαναπατρισμού 

λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα επέκτασης ταξιδιού λόγω 

ατυχήματος, δαπάνες για έξοδα επίσκεψης συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για 
επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα 

καλύψεων, όπως ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες, ασφάλεια 

προκαταβολής κ.ά.). Ζητήστε πληροφορίες από το τμήμα κρατήσεων για την ακριβή 
περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για την κάθε μια κάλυψη και τους όρους των 

καλύψεων: 920 € 

 
 

Σημειώσεις: 

 

 Το διαβατήριο σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ. 
 Συμμετοχή στην εκδρομή σημαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Γενικούς Όρους 

Συμμετοχής. 

 Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό. Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται 
περίπου 3-5 ημέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

 Το διαβατήριό σας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ. 

 

 

Ενδεικτικές πτήσεις:  
 

Πτήση Ημερομηνία Δρομολόγιο Αναχώρηση Άφιξη 

KL 1572 24/02/2023 Αθήνα – Άμστερνταμ 16:45 19:15 

KL 689 25/02/2023 Άμστερνταμ – Κανκούν 10:00 13:00 

AF 175 11/03/2023 Μέξικο Σίτι – Παρίσι 22:55 16:30+1 

AF 1032 12/03/2023 Παρίσι – Αθήνα 20:40 00:55+1 

17ήμερο πρόγραμμα, με μια επιπλέον διαν/ση στο Άμστερνταμ 



 

Πτήση Ημερομηνία Δρομολόγιο Αναχώρηση Άφιξη 

AF 1033 
19/03/2023 

Αθήνα – Παρίσι 06:15 08:55 

AF 650 Παρίσι – Κανκούν 14:35 19:45 

KL 686 02/04/2023 Μέξικο Σίτι – Άμστερνταμ 20:05 14:45+1 

KL 1581 03/04/2023 Άμστερνταμ – Αθήνα 20:55 01:10+1 

 

Πτήση Ημερομηνία Δρομολόγιο Αναχώρηση Άφιξη 

AF 1033 
25/04/2023 

Αθήνα – Παρίσι 06:15 08:50 

AF 650 Παρίσι – Κανκούν 15:30 19:20 

KL 686 09/05/2023 Μέξικο Σίτι – Άμστερνταμ 20:05 14:45+1 

KL 1581 10/05/2023 Άμστερνταμ – Αθήνα 20:55 01:10+1 

 

Πτήση Ημερομηνία Δρομολόγιο Αναχώρηση Άφιξη 

AF 1033 
20/06/2023 

Αθήνα – Παρίσι 06:15 08:50 

AF 178 Παρίσι – Μέξικο Σίτι 12:05 16:55 

AF 651 06/07/2023 Κανκούν – Παρίσι 21:35 14:20+1 

ΑF 1032 07/07/2023 Παρίσι – Αθήνα 20:45 00:55+1 

 


