
Μεξικό
Η άλλη όψη του Παραδείσου

Το Μεξικό είναι μία αλλά ταυτόχρονα και πολλές χώρες μαζί. Χώρα 
των αντιθέσεων από την ίδια της τη φύση: ηφαίστεια με χιονισμένες 
κορυφές, εκπληκτικές παραλίες, υψίπεδα κοντά στον ουρανό και τον
ήλιο, ζούγκλες, άγονες πεδιάδες, ποτάμια, λίμνες, έρημοι γκρεμοί, 
φαράγγια και βαθιές κοιλάδες. Αρχαίοι πολιτισμοί που εξαφανίστη-
καν από τους Κονκισταδόρες Ισπανούς, πυραμίδες, αποικιακά κτίρια,
Ινδιάνοι, Μεστίζος, νόστιμη πικάντικη κουζίνα, τεκίλα, σομπρέρο, αι-
ώρες, χειροτεχνήματα, συναρπαστικοί ρυθμοί και μουσική.

To Μεξικό σας καλωσορίζει σε ένα μοναδικό και υπέροχο κόσμο, σε 
μια γη που περιβάλλεται ακόμα από μια αύρα μυστηρίου: τη γη των 
Μάγιας και των Αζτέκων. Το ταξίδι σ’ αυτό το μαγευτικό μέρος, όπου 
η φύση απλώνει τις ρίζες της μέχρι να αγγίξει τις μαρτυρίες ενός 
αρχαίου κόσμου δημιουργώντας μοναδικούς και μαγικούς συνδυα-
σμούς, θα παραμείνει για πάντα στην καρδιά σας. Χαρίστε στον εαυτό 
σας μια απόδραση στον παράδεισο! Viva Mexico!



Κλασσικό Μεξικό
6 Ημέρες /4 Διανυκτερεύσεις 
1η HMEPA: AΘHNA - ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την κοσμο-
πολίτικη πρωτεύουσα του Μεξικού, το Μέξικο Σίτι 
(Mexico City, Πόλη του Μεξικού), που βρίσκεται 
στα 2.250 μέτρα στο κεντρικό υψίπεδο της χώρας. 
Μία πόλη που θα σας εντυπωσιάσει με το μέγεθός 
της και θα σας γοητεύσει με τη ζωντάνια και τη 
μουσική της. Κατασκευασμένη από τους Ισπανούς 
Κατακτητές (Conquistadores) πάνω στα ερείπια 
της αρχαίας Αζτεκο-μεξικανικής πρωτεύουσας, της 
Τενοτστιτλάν, το Μέξικο Σίτι αναπτύχτηκε και κατά-
φερε να γίνει μια από τις μεγαλύτερες πόλεις του 
κόσμου. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ (Ξενάγηση)
Η ημέρα μας σήμερα θα αφιερωθεί στη γνωριμία 
μας με τη Μεξικανική πρωτεύουσα. Η περιήγησή 
μας ξεκινάει από την αποικιακή καρδιά της πόλης, 
την πλατεία Zocalo, την κεντρική πλατεία της πό-
λης και μια από τις τρεις μεγαλύτερες πλατείες 
στον κόσμο, που ήταν το τελετουργικό κέντρο της 

πρωτεύουσας των Αζτέκων, της Τενοτστιτλάν και 
του Μεγάλου Ναού τους, που καταστράφηκε από 
τους Ισπανούς το 1524. Την πλατεία περιβάλλουν 
μοναδικά μνημεία, χαρακτηριστικά κτίσματα των 
πολιτισμών που σημάδευσαν με την παρουσία τους 
την ιστορία του τόπου. Θα δούμε τον εντυπωσιακό 
Καθεδρικό Ναό, έξοχο δείγμα της αποικιακής αρ-
χιτεκτονικής, γνωστής ως Churrigueresque, και 
το Προεδρικό Μέγαρο (Παλάσιο Νασιονάλ), που 
κρύβει στην εσωτερική του αυλή αριστουργήμα-
τα του μεγαλύτερου εκπροσώπου της μεξικάνικης 
τοιχογραφίας, του Ντιέγκο Ριβέρα (συντρόφου της 
Φρίντα Κάλο). Εικονογραφημένα παρελαύνουν 
μπροστά μας οι ήρωες της μεξικάνικης ιστορίας 
και οι σημαντικότερες στιγμές της.

3η,4η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
Ημέρες ελεύθερες για να γνωρίσετε την συναρπα-
στική αυτή πόλη.

5η,6η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ - ΑΘΗΝΑ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθή-
να. Άφιξη την επόμενη ημέρα.

Προτεινόμενο πρόγραμμα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Περίοδος ΠΑΚΕΤΟ 4 ΝΥΧΤΕΣ 
ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

Regente 3*

01.05-25.10.17

870€

 Fiesta Americana Reforma  4* 920€

Marquis Reforma 5* 1.120€

Ζητήστε μας τα αεροπορικά σας εισιτήρια με αναχώρηση από Λάρνακα σε προνομιακές τιμές
Σε περίπτωση διαμονής στην Αθήνα λόγω ανταποκρίσεων των πτήσεων ζητήστε μας το  VERSUS  

Stopover Athens 

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια • διαμονή στα προτεινόμενα ξενοδοχεία ή παρόμοια • μεταφο-
ρές από/προς τα αεροδρόμια εξωτερικού • ξεναγήσεις • πρωινό καθημερινά. Δεν περιλαμβάνονται: φό-
ροι αεροδρομίου • ασφάλεια ταξιδίου και πρόσθετες καλύψεις  350€ • αχθοφορικά και φιλοδωρήματα 



Ο Δρόμος των Μάγιας 
9 Ημέρες /7 Διανυκτερεύσεις
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ
 2η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ (Ξενάγηση)
Οι ανωτέρω Ημέρες περιγράφονται αναλυτικά στο 
βασικό πακέτο «Κλασσικό Μεξικό»

3η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ - ΒΙΓΙΑΧΕΡΜΟΣΑ - ΠΑΛΕΝΚΕ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Βιλαερ-
μόσα. Άφιξη και μεταφορά στο Παλένκε, έναν από 
τους κυριότερους αρχαιολογικούς χώρους της πο-
λιτείας Τσιάπας. Τακτοποίηση και δείπνο στο ξενο-
δοχείο. Διανυκτέρευση. 

4η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΛΕΝΚΕ - ΚΑΜΠΕΤΣΕ
Ο αρχαιολογικός χώρος του Παλένκε που θα επι-
σκεφθούμε σήμερα είναι τροφή για τα μάτια και για 
την ψυχή. Οι βωμοί όπου γίνονταν οι ανθρωποθυ-
σίες, οι ναοί, τα παλάτια με τις αναρίθμητες αίθου-
σες και τα υπόλοιπα μνημεία είναι τόσο επιβλητικά 
συγκεντρωμένα μέσα στη ζούγκλα, που θα μας κα-
ταπλήξουν.Διανυκτέρευση. 

5η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΜΠΕΤΣΕ - ΟΥΞΜΑΛ - ΚΑΜΠΑΧ ΜΕ-
ΡΙΝΤΑ
Περιήγηση στο Καμπέτσε και αναχώρηση για τον 
αρχαιολογικό χώρο του Ουξμάλ, μια πόλη που κυ-
ριάρχησε στη μετακλασική περίοδο του πολιτισμού 
των Μάγιας. Γεύμα και συνεχίζουμε για έναν εντε-
λώς διαφορετικό αρχαιολογικό χώρο, την πόλη 
Καμπάχ, όπου μπορούμε να διακρίνουμε τα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά της διακόσμησης με μάσκες 
του Τσακ. Γεμάτοι από τις εικόνες των μοναδικών 
αυτών πόλεων των Μάγιας, αναχωρούμε με προ-

ορισμό το αποικιακό κόσμημα της πολιτείας, τη 
Μέριντα, μια ζωντανή και πολύ ελκυστική πόλη. 
Πανέμορφα κτίρια της αριστοκρατίας των αποίκων, 
αγορές με είδη λαϊκής τέχνης που ξελογιάζουν με 
την ιδιαιτερότητα και τη φαντασία τους, μας παρα-
σύρουν και μας καλούν να χαρούμε τη νυχτερινή 
ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης. Διανυκτέρευση. 

6η ΗΜΕΡΑ: ΜΕΡΙΝΤΑ - ΤΣΙΤΣΕΝ ΙΤΖΑ - ΚΑΝΚΟΥΝ
Ημέρα αφιερωμένη στο Τσιτσέν Ιτζά, μητρόπολη 
των Μάγιας και έναν από τους πλουσιότερους και 
σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στον κό-
σμο. Αμέτρητοι ναοί μέσα στη ζούγκλα, το κυκλικό 
αστεροσκοπείο, το μεγαλύτερο γήπεδο παιχνιδιού 
μπάλας, χώροι ανθρωποθυσιών, και φυσικά η επι-
βλητική βαθμιδωτή πυραμίδα-ναός του Κουκουλ-
κάν, μαρτυρούν το μεγαλείο της έξοχης αυτής πό-
λης.  Έχοντας μυηθεί για τα καλά στα μυστικά του 
πολιτισμού των Μάγιας, αναχωρούμε για ένα από 
τα πιο φημισμένα τουριστικά θέρετρα του κόσμου, 
το κοσμοπολίτικο Κανκούν. Η τουριστική του ζώνη 
είναι μια στενή λωρίδα γης αρκετών χιλιομέτρων, 
που βρέχεται από τη μια πλευρά της από τη λιμνο-
θάλασσα και από την άλλη από τα σμαραγδένια 
νερά της Καραϊβικής. Εξαιρετικό σκηνικό για ώρες 
χαλαρής περιπλάνησης.

7η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΝΚΟΥΝ
Ημέρα ελεύθερη για να απολαύσουμε ξέγνοιαστες 
στιγμές στην Ριβιέρα των Μάγιας.

8η, 9η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΝΚΟΥΝ - ΑΘΗΝΑ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθή-
να. Άφιξη την επόμενη ημέρα.

Προτεινόμενο πρόγραμμα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Περίοδος ΠΑΚΕΤΟ 4 ΝΥΧΤΕΣ 
ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

Μέξικο Σίτι  Best Western Majestic 
Mexico City 3*

01.05-25.10.17 1.780€ 
 Παλένκε Villa Mercedes Palenque 3*

Καμπέτσε Plaza Hotel Campeche 4*

Μέριδα El Castelano Merida 3* Sup

Κανκούν Holiday Inn Cancun Arenas 3*

Ζητήστε μας τα αεροπορικά σας εισιτήρια με αναχώρηση από Λάρνακα σε προνομιακές τιμές
Σε περίπτωση διαμονής στην Αθήνα λόγω ανταποκρίσεων των πτήσεων ζητήστε μας το  VERSUS  

Stopover Athens 

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια • διαμονή στα προτεινόμενα ξενοδοχεία ή παρόμοια • μεταφο-
ρές από/προς τα αεροδρόμια εξωτερικού • ξεναγήσεις • πρωινό καθημερινά. Δεν περιλαμβάνονται: φό-
ροι αεροδρομίου • ασφάλεια ταξιδίου και πρόσθετες καλύψεις  350€ • αχθοφορικά και φιλοδωρήματα 


