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ΠΤΗΣΕΙΣ 

Aναχωρήσεις: 
Κάθε μέρα 
 
 
 

Οι πτήσεις επιβεβαιώνονται κατά τη στιγμή της επικύρωσης της κράτησης 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΗΣΗΣ 

 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
(ΑΠΟ-ΠΡΟΣ) 

 
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

 
ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ 

AF1033 Αθήνα – Παρίσι 06:10 08:50    

AF 178   Παρίσι -Μεξικό 11:50 17:25    

AF 179   Μεξικό-Παρίσι 19:55 13:35    

AF1032 Παρίσι- Αθήνα 20:40 00:55    

Παρατήρηση: 
H τιμή βασίζεται σε ειδικό ναύλο που μπορεί να μην είναι διαθέσιμος την συγκεκριμένη ημέρα, που 
επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί το ταξίδι. Προτείνουμε να είστε ευέλικτοι με την ημερομηνία αναχώρησης.  

 



ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΥ  
Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 
Μία πόλη που θα σας εντυπωσιάσει με το μέγεθός της και σας γοητεύσει με τη μουσική της. Κατασκευασμένη πάνω 
στα ερείπια της αρχαίας Αζτεκο-μεξικανικής πρωτεύουσας, της Τενοτστιτλάν, η Πόλη του Μεξικού αναπτύχτηκε 
σφοδρά, μέχρι που κατάφερε να γίνει μια κοσμοπολίτικη μητρόπολη με περισσότερους από 20 εκατομμύρια 
κατοίκους. Πόλη που γοητεύει με τη μαγεία και τη ζωντάνια της, με τη ζωηρή και ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρά της.  
Viva Mexico! 
  
 Riviera Maya 

Οι παραδεισένιες παραλίες των Μάγιας  
 

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!  

 

Θέρετρο 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.  
Το Τουλούμ βρίσκεται περίπου 1 ώρα νότια της Πλάια ντελ 
Κάρμεν και 25 λεπτά από το Ακουμάλ. 
Είναι νέος προορισμός και χωρίζεται σε τρία τμήματα: τον 
αρχαιολογικό χώρο, το pueblo (την πόλη) και την ζώνη των 
ξενοδοχείων (hotel zone). 
 

Αρχαιολογικοί χώροι των Μάγιας  
 

Ο πολιτισμός των Μάγιας είναι ένα θαύμα για όλο τον κόσμο. 
Το μυστήριο που καλύπτει όλες τις πτυχές του, οι τέλειοι 
μαθηματικοί υπολογισμοί τους και τα αριθμητικά συστήματά 
τους στη μελέτη και πρόβλεψη της περιοδικότητας των 
εποχών, στις περιόδους της περιστροφής της Αφροδίτης, στη 
ναυτική πλοήγηση, αποτελούν θαύματα ακόμα και στις μέρες 
μας. Το μυστήριο που καλύπτει τις τελετές, τις 
ανθρωποθυσίες, τον τρόπο που λάτρευαν τους θεούς τους, 
την λεπτομέρεια και τη σημειολογία με την οποία έφτιαχναν 
τις πυραμίδες τους, τις επιγραφές που δεν έχουν ακόμα 
αποκρυπτογραφηθεί, τα εντυπωσιακά απομεινάρια, που 
προστατευμένα από τη ζούγκλα του Γιουκατάν, μας θυμίζουν 
την πολλαπλότητα των θεοτήτων που τιμούσαν, θεών που 
ακόμα και τώρα δεν έχουν πει την ιστορία τους. Ακόμα 
περισσότερο εντυπωσιακό είναι το μυστήριο που καλύπτει 
την εξαφάνιση του τεράστιου αυτού πολιτισμού μέσα σε λίγα 
χρόνια.   
 

 

  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ημέρα 1η:  Αθήνα – πόλη του Μεξικό  
Πτήση για την πόλη του Μεξικό. Άφιξη αυθημερόν.  
 

 

Ημέρα 2η : Πόλη του Μεξικό ( Ξενάγηση και 
Ανθρωπολογικό μουσείο )  

 
 

H Πόλη του Μεξικού είναι μια από τις μεγαλύτερες πόλεις του 
κόσμου. Υπήρξε, πριν τον ερχομό των Ισπανών Κατακτητών, η 
έδρα των Αζτέκων, αργότερα η πρωτεύουσα των αποικιοκρατών 
και σήμερα το ζωντανό σύγχρονο πολιτικό, οικονομικό, 
πολιτιστικό και διοικητικό κέντρο της χώρας. Η περιήγησή μας 
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 
Τενοτστιτλάν 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 το Προεδρικό Μέγαρο 
(Παλάσιο Νασιονάλ), που κρύβει στην εσωτερική του αυλή 
αριστουργήματα 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. Συνεχίζουμε με το πάρκο Τσαπούλτεπεκ (Chapultepec), 
όπου μας περιμένει μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Η επίσκεψή 
μας στο Εθνικό Ανθρωπολογικό Μουσείο θα μας κάνει να 
αισθανθούμε σαν άλλος IndianaJones, αφού με την είσοδό μας 
στις διάφορες αίθουσες, θα γνωρίσουμε τα σημαντικότερα 
ευρήματα των πολυάριθμων προκολομβιανών πολιτισμών που 
άκμασαν σε όλη την έκταση της χώρας και που είναι γνωστοί ως 
Μεσοαμερικανικοί. Οι μέρες των Αζτέκων, των Μάγιας, των 
Ζαποτέκας, των Ολμέκων, των Τολτέκων και τόσων άλλων 
επανέρχονται μέσα από τα εντυπωσιακά εκθέματα, που είναι 
ανώτερα κάθε περιγραφής. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

 Ημέρα 3η : Πόλη του Μεξικό ( Παναγία 
Γουαδελούπης και 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. 

 

Ημέρα 4η : Πόλη του Μεξικό ( Χοτσιμίλκο, 
Οικεία Φρίντα Καλό)  
Προαιρετική εκδρομή 

 
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ημέρας θα επισκεφθούμε 
την κοντινή περιοχή του Χοτσιμίλκο, γνωστό για τα κανάλια του, 
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 τεχνητά νησιά, τα "chinampas". Το θέαμα θα σας 
εντυπωσιάσει, αφού οι αλέγροι Μεξικάνοι, ντυμένοι με 
πολύχρωμες φορεσιές και τα γνωστά σε όλους σομπρέρο, 
οδηγούν τις ζωηρόχρωμες γόνδολές τους, τις "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, πανσεξουαλική, ανένταχτη αλλά και εύθραυστη τόσο 
στην ψυχή όσο και στο σώμα, η Μεξικανή καλλιτέχνιδα, η "κόρη 
της φωτιάς", ακολούθησε με απόλυτη πίστη τον προσωπικό, 
ασυμβίβαστο δρόμο της. Το Μουζέο Κάζα Φρίντα Κάλο είναι ένα 
από τα πιο ξακουστά αξιοθέατα της Πόλης του Μεξικού. 
Η  αναγνώρισή της μετά τον θάνατό της από τον χώρο της τέχνης, 
είναι πλέον εμφανής. Πολλές εκθέσεις ανά τον κόσμο την τιμούν, 
εκθέτοντας έργα της και μαζί αυτά του αξέχαστου παρτενέρ της 
ζωής της, του Ντιέγκο Ριβέρα. Το σπίτι της, η CasaAzul στο 
Coyocacau της Πόλης του Μεξικού, όπου έζησε τα τελευταία 
χρόνια της ζωής της και όπου απεβίωσε, είναι σήμερα μουσείο 
και δημοφιλής προορισμός επισκεπτών.  Διανυκτέρευση. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

Ημέρα 5η : Πόλη του Μεξικό  - Τούξλα 
Γκουτιέρες  - Σαν Κρίστομπαλ 

 
Πτήση από την πόλη του Μεξικό για την Τούξλα 
Γκουτιέρες. Μετά την άφιξη μας  
θα 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. Η 
κρουαζιέρα θα είναι μαζί με άλλους τουρίστες. Μετά την 
κρουαζιέρα αναχωρούμε για το Σαν Κριστόμπαλ ντε λας 
Κάσας, όπου θα γνωρίσουμε τον τρόπο ζωής των 
σύγχρονων Μάγιας. Άφιξη και εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο μας.  

 

Ημέρα 6η:  Σαν Κρίστομπαλ ( επισκέψεις στην 
επαρχία των Τσιάπας) 

 
Σήμερα θα γνωρίσουμε το Σαν Κριστόμπαλ ντε λας Κάσας 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.  Στη συνέχεια 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.  

 

Ημέρα 7η: Σαν Κρίστομπαλ – καταρράκτες Αζούλ – 
Παλένκε – Αρχαιολογικός χώρος  

 
Κατευθυνόμαστε προς το Παλένκε. Στο δρόμο μας επισκεπτόμαστε 
στους καταρράκτες AguaAzul. 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.  
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. 

 



Ημέρα 10η: Τουλούμ   
 

Ελεύθερη ημέρα στο Τουλούμ. Υδάτινες εκδρομές στην Καραϊβική, μπάνιο με δελφίνια, μπάνιο σε σενότες, ξενάγηση σε 
αρχαιολογικούς χώρους των Μάγιας, σνόρκελινγκ για παρατήρηση του πολύχρωμου βυθού.   

 
Ημέρα 11η: Αναχώρηση για την Αθήνα  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση μας για την Αθήνα 

 

Ημέρα 12η: Άφιξη στην Αθήνα  
  
 

  

Ημέρα 8η: Παλένκε – Βιλαχερμόζα – Μέριντα  
 

Μεταφερόμαστε για το αεροδρόμιο της Βιλαχερμόζα από όπου θα επιβιβαστούμε για την πτήση μας για τη Μέριντα 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. Χρόνος ελεύθερος στη Μέριντα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 

Ημέρα 9η: Μέριντα – Τσιτσέν Ιτσά – Τουλούμ   
 

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. Λέγεται 
μάλιστα πως κατά την εαρινή και φθινοπωρινή ισημερία (21 Μαρτίου και 22 Σεπτεμβρίου), κατά την ανατολή και τη δύση του 
ήλιου, σχηματίζεται η σκιά ενός φιδιού με στέμμα, του θεού Kukulkan, να κατεβαίνει τις σκάλες. Και όταν κτυπάς τα χέρια σου 
σε ορισμένο σημείο της πλευράς της μεγάλης πυραμίδες, ο ήχος είναι ακριβώς ο ήχος του Κετζάλ, του ιερού πουλιού των 
Μάγιας. Έχοντας μυηθεί για τα καλά στα μυστικά του πολιτισμού των Μάγιας, συνεχίζουμε για το Τουλούμ στη Ριβιέρα Μάγια.  
 

. 
 
 

 



Περιλαμβάνονται 

 

 

• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα  - Πόλη του 

Μεξικό και Κανκούν – Αθήνα  

• Εσωτερική πτήση, Πόλη του Μεξικό – Τούξκτλα 

• Εσωτερική πτήση, Βιλαχερμόζα – Μέριντα 

• 10 διανυκτερεύσεις σε πολύ καλά ξενοδοχεία 

• Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια 

• Ξεναγήσεις, μεταφορές, εκδρομές όπως 

αναφέρονται στο παραπάνω αναλυτικό 

πρόγραμμα   

• Πρωινό καθημερινά   

• Φόροι αεροδρομίου  

 

Ξενοδοχεία 

 

 

• Πόλη του Μεξικό: Fiesta Americana Reforma 5* 

(Μεξικάνικης κατηγοριοποίησης για εμάς 4* 

superior) ή παρόμοιο 

• Σαν Κρίστομπαλ, Παλένκε: Ξενοδοχεία μικρά 

παραδοσιακά από τα καλύτερα διαθέσιμα στην 

κάθε περιοχή, δοκιμασμένα με τα εκατοντάδες 

ταξίδια μας στο Μεξικό για 25 χρόνια τώρα. 

• Μέριντα: Holiday Inn 4*    

• Τουλούμ: Kore Tulum 5*, Alll Inclusive ή 

παρόμοιο      

 

Τελικές τιμές (με τους φόρους): 
Περίπτωση 1η : 

Συνδυασμός ιδιωτικών υπηρεσιών και 

υπηρεσιών με άλλους τουρίστες 

 

 

Ιδιωτικές μεταφορές, ξεναγήσεις και 

εκδρομές από και προς το αεροδρόμιο 

με προσωπικό οδηγό, ξεναγό εκτός 

από τις παρακάτω υπηρεσίες που 

γίνονται μαζί με άλλους τουρίστες: η 

μεταφορά από την Μέριντα στη Ριβιέρα 

Μάγιας, οι ξεναγήσεις και εκδρομές στο 

Μέξικο σίτι (2η και 3η ημέρα), οι 

ξεναγήσεις στο Σαν Κρίστομπαλ (6η 

ημέρα), η μεταφορά από την Τούξλα 

στο Σαν Κρίστομπαλ. 

 

Τιμή: 2381 € το άτομο σε δίκλινο 

 

Περίπτωση 2η : 

Όλες οι υπηρεσίες 

πραγματοποιούνται ιδιωτικά με 

προσωπικό οδηγό, ξεναγό 

 

Εκτός από την μεταφορά Μέριντα – 

Τσιτσέν Ιτσά – Τουλούμ που που 

πραγματοποιείται μαζί με άλλους 

τουρίστες. ( 9η ημέρα ) 

(Η βαρκάδα στο Σουμιδέρο γίνεται 

με άλλους τουρίστες) 

 

 

 

 

 

 

Τιμή: 2564 € το άτομο σε δίκλινο 

 

Περίπτωση 3η :  

Όλες οι υπηρεσίες 

πραγματοποιούνται ιδιωτικά με 

προσωπικό οδηγό, ξεναγό 

 

 (Η βαρκάδα στο Σουμιδέρο 

γίνεται με άλλους τουρίστες) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμή: 2730 € το άτομο σε δίκλινο 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Επιπλέον διανυκτερεύσεις στη πόλη του Μεξικό και επιπλέον εκδρομές με ορμητήριο την πόλη του Μεξικό 

Αν επιθυμείτε να αφιερώσετε και άλλες διανυκτερεύσεις στην πόλη του Μεξικό 
 
Κόστος επιπλέον διανυκτέρευσης: 50 € το άτομο σε δίκλινο για το ξενοδοχείο Fiesta America Reforma  

 
Εκδρομή: Χοτζιμίλκο και οικεία Φρίντα Κάλο  ( Ημέρα 4η)  
Με άλλους τουρίστες : 48€ το άτομο  
Ιδιωτικά με προσωπικό οδηγό – ξεναγό : 91 € το άτομο  

 
Εκδρομή: Πουέμπλα και Τσοκούλα  
Με άλλους τουρίστες : 49€ το άτομο  
Ιδιωτικά με προσωπικό οδηγό – ξεναγό : 132 € το άτομο  

 
Εκδρομή: Τάξκο και Γκουαρναβάκα  
Με άλλους τουρίστες : 47€ το άτομο  
Ιδιωτικά με προσωπικό οδηγό – ξεναγό : 104 € το άτομο  

 
Επιπλέον διανυκτερεύσεις στο Τουλούμ και επιπλέον εκδρομές με ορμητήριο το Τουλούμ.  
Κόστος επιπλέον διανυκτέρευσης: Ξενοδοχείο Kore Tulum 5*, All Inclusive 
1/7/2021 – 15/12/2021: 75 € το άτομο σε δίκλινο,  
16/12/2021 – 31/3/2022: 95 € το άτομο σε δίκλινο   

 



 
  

1. Εκδρομή με πλοιάριο στο εθνικό πάρκο Sian ka’an, 
"το μέρος όπου γεννήθηκε ο ουρανός" ή "το δώρο από 

τον παράδεισο", σύμφωνα με τους Μάγιας. 
Μόλις μπούμε στο καταφύγιο, οδηγούμε 40 λεπτά περίπου 
ανάμεσα στην παράκτια ζούγκλα μέχρι να φτάσουμε στην 
αποβάθρα του σκάφους. Ύστερα έχουμε  περιήγηση με 
σκάφος στη Λαγκούνα: θα εξερευνήσουμε τα μαγκρόβια 
δάση, τις πηγές γλυκού νερού και την περίφημη Boca Paila, 
όπου οι υγρότοποι συναντούν τη θάλασσα. Θα αναζητήσουμε 
μανάτες και κροκόδειλους. Θα επισκεφθούμε κολπίσκους με 
αποικίες απίστευτων πουλιών. Επίσης, θα ψάξουμε για 
δελφίνια, θαλάσσιες χελώνες και πολλά άλλα 
Η εκδρομή περιλαμβάνει καταδύσεις με αναπνευστήρα στον 
δεύτερο μεγαλύτερο κοραλλιογενή ύφαλο του κόσμου 
Θα απολαύστε το μπάνιο σας στα πιο καθαρά τροπικά νερά 
στην πισίνα της φύσης και στο τέλος θα σας περιμένει ένα 
νόστιμο καραϊβικό γεύμα στο Πουέμπλο Πούντα Άλεν. 
 

Τιμή 176 € το άτομο 
 

 
2. Αρχαιολογικός χώρος Coba 

Ένας αρχαιολογικός χώρος καλυμμένος από ζούγκλα. Στη 
γλώσσα των Μάγιας Coba σημαίνει "νερό που ανακατώνεται" 
και ίσως παραπέμπει στις πέντε δεξαμενές που υπήρχαν στην 
περιοχή. Μην ξεχνάτε ότι οι Μάγιας είχαν αναπτύξει ένα τέλειο 
αρδευτικό σύστημα για τα λαχανικά, που ήταν και η βασική 
τροφή τους, αλλά και για την ύδρευσή τους.  
Πορευτείτε στα κλιμακωτά σκαλοπάτια με ιστορία 
εκατοντάδων χρόνων ή ανεβείτε στην πυραμίδα και νοιώστε 
τον αρχαίο πολιτισμό των Μάγιας σαν να μην έχει πεθάνει, 
αλλά να κοιμάται ανάμεσα στις πέτρες και στη ζούγκλα, 
περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή να ξαναγεννηθεί από τα 
βάθη του χρόνου.  
 
Η εκδρομή περιλαμβάνει: 
 - Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Κόμπα (ιστορία, 
ποδηλασία και ανάβαση) 
- Νόστιμο γεύμα στο σπίτι μιας οικογένειας Μάγια 
- Επίσκεψη στο φυσικό καταφύγιο Punta Laguna (πεζοπορία 
στη ζούγκλα σε αναζήτηση πιθήκων και άλλων άγριων ζώων, 
κανό στην τιρκουάζ λίμνη, zip line, συμμετοχή σε τελετή των 
Μάγια) 
- Κολύμβηση σε ένα άψογα διατηρημένο σπήλαιο ("cenote"). 

 
Τιμή: 148 € το άτομο 

 
 

 

 

3. Λίμνη Bacalar 
 

Αυτή η περιπέτεια εκτός της πεπατημένης από το Κανκούν 
σας φέρνει στο Μπακαλάρ για να απολαύσετε τη 
λιμνοθάλασσα των επτά χρωμάτων και τη συναρπαστική 
ιστορία των πειρατών. 
 
Ψάχνετε για μοναδικά πράγματα να κάνετε στις διακοπές 
σας, αυτή η περιήγηση στο Bacalar είναι ακριβώς για εσάς, 
μια περιπέτεια εκτός της πεπατημένης στη λιμνοθάλασσα 
των επτά χρωμάτων. Το Bacalar είναι μια χαρακτηρισμένη 
"μαγική πόλη" του Μεξικού με μια συναρπαστική ιστορία 
πειρατών και αρχαίων Μάγια και μια μαγευτική χαλαρή 
ατμόσφαιρα. 
 
Αυτή η εκδρομή στο Μπακαλάρ σας επιτρέπει να 
ανακαλύψετε τη φυσική ομορφιά του Μπακαλάρ με μια 
βόλτα με σκάφος και μια βουτιά, ενώ ακούτε τις μαγευτικές 
ιστορίες από τον έμπειρο ξεναγό σας. Κάντε κρουαζιέρα 
στο κανάλι των πειρατών, κολυμπήστε στα σπήλαια 
Cocalitos και Esmeralda και απολαύστε ένα νόστιμο γεύμα 
με τοπικές σπεσιαλιτέ που θα ενθουσιάσει τον ουρανίσκο 
σας!.  

 
τιμή 170 € το άτομο 

Η εκδρομή πραγματοποιείται μαζί με άλλους 
τουρίστες 

 
 
 

4. Εκδρομή στον αρχαιολογικό χώρο του Τουλούμ 
  

Αρχαιολογικός χώρος Τουλούμ 
 

Η "καρτποστάλ των διακοπών", που ενώνει σε μια εικόνα 
τον αρχαίο πολιτισμό και τα χρώματα της Καραϊβικής. Ο 
μοναδικός παραθαλάσσιος χώρος των Μάγιας. Από τον ναό 
του Τουλούμ η θέα στη γαλαζοπράσινη Καραϊβική είναι 
μοναδική και αντίστροφα, από τη θάλασσα που θα 
κολυμπάτε, η θέα του ναού να σας επιτηρεί, θα σας μείνει 
αξέχαστη.  
Τον τελευταίο καιρό είναι της μόδας να κατεβαίνει κανείς 
το βράδυ τα φωτισμένα σκαλοπάτια του αρχαιολογικού 
χώρου. Οι θεαματικές κινήσεις, οι σκιές και τα χρώματα 
καταδεικνύουν το μέγεθος του μνημείου και δημιουργούν 
μια μαγευτική ατμόσφαιρα.  
Αν αυτό συνδυαστεί και με την πανσέληνο να φωτίζει την 
Καραϊβική, τότε η εικόνα αυτή θα μείνει χαραγμένη για 
πάντα στην μνήμη σας.  
 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

  

Ταυτότητα ταξιδιού 
 

Το ταξίδι αυτό δεν είναι ομαδικό, που σημαίνει ότι δεν έχει Έλληνα αρχηγό. Οι ξεναγήσεις γίνονται στα 
αγγλικά. Το Versus travel έχει πραγματοποιήσει την κράτηση των αεροπορικών εισιτηρίων, των 
ξενοδοχείων, των μεταφορών και των επισκέψεων που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω αναλυτικό 
πρόγραμμα. 
Αναλυτικός φάκελος με όλες τις οδηγίες και τα απαιτούμενα έγγραφα θα σας δοθεί πριν την αναχώρηση 
σας.  
 

Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια η οποία καλύπτει τους ταξιδιώτες 
του Versus travel 

Στην τιμή περιλαμβάνεται ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια με την οποία το Versus travel έχει καλύψει τους 
ταξιδιώτες του. Ζητείστε τις ειδικές καλύψεις για την ασφάλεια προκαταβολής, ατύχημα, απώλεια 
αποσκευών κτλ. Δεν περιλαμβάνει περιπτώσεις COVID-19, εκτός από τα σημεία, που αλλιώς αναφέρεται. 
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