
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

ΑΤΟΜΙΚΑ 
ΤΑΞΙΔΙΑ 



 
                                                                      
 
 

 
 
 

 

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.  

 



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ 
 

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 
εξαρθρώθηκαν από τους Κονκισταδόρες Ισπανούς, πυραμίδες, αποικιακά κτίρια, Ινδιάνοι, Μεστίζος, νόστιμη 
πικάντικη κουζίνα, τεκίλα, σομπρέρο, αιώρες, 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 συνδυασμούς, θα παραμείνει για πάντα στην καρδιά 
σας.  
Χαρίστε στον εαυτό σας μια απόδραση στον παράδεισο!  
Viva Mexico! 
  
 

Τεκίλα 

 
Φυσικά δεν πρέπει να ξεχάσουμε την τεκίλα. Ο θρύλος 
για τη γέννησή της λέει ότι ένας κεραυνός χτύπησε 
κάποτε μια γαλάζια αγαύη (κακτοειδές φυτό, σαν 
γιγάντια αλόη) στην περιοχή μιας φυλής Ινδιάνων. 
Εκείνοι τότε παρατήρησαν ότι το φυτό άρχισε να εκκρίνει 
ένα γευστικό και καυτερό υγρό, που, όταν το έπινες, σου 
δημιουργούσε ευχάριστα συναισθήματα. Το θεώρησαν 
δώρο σταλμένο από τους θεούς  
Η τεκίλα έχει συνδεθεί με τη λαϊκή μυθολογία και την 
παράδοση του Μεξικού. Το ρητό που χάραξε επάνω στο 
οικιακό του μπαρ ο μεξικανός ευπατρίδης και 
υποστηρικτής των τοπικών παραδόσεων Δον Φρανσίσκο 
Χαβιέ Σάου θα ενθαρρύνει τους πιο αρχάριους πότες της 
τεκίλας: "Στην αρχή με νερό. Μετά χωρίς νερό. Και στο 
τέλος σαν νερό". Έτσι πίνεται αυτό το υγρό-δυναμίτης, 
στην υγεία των αρχαίων κατοίκων, που στα κρυφά, 
ακόμα θρηνούν, μέσω των απογόνων τους, για την 
απώλεια του κόσμου τους από τους ξανθούς ανθρώπους 
της ανατολής, που στην αρχή τους πίστεψαν για θεούς, 
αλλά εκείνοι τους αντάμειψαν με εξανδραποδισμούς και 
εκμετάλλευση.  
 

Φαγητό  
 

Στο Μεξικό κάντε ότι και οι αρχαίοι Μάγιας: φάτε 
φασόλια, τομάτες, πατάτες, γαλοπούλα, τσίλι, 
σοκολάτα, ένα ντόπιο μανιτάρι, το cutlacoche, που 
βλασταίνει στο χλωρό καλαμπόκι και όλα αυτά με τις 
επιρροές της κουζίνας που έφερε με τις καραβέλες του 
ο Cortes και η σπανιόλικη συντροφιά του το 1519. Οι 
σάλτσες και τα μπαχαρικά είναι κύριο συστατικό. 
Σπεσιαλιτέ είναι η κοτόσουπα με χυμό λάιμ και 
τηγανιτές τορτίγιες (Sopa De Lima). Στα παράλια, 
απόλαυση είναι τα φρέσκα ψάρια, οι γαρίδες και ο 
αστακός. Οι καυτερές γεύσεις και η τεκίλα ανεβάζουν τη 
διάθεση στον ουρανό. 
 

  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ημέρα 1η:  Αθήνα – πόλη του Μεξικό  
Πτήση για την πόλη του Μεξικό. Άφιξη αυθημερόν. 
Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας. 

 

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

Η παρακάτω εκδρομή αυτή περιλαμβάνεται στην τιμή 
του ταξιδιού 

 
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)  

Η παρακάτω εκδρομή αυτή περιλαμβάνεται στην τιμή 
του ταξιδιού 

 
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 5η: Πόλη του Μεξικό  - 
Κουερναβάκα – Τάσκο – Πόλη του Μεξικό  

Προαιρετική εκδρομή 

 
Πρώτη στάση μας στην εκδρομή μας σήμερα  η 
Κουερναβάκα, 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. 
Επιστρέφουμε στο Μέξικο Σίτι.   

 

Ημέρα 4η : Πόλη του Μεξικό ( Χοτσιμίλκο, Οικεία 
Φρίντα Κάλο)   

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 6η: Πόλη του Μεξικό  - Πουέμπλα  και Τσoκούλα – Πόλη του Μεξικό   ή συνεχίστε τις επισκέψεις στα 
μουσεία αλλά και αξιοθέατα της Πόλης του Μεξικό 

 
Ένα εξαιρετικό μουσείο είναι το μουσείο Καλών Τεχνών με έργα του Ντιέγκο Ριβέρα και της συντρόφου του Φρίντα Κάλο. 

Προαιρετική εκδρομή 
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 αποικιακή πόλη με ιδιαίτερη ταυτότητα που θα 
ανακαλύψουμε κατά την ξενάγηση μας. Συνεχίζουμε για τον αρχαιολογικό χώρο Τσοκούλα. Επιστροφή στην πόλη του Μεξικό. 

Ημέρα 7η: Αναχώρηση για την Αθήνα  
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την Αθήνα όπου φτάνουμε την επόμενη ημέρα. 

 

Ημέρα 8η: Άφιξη στην Αθήνα  
. 
 
 

 

Τιμές: 
Περίπτωση 1η  

Ξεναγήσεις με άλλους τουρίστες  

Ιδιωτικές μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο 

 

Ξενοδοχείο: Regente 4* (Μεξικάνικης κατηγοριοποίησης για εμάς 3* superior)  

 

Τελική τιμή με τους φόρους: 1150 € το άτομο σε δίκλινο  

 

Ξενοδοχείο: Fiesta Americana Reforma 5* (Μεξικάνικης κατηγοριοποίησης για εμάς 4* superior)  

 

Τελική τιμή με τους φόρους: 1230 € το άτομο σε δίκλινο  

* * * * *  
Περίπτωση 2η  

Όλες οι ιδιωτικές υπηρεσίες * 

 

Ξενοδοχείο: Regente 4* (Μεξικάνικης κατηγοριοποίησης για εμάς 3* superior)  

 

Τελική τιμή με τους φόρους: 1250 € το άτομο σε δίκλινο  

 

Επιπλέον διανυκτέρευση: 40€ το άτομο σε δίκλινο  

 

Ξενοδοχείο: Fiesta Americana Reforma 5* (Μεξικάνικης κατηγοριοποίησης για εμάς 4* superior)  

 

Τελική τιμή με τους φόρους: 1330 € το άτομο σε δίκλινο  

 

Επιπλέον διανυκτέρευση: 50€ το άτομο σε δίκλινο  

 
*Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες και εκδρομές είναι ιδιωτικές. Πραγματοποιούνται  με προσωπικό αυτοκίνητο και 
οδηγό και επιπλέον προσωπικό ξεναγό  
 

 

 

Περιλαμβάνονται: 

 

• Αεροπορικά εισιτήρια  

• 6 διανυκτερεύσεις στα παραπάνω ξενοδοχεία  

• Ιδιωτικές μεταφορές από και προς το 

αεροδρόμιο 

• Ξενάγηση στην πόλη του Μεξικό και στο 

Ανθρωπολογικό μουσείο 

• Εκδρομή και ξενάγηση στο Τεοτιχουακάν και 

στην Παναγία της Γουαδελούπης 

• Πρωινό καθημερινά  

• Φόροι αεροδρομίου  

 

Κόστος προαιρετικών εκδρομών 

 
Εκδρομή: Τάξκο και Γκουαρναβάκα ( Ημέρα 5η) 
Με άλλους τουρίστες : 47€ το άτομο  
Ιδιωτικά με προσωπικό οδηγό – ξεναγό : 104 € το άτομο  
 
Εκδρομή: Χοτζιμίλκο και οικεία Φρίντα Κάλο  ( Ημέρα 6η)  
Με άλλους τουρίστες : 48€ το άτομο  
Ιδιωτικά με προσωπικό οδηγό – ξεναγό : 91 € το άτομο  
 
Εκδρομή: Πουέμπλα και Τσοκούλα ( Ημέρα 7η)  
Με άλλους τουρίστες : 49€ το άτομο  

Ιδιωτικά με προσωπικό οδηγό – ξεναγό : 132 € το άτομο  
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

  

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. 

 
 



 

Μ Ε Ξ Ι Κ Ο 


