
     ΜΔΞΙΚΟ 
 

Στην ανατολικό πλευρϊ του Μεξικού, μνημεύα ηλικύασ χιλιϊδων χρόνων ςτϋκονται πϊνω ςε κατϊλευκεσ 

παραλύεσ με γαλαζοπρϊςινα νερϊ ό περιςτοιχιςμϋνα από τουσ όχουσ, τισ μυρωδιϋσ και την υγραςύα μιασ 

πυκνόσ ζούγκλασ... Εύναι το Μεξικό των Μϊγια, με ζωντανϊ τα χνϊρια και τουσ απογόνουσ του πιο λαμπρού 

πολιτιςμού τησ προ-Κολομβιανόσ Αμερικόσ, και με τα ςημϊδια των αποικιακών χρόνων να προςδύδουν μια 

ιδιαύτερη, μοναδικό γεύςη ςτην εντυπωςιακό τουριςτικό υποδομό των τελευταύων χρόνων. Πιο δυτικϊ, 

ςτο κϋντρο τησ χώρασ, δυόμιςη χιλιόμετρα ψηλότερα από την επιφϊνεια τησ θϊλαςςασ βρύςκεται η 

δεύτερη μεγαλύτερη πόλη ςτον κόςμο, χτιςμϋνη πϊνω ςτα ερεύπια πολιτιςμών που δεν υπϊρχουν πια. 

Φαρϊγγια, ςπηλιϋσ, ηφαύςτεια, ϋρημοι, βραχώδεισ και αμμώδεισ ακτϋσ ςασ προςκαλούν να τα 

εξερευνόςετε, ενώ αργότερα ςασ περιμϋνει η φωτιϊ τησ τεκύλα και μια διϊςημη κουζύνα, γεμϊτη από τη 

δικό τησ φωτιϊ και αντιθϋςεισ. Αφεθεύτε ςτον ςτρόβιλο τον εικόνων και των αιςθόςεων που ςασ 

προςφϋρει το η μεγαλύτερη χώρα τησ Κεντρικόσ Αμερικόσ: το Μεξικό. 

 

1η ημέρα 
 
- - - Αθήνα – Πόλη του Μεξικού 

υγκϋντρωςη ςτο διεθνό αερολιμϋνα Αθηνών Ελ. Βενιζϋλοσ και αναχώρηςη με 
προοριςμό την πόλη του Μεξικού μϋςω Μαδρύτησ. Μετϊ την παραλαβό των 
αποςκευών ςασ ςτο αεροδρόμιο Μπενύτο Χουϊρεσ, θα ςασ ςυναντόςει ο τοπικόσ 
μασ αντιπρόςωποσ και θα ςασ μεταφϋρει ςτο ξενοδοχεύο ςασ. Σακτοπούηςη ςτα 
δωμϊτια ςασ και ελεύθερο υπόλοιπο τησ βραδιϊσ. 

México D.F. 

2η ημέρα 
 
Π - - Πόλη του Μεξικού 

  

Πρωινό ςτο ξενοδοχεύο και ςτη ςυνϋχεια θα ξεκινόςουμε την ξενϊγηςη μασ 
ςτην Πόλη του Μεξικού: τερϊςτια, κοςμοπολύτικη, πολύχρωμη, προβληματικό, 
ςύγχρονη και παλιϊ μαζύ, χτιςμϋνη περιςςότερα από δύο χιλιόμετρα ψηλότερα 
από το επύπεδο τησ θϊλαςςασ – με ϊλλα λόγια μοναδικό. Θα επιςκεφθούμε το 
ιςτορικό κϋντρο τησ πόλησ, προςτατευόμενο από την UNESCO ωσ μνημεύο 
παγκόςμιασ κληρονομιϊσ τησ ανθρωπότητασ. Θα ξεκινόςουμε από την κεντρικό 
του πλατεύα, επύςημα ονομαζόμενη πλατεύα ςυντϊγματοσ αλλϊ γνωςτό ςε όλουσ 
με το όνομα όκαλο (Zócalo, που ςημαύνει «βϊςη»), όπου θα επιςκεφθούμε τον 
Καθεδρικό Ναό και το Κυβερνητικό Παλϊτι, χτιςμϋνο ακριβώσ ςτη θϋςη του 
παλατιού του αυτοκρϊτορα των Αζτϋκων Μοκτεζούμα Β’. τη ςυνϋχεια θα 
κινηθούμε με το πούλμαν κατϊ μόκοσ τησ πιο εντυπωςιακόσ λεωφόρου τησ 
πόλησ, τησ Παςϋο δε λα Ρεφόρμα (Paseo de la Reforma) και θα διαςχύςουμε το 
«Δϊςοσ» του Σςαπουλτεπϋκ (Bosque de Chapultepec), ϋνα τερϊςτιο αςτικό 
πϊρκο με λύμνεσ, που φιλοξενεύ τον ζωολογικό κόπο τησ πόλησ και πολλϊ 
εξαιρετικϊ μουςεύα. Επιςτροφό ςτο ξενοδοχεύο και ελεύθερο υπόλοιπο τησ 
ημϋρασ. 

México D.F. 

14 ημέρες – 12 νύχτες   Αναχώρηση 11/12/2021              

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΑΓΙΚΟ 



3η ημέρα 
 
Π Μ - Πόλη του Μεξικού – Πουέμπλα – Ουαχάκα  

Πρωινό ςτο ξενοδοχεύο και αναχώρηςη για την «πόλη των αγγϋλων», την 
Πουϋμπλα (Puebla). Καθ’ οδόν θα επιςκεφθούμε την εκκληςύα Santa Maria 
Tonantzintla που φημύζεται για τα υπϋροχο διϊκοςμό τησ από ιθαγενεύσ 
καλλιτϋχνεσ. υνεχύζουμε για την Πουϋμπλα, πόλη 

  

χαρακτηριςμϋνη από την Unesco ςαν μνημεύο παγκόςμιασ πολιτιςτικόσ 
κληρονομιϊσ, με την πλειοψηφύα των κτιρύων τησ διακοςμημϋνα με πλακϊκια 
και ςκαλιςτό πυριτόλιθο. Θα επιςκεφθούμε τον μεγαλοπρεπό καθεδρικό ναό 
ςτην κεντρικό τησ πλατεύα, και το παρεκκλόςι των προςευχών που θεωρεύται 
ϋνα από τα οχτώ καλλιτεχνικϊ θαύματα του κόςμου. Μεςημεριανό φαγητό και 
ακολούθωσ μεταφορϊ ςτην Ουαχϊκα (Oaxaca) όπου και θα διανυκτερεύςουμε. 

Oaxaca 

4η ημέρα 
 
Π - - Ουαχάκα – Μόντε Άλμπαν – Μίτλα – Τούλε  

  

Πρωινό ςτο ξενοδοχεύο. την ςυνϋχεια θα επιςκεφθούμε την αρχαιολογικό 
περιοχό τησ Ουαχϊκα, το Μόντε Άλμπαν (Monte Alban) που ϋχει ανακηρυχθεύ 
μνημεύο πολιτιςτικόσ και αρχαιολογικόσ κληρονομιϊσ, και ςτο οπούο κανεύσ 
μπορεύ να δει τα πιο ςημαντικϊ ευρόματα των πολιτιςμών των Ολμϋκα, 
αποτϋκα και Μιςτϋκα. Θα επιςκεφθούμε την Κεντρικό Πλατεύα, το 
Αςτεροςκοπεύο, τον Σϊφο Νο 7, τουσ Λύθουσ Σων Χορευτών κλπ. υνεχύζοντασ, 
θα επιςκεφθούμε την αρχαιολογικό πόλη Μύτλα (Mitla), τα κτύρια τησ οπούασ 
εύναι διακοςμημϋνα με ςυμβολικϊ μωςαώκϊ. Καθ’ οδόν θα ςταματόςουμε ςτο 
Δϋντρο του Σούλε, που εύναι από τα μακροβιότερα ϋμβια όντα του πλανότη. 
Επιςτροφό ςτην Ουαχϊκα, όπου θα επιςκεφθούμε τον καθεδρικό ναό, το 
ςυντριβϊνι των Επτϊ Περιφερειών, την εντυπωςιακό εκκληςύα του Αγύου 
Δομύνικου (Santo Domingo) με το παρεκκλόςι των προςευχών και το Μουςεύο 
Χρυςού. Επιςτροφό ςτο ξενοδοχεύο και διανυκτϋρευςη. 

Oaxaca 

5η ημέρα 
 
Π Μ - Ουαχάκα – Σουμιδέρο – Σαν Κριςτόμπαλ δε λασ Κάςασ  

  

Αναχώρηςη από το ξενοδοχεύο και πρωινό καθ’ οδόν καθώσ ϋχουμε ορύςει 
πορεύα για την πόλη Σούξτλα Γκουτιϋρρεσ (Tuxtla Gutierrez), απολαμβϊνοντασ 
το υπϋροχο τοπύο των νοτύων οροςειρών του κεντρικού Μεξικού και των 
Ινδιϊνικων καταυλιςμών. το φαρϊγγι ουμιδϋρο (Sumidero) θα απολαύςουμε 

San Cristóbal            
de las Casas 



βόλτα με την βϊρκα και θα απολαύςουμε την θϋα του φαραγγιού, το βϊθοσ του 
οπούου ςε κϊποια ςημεύα φτϊνει τα 1000 μϋτρα…! Μετϊ το μεςημεριανό μασ 
γεύμα και εφόςον υπϊρχει επαρκόσ χρόνοσ, θα επιςκεφθούμε και την πόλη 
Σςιϊπα δε Κόρςο (Chiapa de Corzo) με το εντυπωςιακό ςυντριβϊνι τησ. 
υνεχύζουμε για το αν Κριςτόμπαλ (San Cristóbal De Las Casas) όπου και θα 
διανυκτερεύςουμε. 

6η ημέρα 
 
Π - - Σαν Κριςτόμπαλ δε λασ Κάςασ & Ινδιάνικεσ κοινότητεσ 

Πρωινό ςτο ξενοδοχεύο. την ςημερινό μϋρα θα ϋχουμε την ευκαιρύα να 
επιςκεφθούμε  Ινδιϊνικεσ κοινότητεσ τησ περιοχόσ αν Χουϊν Σςαμούλα (San 
Juan Chamula) και ινακαντϊν (Zinacantán), όπου θα δούμε να εφαρμόζονται 
ακόμα και ςόμερα αρχαώκϋσ τελετϋσ και παγανιςτικϋσ ιεροτελεςτύεσ που ϋχουν 
διατηρηθεύ ωσ τισ μϋρεσ μασ. Επιςτροφό ςτο ξενοδοχεύο και χρόνοσ ελεύθεροσ 
για να επιςκεφθεύτε την πόλη και τα αξιοθϋατϊ τησ, όπωσ την αγορϊ, τον 
καθεδρικό ναό και την γνωςτό εκκληςύα του Αγύου Δομύνικου. Διανυκτϋρευςη. 

Hotel Casa 
Mexicana 

San Cristóbal           
de las Casas 

7η ημέρα 
 
Π - Δ Σαν Κριςτόμπαλ δε λασ Κάςασ – Άγουα Αςούλ – Παλένκε 

  

Πρωινό ςτο ξενοδοχεύο και αναχώρηςη για τουσ καταρρϊκτεσ Άγουα Αςούλ 
(Água Azul) για να θαυμϊςουμε το τοπύο και την φύςη. Εφόςον υπϊρχει 
επαρκόσ χρόνοσ θα επιςκεφθούμε επύςησ και τον καταρρϊκτη Μύςολ-Χα (Misol-
Há). υνεχύζουμε για την πόλη του Παλϋνκε (Palenque) όπου και θα 
απολαύςουμε το δείπνο μασ. Διανυκτϋρευςη. 

Palenque 

8η ημέρα 
 
Π - Δ Παλένκε –  Καμπέτςε 

  

Πρωινό. Επύςκεψη ςτην αρχαιολογικό περιοχό του Παλϋνκε, που θεωρεύται μια 
από τισ πιο ςημαντικϋσ του πολιτιςμού των Μϊγια. Xτιςμϋνη χωρύσ την χρόςη 
μεταλλικών εργαλεύων, ζώων ό ούτε καν του τροχού, ακριβώσ ςτο ςημεύο όπου 
οι πρώτοι λόφοι ξεκινούν να υψώνονται ςτην πεδινό γη που καταλόξει ςτον 
Κόλπο του Μεξικού, και περικυκλωμϋνη από πυκνό ζούγκλα, η αρχαύα πόλη του 
Παλϋνκε θα μεύνει για πϊντα τυπωμϋνη ςτη μνόμη ςασ. το εςωτερικό του Ναού 
Σων Επιγραφών θα δούμε την περύτεχνα ςκαλιςμϋνη αρκοφϊγο του βαςιλιϊ 
Πακϊλ (Pacal). Μεςημεριανό φαγητό και ςτη ςυνϋχεια αναχώρηςη για την 
κουκλύςτικη πόλη του Καμπϋτςε (Campeche), προςτατευόμενη από την 
UNESCO από το 1999 και τόςο προςεκτικϊ ςυντηρημϋνη, που καμιϊ φορϊ 
αναρωτιϋςαι αν εύναι αληθινό. Άφιξη, τακτοπούηςη ςτο ξενοδοχεύο ςασ, δείπνο 
και διανυκτϋρευςη. 

 

 

 

Campeche 



9η ημέρα 
 
Π Μ - Καμπέτςε – Ουςμάλ – Μέριδα 

  

Πρωινό. Περιόγηςη ςτην αποικιακό πόλη του Καμπϋτςε και αναχώρηςη προσ 
την αρχαύα πόλη του Ουςμϊλ (Uxmal – παρϊ το x προφϋρεται Ουςμϊλ, με παχύ 
ς), ύςωσ την πιο εντυπωςιακό από όλεσ τισ αρχαιολογικϋσ περιοχϋσ τησ 
χερςονόςου του Γιουκατϊν, και ςύγουρα την πιο αρμονικό και γαλόνια. Ουςμϊλ 
ςτη γλώςςα των Μϊγια ςόμαινε «τρεισ φορϋσ χτιςμϋνο», και ςτη ςυγκεκριμϋνη 
περύπτωςη αναφερόταν ςτον εντυπωςιακό Ναό (ό Πυραμύδα) του Μϊγου, το 
γνωςτότερο από τα κτόρια του Ουςμϊλ. Εμεύσ θα επιςκεφθούμε αυτόν, όπωσ 
και όλα τα υπόλοιπα ςημαντικϊ κτόρια τησ περιοχόσ. Σο μεςημϋρι, μετϊ το 
γεύμα μασ, θα ςυνεχύςουμε με κατεύθυνςη τη «λευκό πόλη» τησ Μϋριδα 
(Mérida), πρωτεύουςα τησ επαρχύασ του Γιουκατϊν (Yucatán). Άφιξη και 
πανοραμικό περιόγηςη ςτην πόλη. Σακτοπούηςη ςτο ξενοδοχεύο και ελεύθερο 
υπόλοιπο τησ βραδιϊσ. 

Merida 

10η 
ημέρα 

 

Π Μ  Μέριδα – Τςιτςέν Ιτςά – Κανκούν 

  

Πρωινό και αναχώρηςη προσ το Σςιτςϋν-Ιτςϊ (Chichén-Itzá), τοποθεςύα τησ πιο 
εκτενώσ μελετημϋνησ από όλεσ τισ πυραμύδεσ των Μϊγια και ϋνα από τα 
Θαύματα του Νϋου Κόςμου. Θα επιςκεφθούμε επύςησ το Παλϊτι με τισ Χύλιεσ 
Κολώνεσ, το παρατηρητόριο, το εντυπωςιακό, τερϊςτιο Ιερό Πηγϊδι από το 
οπούο η τοποθεςύα παύρνει το όνομα τησ (Chichén Itzá ςημαύνει, περύπου, τόμιο 
του Πηγαδιού Σων Ιτζϊ) – και φυςικϊ το γόπεδο από τη γη του οπούου, 
ςύμφωνα με μια διϊςημη προφητεύα των Μϊγια, την 22η Δεκεμβρύου του 2012 
θα βγει ο θεόσ Κουκουλκϊν, πολεμιςτόσ με μορφό φιδιού και θα δώςει οριςτικό 
τϋλοσ ςτον κόςμο μασ. Πριν τη ςυνϋχεια του ταξιδιού προσ το κοςμοπολύτικο 
Κανκούν, θα απολαύςουμε το μεςημεριανό γεύμα μασ. Άφιξη, τακτοπούηςη ςτο 
ξενοδοχεύο και ελεύθερο υπόλοιπο τησ βραδιϊσ. 

Cancún 

11η 
ημέρα 

. 

Π   Κανκούν 

  

Ελεύθερη ημϋρα για να απολαύςετε ϋνα από τα πιο όμορφα και διϊςημα 
θϋρετρα ολόκληρου του δυτικού ημιςφαιρύου. Σο Κανκούν εύναι ο παρϊδειςοσ 
του τουρύςτα, και δεν ντρϋπεται καθόλου γι’ αυτό. Από την παραλύα με τη 
μοναδικό, κατϊλευκη ςα ζϊχαρη ϊχνη, ϊμμο τησ και τα απύςτευτα τιρκουϊζ νερϊ 

Cancún 



τησ, ςτα ξενοδοχεύα με τισ ατελεύωτεσ προτϊςεισ τουσ για χαλϊρωςη, ςπορ, 
θϋαμα, διαςκϋδαςη και εξαιρετικό φαγητό, εύναι ςύγουρο ότι θα απολαύςετε την 
κϊθε τελευταύα ςτιγμό τησ ημϋρασ ςασ.  

12η 
ημέρα 

. 

Π Μ  Κανκούν 

  
όμερα θα απολαύςουμε μια μοναδικό εκδρομό  γεμϊτη περιπϋτεια ςτο Cenote, 
ϋνα από τα ποιο  εντυπωςιακϊ τοπύα τησ περιοχόσ Ριβιϋρα Μϊγια . 
Θα επιςκεφτούμε τϋςςερισ διαφορετικούσ τύπουσ  cenotes: K’aak ’the Fire 
Cenote, Ha´ the Water Cenote, Lu’um the Earth Cenote και Iik’ the Wind Cenote. 
Θα απολαύςουμε το τοπύο ενώ θα κϊνουμε Zip-lines, καγιϊκ και κολύμπι ςτα 
δροςερϊ νερϊ του Semi Open Cenote . 
Μετϊ το φαγητό επιςτροφό ςτο ξενοδοχεύο μασ  

Cancún 

13η 
ημέρα 

 

Π   Κανκούν – Πόλη του Μεξικού – Αθήνα  

Ελεύθερη ημϋρα μϋχρι την ώρα τησ μεταφορϊσ ςασ ςτο αεροδρόμιο του 
Κανκούν για να πϊρετε την πτόςη τησ επιςτροφόσ προσ Αθόνα, νωρύσ το 
απόγευμα. ημειώςτε όμωσ ότι θα πρϋπει να ϋχετε αδειϊςει τα δωμϊτια ςασ από 
το πρωύ. Θα ςασ δοθεύ χώροσ αποθόκευςησ των αποςκευών ςασ. 

 

14η 
ημέρα 

 

Π Μ - Άφιξη ςτην Αθήνα 
Άφιξη ςτη Μαδρύτη και, ςτη ςυνϋχεια, ςτην Αθόνα. 

 

Σιμό κατϊ ϊτομο 2945 € (2150€ τιμό + 795€ φόροι)  

 Αεροπορικϊ ειςιτόρια μϋςω ενδιϊμεςου ευρωπαώκού ςταθμού  
 Διαμονό ςτα ξενοδοχεύα του προγρϊμματοσ 3* , 4* και 5*  
 Φόροι ξενοδοχεύων (εκτόσ απο το Κανκούν που πληρώνονται τοπικϊ 2,3 ευρώ το ϊτομο την ημϋρα) 
 Φόροι αεροδρομύου  
 Όλεσ οι μεταφορϋσ, ξεναγόςεισ και εκδρομϋσ του προγρϊμματοσ 
 Όλα τα γεύματα του προγρϊμματοσ όπωσ αυτϊ αναγρϊφονται με πορτοκαλύ γρϊμματα 
 Αγγλόφωνοσ ξεναγόσ καθ’όλη τη διαμονό ςτο Μεξικό (ελληνόφωνοσ από 10 ϊτομο και πϊνω)  

 
 Όλα τα γεύματα που δεν αναγρϊφονται ςτο πρόγραμμα με πορτοκαλύ γρϊμματα 
 Αλκοολούχα ποτϊ 
 Προαιρετικϋσ εκδρομϋσ 
 Προςωπικϊ ϋξοδα (τηλεφωνικϋσ κλόςεισ, υπηρεςύεσ καθαριςμού ρούχων, ιατρικϊ ϋξοδα κλπ.) 
 Φιλοδωρόματα για τουσ τοπικούσ οδηγούσ και ξεναγούσ. 

Πτήςεισ προγράμματοσ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΣΗΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠO ΠΡΟ ΑΝΑΧ/Η ΑΦΙΞΗ 
AIR FRANCE 

 
1033 11/12/2021 ATHENS PARIS 06.10 08.50 

AIR FRANCE 178 11/12/2021 PARIS MEXICO CITY 11.50 17.25 

KLM 690 23/12/2021 CANCUN AMSTERDAM 17.10 08.20 24/12 

KLM 1581 24/12/2021 AMSTERDAM ATHENS 20.55 01.05 25/12 

       

 

ΣΙ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ ΣΗΝ ΣΙΜΗ 

ΣΙ ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ ΣΗΝ ΣΙΜΗ 


