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Αναχώρηση 26/07/2012

Ο πολιτισμός στο γεωγραφικό χώρο του Μεξικού ξεκινά γύρω στα 1200 π.χ. Μια 
από τις έξι παγκόσμιες κοιτίδες πολιτισμού, αποτελεί έναν από τους σημαντικότε-
ρους ταξιδιωτικούς προσδιορισμούς. Χώρα των αντιθέσεων, γεωφυσικά, πολιτισμι-
κά και κοινωνικά, προκαλεί τις αισθήσεις με τις εικόνες και τους ήχους, τις γεύσεις 

και τις μυρωδιές της. Μοναδικός τόπος όπου η αρχαία ιστορία και οι μαγικές ιεροτελεστίες 
είναι άρρηκτα δεμένες με τη σύγχρονη καθημερινή ζωή.

Η πολιτεία της Οαχάκα, βασικός σταθμός του ταξιδιού μας, είναι μια περιοχή με μεγάλο γεω-
φυσικό, ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Η πόλη της Οαχάκα, μια από της πιο γοητευ-
τικές αποικιακές πόλεις της χώρας, ανακηρυγμένη από την UNESCO ως παγκόσμια πολιτι-
στική κληρονομιά, είναι μια πρωτεύουσα με ατμόσφαιρα επαρχίας και μποέμ ύφος, πατρίδα 
διάσημων καλλιτεχνών. Εδώ το ινδιάνικο στοιχείο είναι εντονότερο από οπουδήποτε αλλού με 
μοναδικά χρώματα, παραδόσεις, αλλά και ξεχωριστές τοπικές γεύσεις.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜA

1η ημέρα : Αθήνα – Πόλη του Μεξικού

Αναχώρηση από την Αθήνα με πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την Πόλη του Μεξικού. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα : Πόλη του Μεξικού (ξενάγηση)

Η μέρα μας είναι αφιερωμένη στη γνωριμία με τη μεγαλύτερη ισπανόφωνη μητρόπολη του 
κόσμου. Η περιήγηση – ξενάγηση θα μας φέρει σε επαφή με το μοναδικό φαινόμενο της μίξης 
της ισπανικής κουλτούρας με αυτή των Αζτέκων. Η Πόλη του Μεξικού είναι κτισμένη πάνω 
στα θεμέλια της αρχαίας Τενοτστίτλαν, σε κάθε πλατεία και ιστορικό κτίριο της πόλης κρύ-
βονται σημάδια και ίχνη των προκολομβιανών κατοίκων της. Η περιήγησή μας ξεκινά από 
το μεγαλοπρεπές Σόκαλο, την κεντρική πλατεία της πόλης με τον Καθεδρικό Ναό αλλά και 
το Μεγάλο Ναό των Αζτέκων (Τemplo Mayor), τα ερείπια του οποίου ανακαλύφθηκαν τη 
δεκαετία του 1970. Στη συνέχεια, οι εντυπωσιακές τοιχογραφίες του Ριβέρα που στολίζουν το 
Εθνικό Ανάκτορο (Palacio Nacional) θα μας μυήσουν στην ιστορία της χώρας. Η περιπλάνησή 
μας θα συμπληρωθεί με το πέρασμα από τη μεγάλη λεωφόρο Ρεφόρμα με τα ενδιαφέροντα 
μνημεία σε κάθε κόμβο της και τα αποικιακά κτίρια τα οποία εναλλάσσονται με μοντέρνα 
κρυστάλλινα οικοδομήματα. Το αποκορύφωμα όμως, αλλά και το απαραίτητο στοιχείο αυτής 

της πρώτης γνωριμίας, θα είναι η επίσκεψη στο Μουσείο Ανθρωπολογίας, ένα από 
τα πιο φημισμένα σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκεί, εκτίθεται με πρωτότυπο τρόπο η 
επιτομή των πολιτισμών που πέρασαν από το γεωγραφικό χώρο του Μεξικού πριν 
την έλευση των Ισπανών. 

3η ημέρα : Πόλη του Μεξικού  (Τεοτιουακάν – Παναγία Γουαδελούπης) 

Αναχώρηση για έναν από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Μέσης 
Αμερικής, την αρχαία Τεοτιουακάν (Teotihuacan). Εκεί θα ανεβούμε στις πυραμί-
δες - ναούς και θα δούμε τα λατρευτικά σύμβολα των προκολομβιανών πολιτισμών, 
θα μιλήσουμε για αστρονομία, για μυθολογία και θα ανακαλύψουμε την πρώιμη 
αυτή περίοδο ακμής που υπήρξε προπομπός για τα επόμενα πολιτιστικά ρεύματα 
στο Μεξικό. Υπολογίζεται ότι κατά την περίοδο της ακμής της (που διήρκεσε ως 
τον 8ο αιώνα μ.Χ.) η Τεοτιουακάν έφτασε να έχει 125.000 κατοίκους και να είναι 



το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Προκολομβιανής Αμερικής. Γυρίζοντας προς την 
πρωτεύουσα, θα επισκεφθούμε το σημαντικότερο από τα χριστιανικά μνημεία όλης 
της Λατινικής Αμερικής, την Παναγία της Γουαδελούπης, όπου η μεγαλειώδης, 
μοντέρνα βασιλική δεσπόζει δίπλα στην κομψή, παλιά, αλλά ετοιμόρροπη από τους 
σεισμούς εκκλησία. 

4η ημέρα : Πόλη του Μεξικού – Κογιοακάν – Κουερναβάκα - Τάσκο

Αφήνουμε τους κεντρικούς δρόμους και τα μνημεία της μεγάλης πρωτεύουσας με 
προορισμό την πόλη Τάσκο. Πρώτος σταθμός το πανέμορφο προάστιο της Πόλης 
του Μεξικού, Κογιοακάν. Εκεί σώζονται μερικά από τα ωραιότερα δείγματα αποι-
κιακής αρχιτεκτονικής, αλλά η γειτονιά είναι γνωστή κυρίως για το πέρασμα από 
εκεί του Ντιέγο Ριβέρα και της συζύγου και μαθήτριάς του Φρίντα Κάλο. Μάλιστα, 
στο σπίτι του μεγάλου ζωγράφου Ριβέρα φιλοξενήθηκε (αλλά και δολοφονήθη-
κε) ο εξόριστος σοβιετικός ηγέτης Λέον Τρότσκυ. Από το Κογιοακάν (Coyoacan) 
θα κατευθυνθούμε προς την ιστορική πόλη της Κουερναβάκα (Cuernavaca), μια 
από τις παλαιότερες πόλεις της χώρας. Εκεί θα βρούμε χαρακτηριστικά δείγματα 
αποικιακής αρχιτεκτονικής από τα οποία ξεχωρίζουν ο Καθεδρικός ναός που μοιάζει 
με φρούριο της εποχής και το παλιό διοικητήριο – ανάκτορο του Κορτές το οποίο 
έχτισαν οι Ισπανοί στο σημείο όπου βρίσκονταν οι πυραμίδες των Αζτέκων αφού τις 
γκρέμισαν. Ήταν προσφιλής τακτική των κατακτητών να καταστρέφουν τον τοπικό 
πολιτισμό και να χρησιμοποιούν τις πέτρες για τα δικά τους παλάτια και εκκλησίες. 
Αφού αφήσουμε την Κουερναβάκα, συνεχίζοντας μέσα από το υπέροχο τοπίο της 
περιοχής, θα φτάσουμε στη γραφική πόλη του Τάσκο (Taxco), πόλη της αργυροχο-
ϊας. Η πλούσια και βαρυφορτωμένη εκκλησία της πόλης, η αμφιθεατρική θέση του 
Τάσκο, τα αμέτρητα καταστήματα και η όμορφη κεντρική πλατεία είναι στοιχεία 
που μαγνητίζουν τον επισκέπτη. Κατά την άφιξη στο Τάσκο, τακτοποίηση στο ξενο-
δοχείο. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα : Τάσκο – Πουέμπλα – Οαχάκα 

Αφήνουμε το Τάσκο και με οδηγό τα μεγαλόπρεπα ηφαίστεια που συνοδεύουν τη 
διαδρομή μας θα φτάσουμε στην Πουέμπλα (Puebla), μια από τις ωραιότερες πόλεις 
του Μεξικού που ιδρύθηκε το 1531 για να ελέγχει τον εμπορικό δρόμο ανάμεσα 
στην Πόλη του Μεξικού και το λιμάνι της Βερακρούζ (Veracruz). Εκεί θα θαυμά-
σουμε την απαράμιλλη ομορφιά και κομψότητα των αποικιακών θρησκευτικών 
μνημείων και θα περιηγηθούμε στο κέντρο της πόλης η οποία έχει ανακηρυχθεί από 

την UNESCO παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά από το 1987. Η Πουέμπλα είναι γνωστή για 
τα κεραμικά «ταλαβέρα» αλλά και το εθνικό φαγητό των Μεξικανών, το «μόλε πομπλάνο», 
που θεωρείται σπεσιαλιτέ της περιοχής. Μετά τη γνωριμία μας με την Πουέμπλα, συνεχίζου-
με μέσα από ένα πανέμορφο τοπίο με αναρίθμητους κάκτους και δύσβατες πλαγιές για να 
φτάσουμε τελικά στην κοιλάδα – οροπέδιο όπου βρίσκεται η Οαχάκα, βασικός σταθμός του 
ταξιδιού μας. Τακτοποίηση στους ξενώνες που θα μας φιλοξενήσουν για τις επόμενες μέρες 
και μια πρώτη βόλτα στους γραφικούς δρόμους και το «σόκαλο».

6η ημέρα : Οαχάκα – Τούλε – Μίτλα – Ιέρβε ελ Αγουα - Οαχάκα 

Μετά τη φιλοξενία μας και το πλούσιο πρωινό που μας ετοίμασε η οικοδέσποινα, ξεκινάμε 
για την πρώτη μας εκδρομή με βάση την Οαχάκα. Πρώτη στάση η Σάντα Μαρία δελ Τούλε, 
όπου θα δούμε ένα από τα μεγαλύτερα δέντρα του κόσμου, με περίμετρο κορμού 42 μέτρα 
και ηλικία 2000 έτη. Στη συνέχεια, θα επισκεφθούμε τα ερείπια της Μίτλα, απομεινάρια μιας 
από τις σημαντικότερες πόλεις-κράτη τής κουλτούρας των Ζαποτέκων, με τα χαρακτηριστικά 
γεωμετρικά ψηφιδωτά των κτιρίων της. Τέλος, περνώντας μέσα από ένα δάσος με βελανιδιές, 
θα καταλήξουμε στο φημισμένο Hierve el Agua (νερό που βράζει) όπου θα θαυμάσουμε τους 
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος καταρράκτες από αλάτι (Cascadas de Sal) και τις μικρές λίμνες νε-
ρού των 27ο C (προσφέρονται και για μπάνιο!). Το μοναδικό αυτό φυσικό φαινόμενο δημιουρ-
γείται από νερό υπερκορεσμένο από ανθρακικό ασβέστιο το οποίο αναβλύζει από τα βράχια. 
Επιστροφή αργά το μεσημέρι  στη βάση μας. Το απόγευμα θα έχουμε την πρώτη επαφή με το 
πανεπιστήμιο και την έναρξη των μαθημάτων.  

7η ημέρα : Οαχάκα - Μόντε Αλμπάν – Οαχάκα 

Το πρωί ξεκινάμε για να γνωρίσουμε έναν από τους σημαντικούς ιστορικού χώρους της Μέσης 
Αμερικής, το Μόντε Αλμπάν. Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα θρησκευτικών – διοικητικών κτι-



ρίων που βρίσκεται σε μια φυσική οχυρή θέση, περίπου 400 μέτρα πιο ψηλά από το 
οροπέδιο της Οαχάκα. Ο εντυπωσιακός χώρος ανάμεσα στις πυραμίδες και τα μνη-
μειακά κτίρια καθώς και το μουσείο του Μόντε Αλμπάν  αποτελούν μια περιεκτική 
σύνοψη του πολιτισμού των Σαποτέκων που είχαν ως σημείο αναφοράς και δράσης 
την ευρύτερη περιοχή. Επιστρέφοντας στην Οαχάκα, θα έχουμε την ευκαιρία να 
περιηγηθούμε στην ίδια την πόλη. Μια από τις πιο γοητευτικές αποικιακές πόλεις, 
αποτελεί επίσης παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Πρωτεύουσα με ατμόσφαιρα 
επαρχίας, ιδιαίτερη πατρίδα διάσημων καλλιτεχνών και με έντονο το ινδιάνικο στοι-
χείο. Αρχή της διαδρομής μας το «σόκαλο» που σφύζει από ζωή. Θα επισκεφτούμε 
τον καθεδρικό ναό και θα ανηφορίσουμε τον πεζόδρομο της Αλκαλά με τα Αρχο-
ντικά του για να φθάσουμε στην εκκλησία δε Σάντο Ντομίνγκο με τον εξαιρετικό 
συνδυασμό διαφορετικών ρυθμών. Τέλος, θα ξεναγηθούμε στο μουσείο του Σάντο 
Ντομίνγκο που είναι από τα πιο αξιόλογα στη χώρα. Πρόκειται για ένα μέρος του 
παλιού μοναστηριού των Δομινικανών που έχει ανακαινισθεί υποδειγματικά και 
λειτουργεί ως μουσειακός χώρος. Στο μουσείο ξεχωρίζει η συλλογή με το λεγόμενο 
«θησαυρό των Μιστέκων» που περιλαμβάνει τα δεκάδες χρυσά και ασημένια κτε-
ρίσματα ενός από τους τάφους του Μόντε Αλμπάν. Το απόγευμα, ξαναγυρνάμε στις 
τάξεις για μια ακόμα γλωσσική προσέγγιση της μεξικανικής κουλτούρας.

8η ημέρα : Οαχάκα – Κουαχιμολόγιας - Οαχάκα

 Το βόρειο τμήμα της πολιτείας της Οαχάκα, η λεγόμενη Σιέρρα Νόρτε (Sierra 
Norte) βρίσκεται σε ύψος 3.000 μέτρων, με βουνοκορφές που καλύπτονται από 
πυκνά δάση, συμπεριλαμβανομένων 7 από τα 9 βασικά ήδη δάσους που υπάρχουν 
στο Μεξικό. Είναι ένας φυσικός χώρος που φιλοξενεί ένα σημαντικό και αντιπρο-
σωπευτικό κομμάτι της βιοποικιλότητας του Μεξικού. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά 
να βρεθούμε πιο κοντά στη φύση και με τη βοήθεια του ιθαγενή οδηγού μας να 
παρατηρήσουμε τη μεγάλη ποικιλία της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής. Με 
λίγη τύχη ίσως δούμε και κανένα ελάφι με λευκή ουρά. Θα φτάσουμε ως το φαράγγι 
του Κογιότε στο χωριό Κουαχιμολόγιας (Cuajimoloyas), όπου θα θαυμάσουμε την 
καταπληκτική θέα των βουνοκορυφών από τα δύο φυσικά παρατηρητήρια, κατοικίες 
άγριων πουλιών. Αργά το απόγευμα, επιστροφή στην Οαχάκα.

9η ημέρα : Οαχάκα -  Οκοτλάν – Οαχάκα – Ταξιδεύοντας προς Τσιάπας 

Το σημερινό πρωινό θα αφιερωθεί στη γνωριμία μας με την πλούσια λαϊκή τέχνη 
της περιοχής. Σε μικρή απόσταση από την πρωτεύουσα, μικρά χωριουδάκια συνε-
χίζουν την παράδοση των προγόνων τους, δημιουργώντας με περισσή φαντασία και 

άψογη τεχνική (σε πολλές περιπτώσεις με υποτυπώδη εργαλεία) κατασκευές από πυλό, ξύλο, 
ύφασμα. Διάσημα είναι τα μαύρα κεραμικά με τη χαρακτηριστική τρυπητή δαντέλα, καθώς 
και τα μεταξωτά huipil (είδος ενδύματος). Μετά τα απογευματινά μας μαθήματα, ετοιμαζόμα-
στε σιγά σιγά για την τριήμερη εκδρομή μας στην πολιτεία Τσιάπας (Chiapas). Το λεωφορείο 
φεύγει το βράδυ, και το ταξίδι μας θα πάρει όλη τη νύχτα. Τα οχήματα της ADO είναι υπερ-
σύγχρονα, η θέση μας είναι lux και τα καθίσματα γίνονται κρεβάτι. Το πρωί θα βρισκόμαστε 
στο βασίλειο των Μάγιας!

10η ημέρα : Τούστλα Γκουτιέρες – Σουμιδέρο – Παλένκε 

Νωρίς το πρωί, φθάνουμε στην πρωτεύουσα της πολιτείας Τσιάπας, Τούστλα Γκουτιέρες. Η 
Τσιάπας έγινε διεθνώς γνωστή τη δεκαετία του 90 από το κίνημα των Ζαπατίστας ως σύμβολο 

αντίστασης. Θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας με μια βαρκάδα στο επιβλητικό φαράγγι 
Σουμιδέρο, έναν υδροβιότοπο με χαρακτηριστικές απότομες πλαγιές που έχουν 
λαξευτεί μετά από χιλιάδες χρόνια διάβρωσης και το οποίο αποτελεί την καρδιά 
ενός πανέμορφου εθνικού πάρκου. Εδώ σύμφωνα με το θρύλο, κατά το 16 αιώνα, 
εκατοντάδες ινδιάνοι έπεσαν στις πλαγιές του, αφού αντιστάθηκαν για τελευταία 
φορά στους Ισπανούς. Κατά τη διάρκεια της δίωρης βαρκάδας μας, θα περάσουμε 
από σπήλαια και καταρράκτες και θα δούμε ασυνήθιστα φυτά, ζώα και πουλιά.  Συ-
νεχίζουμε με προορισμό το καταπράσινο και υποτροπικό Παλένκε (Palenque), ένα 
μυθικό τόπο των Μάγιας και του θρυλικού βασιλιά τους Πακάλ. Ο αρχαιολογικός 
χώρος μέσα στη ζούγκλα, πνιγμένος στην οργιώδη βλάστηση, με τα μνημεία του 
και τους χώρους των ανθρωποθυσιών, προκαλεί δέος. Το ταξίδι μας στην ιστορική 
διαδρομή των Μάγιας, του σπουδαιότερου  πολιτισμού του ανατολικού Μεξικού και 
της χερσονήσου Γιουκατάν, θα συμπληρώσει η επίσκεψή μας στο τοπικό μουσείο.  
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή του Παλένκε. 



11η ημέρα : Παλένκε – Άγουα Ασούλ -  Σαν Κριστόμπαλ δε λας Κάσας  

Η διαδρομή μας μέσα από τις άγριες ζούγκλες της περιοχής θα μας οδηγήσει στο 
εθνικό πάρκο Άγουα Ασούλ, το οποίο διαθέτει ορισμένους από τους πιο εντυπω-
σιακούς καταρράκτες του Μεξικού. Συνεχίζουμε για το γραφικό Σαν Κριστόμπαλ 
που υπήρξε ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην ισπανική αποικιακή διοίκηση και 
τις μέχρι και σήμερα ημιαυτόνομες ινδιάνικες κοινότητες της περιοχής. Η βραδινή 
ατμόσφαιρα της πόλης είναι ιδιαίτερα ελκυστική, με τον πολύβουο κεντρικό της 
πεζόδρομο με τις εξαιρετικές ταβερνούλες και τα μικρά μπαράκια με ζωντανή μου-
σική. Διανυκτέρευση. 

12η ημέρα : Σαν Κριστόμπαλ δε λας Κάσας – Ινδιάνικα χωριά Ζινανκαντάν και 
Σαν Χουάν Τσαμούλα – Τούστλα Γκουτιέρες – Ταξιδεύοντας προς Οαχάκα

Η μέρα μας είναι αφιερωμένη στην περιοχή των Ζαπατίστας και τους ασυμβίβα-
στους κατοίκους της, τους ινδιάνους, γνήσιους απογόνους των Μάγιας, οι οποίοι 
διατηρούν σε μεγάλο βαθμό τον ιδιαίτερο τρόπο ζωής τους και τις πολύτιμες αξίες 
τους. Προσηλωμένοι από την αρχαιότητα στη γη και την καλλιέργειά της, πρε-
σβεύουν πως αυτή είναι η αρχή και το τέλος της ζωής, αυτή και μόνο αυτή είναι 
ο πλούτος και η σιγουριά τους. Στην αγέρωχη συμπεριφορά τους είναι διάχυτη η 
περηφάνια και η αξιοπρέπεια.  Θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τα χωριά 
Ζινανκαντάν και Σαν Χουάν Τσαμούλα όπου διατηρούνται παγανιστικά έθιμα 

αναμεμιγμένα με το χριστιανισμό, όπου οι κάτοικοι μιλούν ακόμα τις διαλέκτους των Μάγιας, 
και οι πολύχρωμες αγορές με τα εξαιρετικής έμπνευσης και τεχνικής αντικείμενα 
συμπληρώνουν την πολύ ελκυστική για τον επισκέπτη εικόνα. Επιστροφή στην Τού-
στλα για να πάρουμε το βραδινό λεωφορείο που θα μας μεταφέρει στην Οαχάκα.  

13η – 16η ημέρα : Οαχάκα

Τέσσερις ημέρες ελεύθερες στην Οαχάκα… Διαμονή στα σπίτια, φαγητό από την 
οικοδέσποινα, μαθήματα στο πανεπιστήμιο… η αίσθηση της φοιτητικής ζωής στην 
Οαχάκα και μια καλή ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με την αυθεντική πλευρά 
της καθημερινότητας της μεξικανικής επαρχίας. Οι προτάσεις μας πολλές: Museo 
Rufino Tamayo, Casa de Juarez, Basílica de la Soledad, Mercado de Abastos, Jardín 
Botánico. O καθένας θα βρει σίγουρα αυτό που τον ενδιαφέρει. Η πόλη μάς περιμέ-
νει να την εξερευνήσουμε, να περιδιαβούμε τα μουσεία της και τις αμέτρητες αίθου-
σες τέχνης, να πιούμε τον καφέ ή το mezcal μας ακούγοντας ζωντανή μουσική, να 
ανακαλύψουμε την Αγορά δε Αμπάστος, του μεγαλύτερου ινδιάνικου παζαριού της 

χώρας, να σταθούμε στις υπαίθριες μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, να γνωρίσουμε γειτονιές 
λιγότερο κεντρικές.   

17η ημέρα : Οαχάκα - Πουέρτο Εσκοντίδο 

Πτήση για το Πουέρτο Εσκοντίδο (Puerto Escondido), το πιο γνωστό παραθαλάσσιο θέρετρο 
στον Ειρηνικό Ωκεανό, μια εντελώς διαφορετική περιοχή από την ενδοχώρα στην οποία βρε-
θήκαμε για τόσες μέρες. Παρόλη τη φήμη του, διατηρεί σε μεγάλο βαθμό το χαρακτήρα του 
χωριού, γι΄αυτό και το προτιμούν τόσο οι ντόπιοι όσο και οι τουρίστες. Αφού τακτοποιηθούμε 
στο ξενοδοχείο μας, μπορούμε να απολαύσουμε την παραλία. Έχει φοίνικες και βλέπει σε έναν 
ορμίσκο με ψαρόβαρκες, ενώ απαλά κύματα σκάνε συνεχώς στην ακτή. Προαιρετική εκδρομή 
στην κοντινή laguna Manialtepec, τη φυσική λιμνοθάλασσα με την μανγκρόβια βλάστηση. 

18η ημέρα : Πουέρτο Εσκοντίδο (Παραλίες του Ειρηνικού – Νότια Ακτή) 

Εκτός από το μπάνιο μας και τη χαλάρωση στο «κρυμμένο λιμάνι» (Puerto Escondido), έχουμε 
οργανώσει μια εξόρμηση στις παράλιες και τους θαλάσσιους βιότοπους της περιο-
χής. Περνάμε διαδοχικά από τις τοποθεσίες Βεντανίγια, Σιπολίτε και Πουέρτο Άνχελ 
για να καταλήξουμε στο Μαζούντε, μέρος που είναι γνωστό για την αναπαραγωγή 
της θαλάσσιας χελώνας. Στο Μεξικανικό Κέντρο Χελώνας θα δούμε πανέμορφα 
ζώα σε διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους.

19η ημέρα : Πουέρτο Εσκοντίδο – Πόλη του Μεξικού 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Πόλη του Μεξικού. Ανταπόκριση στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής προς Αθήνα. 

20η ημέρα : Άφιξη το απόγευμα στην Αθήνα. Τέλος της εκδρομής. 



Τιμή Συμμετοχής: 2.840 €/άτομο στο δίκλινο. Επιβάρυνση μονόκλινου 200 € 
Προκαταβολή έως : 24 Μαρτίου   
Εξόφληση έως : 15 Ιουλίου

Περιλαμβάνονται : 

• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ – ΠΟΛΗ  ΜΕΞΙΚΟΥ – ΑΘΗΝΑ
• Φόροι αεροδρομίων
• 2 εσωτερικές πτήσεις: ΟΑΧΑΚΑ – ΠΟΥΕΡΤΟ ΕΣΚΟΝΤΙΔΟ, ΠΟΥΕΡΤΟ ΕΣ-

ΚΟΝΤΙΔΟ – ΠΟΛΗ ΜΕΞΙΚΟΥ
• Κατά την παραμονή μας στην Οαχάκα (8 διανυκτερεύσεις), διαμονή σε κα-

τοικίες ξενώνες εγκεκριμένες από το πανεπιστήμιο της πόλης. Στην Πόλη του 
Μεξικού, Τάσκο και Σαν Κριστόμπαλ τα ξενοδοχεία είναι 4*. Στο Παλένκε και 
Πουέρτο Εσκοντίδο 3*. (Διατίθενται οι ιστοσελίδες τους)

• Πρωινό καθημερινά
• 10 συνολικά γεύματα
• 8 συνολικά δείπνα
• Ξεναγήσεις – μεταφορές όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα. Η χρήση της 

δημόσιας συγκοινωνίας (δύο φορές) γίνεται σε lux θέση (με καθίσματα – κρε-
βάτια). Οι υπόλοιπες μεταφορές (εκτός από την Πόλη του Μεξικού) γίνονται με 
mini bus 15 ατόμων.

• Είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία 
• Μαθήματα ισπανικής Γλώσσας στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Οαχάκα
• Έλληνας αρχηγός – συνοδός
• Τοπικός ξεναγός
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Δεν περιλαμβάνονται:

• Οι μεταφορές στην Πόλη του Μεξικού κατά τη διάρκεια της ξενάγησης  
(2η ημέρα) θα γίνουν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.  
Δεν περιλαμβάνεται το αντίτιμο των εισιτηρίων.

• Η είσοδος στο μουσείο του Σάντο Ντομίνγκο στην Οαχάκα

Λίγα λόγια για το πανεπιστήμιο

Τα μαθήματα θα γίνουν στο τμήμα ξένων γλωσσών του κρατικού πανεπιστημίου Μπενίτο 
Χουάρες της Οαχάκα (Facultad de Idiomas, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca). 
Η κατάταξη θα γίνει ανάλογα με το επίπεδο του καθενός. Για τους τελειόφοιτους της ισπανικής 
γλώσσας, υπάρχουν θεματικές ενότητες τις οποίες μπορούν να επιλέξουν ανάλογα με τα ενδια-
φέροντά τους όπως Ιστορία του Μεξικού, Οικονομία, Ιστορία τέχνης, Λογοτεχνία, Πολιτισμός, 
Έκφραση – έκθεση, καθώς και υποενότητες αυτών.

Πληροφορίες:
Η τιμή είναι ενδεικτική και καθορίζεται με ακρίβεια με τη δήλωση συμμετοχής
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από το ταξιδιωτικό γραφείο Ketzaltour του Μεξικού σε συ-
νεργασία με το ελληνικό πρακτορείο Cosmorama. 

Υπεύθυνη  επικοινωνίας: Έφη Παπαδοπούλου Τηλ: 6932 286797


