
Καλοκαίρι Πολιτισμού 
& Ισπανικής γλώσσας 

στο Μεξικό
Πολιτιστική και εκπαιδευτική εκδρομή 20 ημερών

(26 Ιουλίου - 14 Αυγούστου)

Πόλη του Μεξικού, Κουερναβάκα, Τάσκο, Πουέμπλα,Οαχάκα, Παλένκε, 
Σαν Κριστόμπαλ, Ινδιάνικα χωριά της πολιτείας Τσιάπας, Πουέρτο Εσκοντίδο

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 ενδιαφέροντά 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 συνεργασία με το ελληνικό πρακτορείο Cosmorama. 

Υπεύθυνη  επικοινωνίας: Έφη Παπαδοπούλου Τηλ: 6932 286797



Ο πολιτισμός στο γεωγραφικό χώρο του 
Μεξικού ξεκινά γύρω στα 1200 π.χ. Μια 

από τις έξι παγκόσμιες κοιτίδες πολιτισμού, 
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 
ταξιδιωτικούς προσδιορισμούς. Χώρα των 
αντιθέσεων, γεωφυσικά, πολιτισμικά 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 
γεωφυσικό, ιστορικό και αρχαιολογικό 
ενδιαφέρον. Η πόλη της Οαχάκα, μια από 
της πιο γοητευτικές αποικιακές πόλεις της 
χώρας, ανακηρυγμένη από την UNESCO ως 
παγκόσμια πολιτιστική 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.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
•	 Μαθήματα ισπανικής γλώσσας και πολιτισμού 

στο κρατικό πανεπιστήμιο της Οαχάκα (20 
ώρες)

•	 Ξεναγήσεις - επισκέψεις σε αρχαιολογικούς 
χώρους και μουσεία

•	 Με βάση την πόλη της Οαχάκα, εκδρομές 3 
& 2 ημερών στην πολιτεία Τσιάπας και στο 
Πουέρτο Εσκοντίδο στον Ειρηνικό Ωκεανό

•	 Εκδρομές σε ορεινά χωριά και γνωριμία με 
την ντόπια λαογραφία, μουσική παράδοση 
και διασκέδαση

•	 Μονοήμερη φυσιολατρική εκδρομή - 
πεζοπορία στη Σιέρα Νόρτε για μια επαφή με 
τη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής

•	 Κατά την παραμονή μας στην Οαχάκα, 
μεξικανική φιλοξενία και διατροφή σε 
κατοικίες - ξενώνες (pensiones famil-
iares) επιλεγμένες & εγκεκριμένες από το 
πανεπιστήμιο.

Μια πιο αυθεντική προσέγγιση 
του πολιτισμού και της 
καθημερινότητας 
του σύγχρονου Μεξικού !!! 

Για τη δημιουργία του προγράμματος 
αυτού, λάβαμε  ουσιαστικά υπ’ όψιν τους 
εξής τέσσερις παράγοντες: καλύτερη 
δυνατή εκμετάλλευση χρόνου σε συνδυασμό 
με άνετους, ξεκούραστους ρυθμούς, επαφή με 
τη γνήσια ζωή των κατοίκων (συγκοινωνίες, 
κατοικίες, σπιτικό φαγητό), οικονομία (Ένα 
απλό παράδειγμα: Όλοι μας, στα ταξίδια μας, 
επιθυμούμε κάποιες φορές να επιλέξουμε εμείς 
ένα εστιατόριο για το γεύμα ή το δείπνο μας. 
Για τις 7 από τις ημέρες του προγράμματος 
έχουμε λοιπόν επιλέξει να προσφέρουμε μόνο το 
πρωινό και να αφήσουμε ελεύθερο το γεύμα και 
το δείπνο ώστε να μη διπλοπληρώνεται).

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

Περιλαμβάνονται : 
•	 Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ – ΠΟΛΗ  

ΜΕΞΙΚΟΥ – ΑΘΗΝΑ
•	 Φόροι αεροδρομίων
•	 2 εσωτερικές πτήσεις: ΟΑΧΑΚΑ – ΠΟΥΕΡΤΟ 

ΕΣΚΟΝΤΙΔΟ, ΠΟΥΕΡΤΟ ΕΣΚΟΝΤΙΔΟ – 
ΠΟΛΗ ΜΕΞΙΚΟΥ

•	 Κατά την παραμονή μας στην Οαχάκα (8 
διανυκτερεύσεις), διαμονή σε κατοικίες 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 – κρεβάτια). 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


