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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 

TO ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΜΕΞΙΚΟ! 

Το Μεξικό είναι από τα λίγα κράτη που η λίστα με τους λόγους, για τους οποίους πρέπει να το επισκεφτεί 

κανείς, μοιάζει ανεξάντλητη! Δεν είναι τυχαίο ότι υπήρξε πηγή έμπνευσης για καλλιτέχνες όπως η Φρίντα 

Κάλο, ο Ντιέγο Ριβέρα ή ο Γκάμπριελ Ορόσκο. Οι εξωτικές παραλίες του, οι αρχαιολογικοί χώροι που 

διατηρούν ανέπαφο τον μυστικισμό των Μάγιας και των Αζτέκων, τα φεστιβάλ και οι τοπικές γιορτές, η 

ακαταμάχητη τέχνη και η ελκυστική κουλτούρα, οι πόλεις με την απαράμιλλη αποικιακή αρχιτεκτονική, η 

κουζίνα με την πιπεράτη γεύση που σβήνει την αψάδα της στη μεθυστική γλύκα της τεκίλας, το τραχύ 

επιβλητικό τοπίο της, είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που επιβάλλουν το ταξίδι στο Μεξικό. Γιατί το 

Μεξικό είναι μία χώρα γεμάτη χρώματα και ήχους, γεμάτη θησαυρούς, που προσφέρει γενναιόδωρα κάτι 

ξεχωριστό στον καθένα μας, που έχει συνδέσει το όνομά της με την ξεγνοιασιά, το ζωηρό ταπεραμέντο αλλά 

και τη νωχέλια. Ένα απροσδόκητο και σωστά δομημένο ταξίδι που έχει σχεδιαστεί από τους πιο έμπειρους 

ανθρώπους της αγοράς! Γιατί το Μεξικό, πολύχρωμο, ζωηρό, ανατρεπτικό και πληθωρικό, όσο λίγοι 

προορισμοί, είναι ένα μοναδικό ταξίδι αισθήσεων το οποίο κάθε ταξιδιώτης πρέπει να αναζητήσει, να βιώσει 

και να γευτεί έστω για μια φορά στη ζωή του. 
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ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
 

• Tο εμβληματικό BARCELO 5* στην καρδιά της πόλης του Μεξικού 

• Στο Κανκούν το Intercontinental Pte – 5* 

➢ Πτήσεις με IBERIA 

➢ Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*, 5* 

➢ Μέξικο Σίτυ: Επίσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο με τις διάσημες τοιχογραφίες του μεγάλου ζωγράφου 

Ντιέγκο Ριβέρα, στο Μουσείο Ανθρωπολογίας και στο σπίτι - μουσείο της διάσημης ζωγράφου 

Φρίντα Κάλο 

➢ Στο Παλένκε επισκεπτόμαστε το Παλάτι, τον Ναό του Κόντη και τον Ναό των Επιγραφών 

➢ Επίσκεψη στους αρχαιολογικούς χώρους Ουξμάλ (όπου θα θαυμάσουμε το Παλάτι του Κυβερνήτη)  

➢ Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Τσίτσεν Ιτσά όπου θα επισκεφτούμε την πυραμίδα Ελ 

Καστίγιο, το γήπεδο του Παιχνιδιού της Μπάλας, τον Ναό των Πολεμιστών, το Σύμπλεγμα των 

Χιλίων Κολονών και το αστρονομικό παρατηρητήριο των Μάγιας, Ελ Καρακόλ 

➢ Μπάνιο σε Σενότα  

➢ Εκδρομή στις πυραμίδες της Τεοτιχουακάν γνωστές σαν πυραμίδες του Ηλίου και της Σελήνης 

➢ Διανυκτέρευση στο Σαν Κριστόμπαλ ντε λας Κάσας στην καρδιά των ινδιάνων Μάγια του Μεξικού 

➢ Ξενάγηση στην Οαχάκα και ολοήμερη εκδρομή στο Μόντε Αλμπάν/ Μίτλα  

➢ Χαλάρωση στις μαγευτικές παραλίες του Κανκούν 

➢ Δώρο η εκδρομή στο Τουλούμ 

 

5 λόγοι για τους οποίους πρέπει να έρθεις 

στο Μεξικό 
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Για το φυσικό, ανεπανάληπτο τοπίο  

Υγρές ζούγκλες, ηφαίστεια που καπνίζουν, ερημικά τοπία γεμάτα κάκτους και μια παραλιακή ακτή έκτασης 

περίπου 10.000 χλμ. γεμάτη αμμουδερές παραλίες. Το φυσικό τοπίο του Μεξικού είναι μια διαρκής 

περιπέτεια γεμάτη εναλλαγές που αποτελεί αληθινή εμπειρία ζωής για κάθε ταξιδιώτη. 

 

Είναι χώρα ιστορίας και πολιτισμού 

Από τις Πυραμίδες της Τεοτιχουακάν, ως τους ναούς των Μάγιας στην Παλένκε και την αποικιακή 

αρχιτεκτονική με τις επιβλητικές εκκλησίες και τα πολύχρωμα κτίσματα που δεσπόζουν στις πλατείες, το 

Μεξικό σφύζει από μνημεία τεράστιας πολιτιστικής κληρονομιάς που συγκαταλέγονται στον κατάλογο της 

UNESCO και αφηγούνται τις συναρπαστικές ιστορίες τους σε εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες. 

 

Η τέχνη στο Μεξικό είναι πολύχρωμη και ανατρεπτική 

Η χώρα που έζησε, ερωτεύτηκε και δημιούργησε η μοναδικά ανατρεπτική Φρίντα Κάλο δεν θα μπορούσε 

παρά να συνδυάζει την παραδοσιακή λαογραφία με τις πιο σύγχρονες φωνές καλλιτεχνών που μέσα από το 

έργο τους δημιουργούν πανανθρώπινες ζυμώσεις και ρεύματα φρέσκιας δημιουργικής πνοής. 

 

Για το τσίλι κον κάρνε και όσα ακόμα θα γευτείς εκεί 

Στις αγορές και τα εστιατόρια δεν θα βρείτε μόνο τάπας, τορτίγιες και καυτερές χαλαπένιος. Η μοντέρνα 

γαστριμαργική σκηνή του Μεξικού διαθέτει τεράστιο εύρος που την ανάγουν σε  πόλο έλξης των διάσημων 

σεφ, αλλά και των foodies του πλανήτη που σπεύδουν να δοκιμάσουν νέες τεχνικές, βραβευμένα πιάτα και 

φυσικά να πειραματιστούν με το street food σε έναν προορισμό με extra spicy ενδιαφέρον. 

 

Για τους…Λος Μεξικάνος 

Όπως συμβαίνει στους περισσότερους προορισμούς, η μεγαλύτερη εμπειρία που μπορεί να ζήσει ένας 

ταξιδιώτης προσφέρεται από τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Από τους χίπστερς της πόλης, στους 

ντροπαλούς μα καλόκαρδους χωρικούς των Τσιάπας, οι Μεξικανοί, γνωστοί για την αγάπη τους για το 

χρώμα, τις φιέστας και την τεκίλα, θα σας εκπλήξουν με το εκρηκτικό τους ταμπεραμέντο και τη ζεστή 

φιλοξενία τους.  

 

 

  



 
 

 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΕΞΙΚΟΥ - 15 ημ.                   4 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

Ημέρα 1η: (21/12) Αθήνα - Μέξικο Σίτυ 

Viva la Mexico! 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την ομώνυμη πρωτεύουσα της 

χώρας.  

 

 

Ημέρα 2η: (22/12)  Μέξικο Σίτυ (Ξενάγηση πόλης - Μουσείο Φρίντα Κάλο - Μουσείο 

Ανθρωπολογίας) 

«Μ.» όπως Μέξικο, «Φ.» όπως Φρίντα 

Άφιξη νωρίς το πρωί και αμέσως μετά το πρωινό μας ξεκινάει μια πληθωρική ξενάγηση στην πόλη. Η 

σημαντικότερη πλατεία της πρωτεύουσας, η κεντρική πλατεία Ζόκαλο (Plaza de la Constitución) 

έκτασης 57.600 τ.μ. θα μας προϋπαντήσει με τα εντυπωσιακά κυβερνητικά κτίρια που θα χτίσουν τις 

ιστορικές λεπτομέρειες της ξενάγησής μας. Την ίδια στιγμή, ο ογκώδης και χρυσοποίκιλτος Καθεδρικός 

Ναός, το Προεδρικό Μέγαρο με τις διάσημες τοιχογραφίες του Ντιέγκο Ριβέρα, η τεράστια σημαία της 

χώρας που κυματίζει στο κέντρο της πλατείας, τα ερείπια της Τενοξτιτλάν, της παλιάς πρωτεύουσας των 

Αζτέκων, αλλά και το μοναδικό Μουσείο Ανθρωπολογίας όπου εκτίθενται οι ανεκτίμητοι θησαυροί όλων 

των προκολομβιανών πολιτισμών της χώρας είναι τα σημεία που θα τροφοδοτήσουν με ενδιαφέρον την 

περιήγησή μας στην πόλη. 

Στην περίφημη Paseo de la Reforma, σχεδιασμένη στα 1860 στα πρότυπα των εντυπωσιακών ευρωπαϊκών 

λεωφόρων, το χρυσό άγαλμα του Αγγέλου της Ανεξαρτησίας καθώς και οι προτομές των πιο διάσημων 

προσωπικοτήτων της χώρας χαιρετούν φιλικά τους επισκέπτες. Στην πλατεία των μουσικών Μαριάτσι θα 

ακούσουμε τους λευκούς ήχους της πόλης, ενώ στον πανύψηλο πύργο Torre Latinoamericana και την 

περιοχή της Zona Rosa θα αφουγκραστούμε τον μεξικανικό urbanism, έτσι όπως αποκαλύπτεται με τα 

μοντέρνα καταστήματα, τα εστιατόρια, τα bars και τα καφέ. 

Στην οδό Calle de Londres, στο κέντρο της Κογιοακάν, η Casa Azul δηλαδή το σπίτι όπου έζησε και 

πέθανε η διασημότερη Μεξικανή ζωγράφος του 20ου αιώνα έχει μετατραπεί σε μουσείο. Μέσα από ένα 

σύνολο έργων τέχνης, κεραμικών αλλά και προσωπικών αντικειμένων θα γνωρίσουμε τη Φρίντα Κάλο, 
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γυναίκα- σύμβολο στην ιστορία της Τέχνης, η οποία ερμήνευσε με την τέχνη της αμέτρητα κοινωνικά, 

υπαρξιακά καθώς και θέματα ταυτότητας φύλου. 

 

 
 

 

Ημέρα 3η: (23/12) Μεξικό – Κανκούν 

Κοκτέιλς δίπλα στο κύμα στο «Λας Βέγκας της Καραϊβικής» 

Κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά, άμμος που δείχνει απάτητη σαν την πιο φίνα πούδρα και ινσταγκραμικά 

τοπία που αποτελούν τον νούμερο ένα προορισμό των stars του Χόλυγουντ. Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο 

μας, μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο για την πτήση που θα μας μεταφέρει στο μαγευτικό θέρετρο του 

Κανκούν. Η τεράστια αμμουδερή λωρίδα γης κατά μήκος του Ατλαντικού, τα κοκτέιλς δίπλα στο κύμα και 

η μοναδική ατμόσφαιρα θα δικαιώσουν τη φήμη του Κανκούν ως το «Λας Βέγκας της Καραϊβικής» και θα 

μας χαρίσουν στιγμές απόλυτης ξενοιασιάς!  

 

Ημέρα 4η: (24/12) Κανκούν – Τουλούμ  

Ζούμε το όνειρο: Ήλιος, θάλασσα κι αιώνιο καλοκαίρι 

Αποτίουμε φόρο τιμής στα ζεστά γαλαζοπράσινα νερά της Καραϊβικής, την ξανθή άμμο και τα 

ανέμελα μπαρ κατά μήκος της γραμμής των παραλιών του Κανκούν σε μια μέρα αφιερωμένη στην 

αιώνια καλοκαιρινή ραστώνη! 
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Για την εξαίρεση του παραπάνω κανόνα, σας προσφέρουμε – δώρο από το Cosmorama –  μία επίσκεψη στον 

παραθαλάσσιο αρχαιολογικό χώρο του Τουλούμ. Σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο του Κανκούν, η περιοχή 

που στο παρελθόν ήταν γνωστή με το όνομα Zama που σημαίνει «πόλη της Αυγής», είναι μία από τις καλύτερα 

διατηρημένες περιοχές στην οποία διασώζεται το στίγμα των Μάγια.  

 

 
 

Ημέρα 5η: (25/12)  Κανκούν – Τσίτσεν Ίτσα – Μέριντα 

Το φρέαρ των Μάγια και ιστορίες μιας Λευκής Πόλης 

Στη βόρεια πλευρά της αμερικανικής ηπείρου δεσπόζει το επιβλητικό δημιούργημα των Μάγια που στην 

τοπική διάλεκτο μεταφράζεται ως «στο στόμιο του φρεατίου του Ίτσα».  

Μια σειρά από μνημεία-ορόσημο έβαλαν την αρχαιολογική περιοχή στον χάρτη των Μνημείων της 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. H Πυραμίδα Ελ Καστίγιο, το μεγαλύτερο και εντυπωσιακότερο 

σε ολόκληρη την Αμερική γήπεδο του «Παιχνιδιού της Μπάλας», ο Ναός των Πολεμιστών, το 

Σύμπλεγμα των Χιλίων Κολώνων με το άγαλμα του αιμοβόρου θεού των Τολτέκων, Τσακ-Μπαλούμ, 

αλλά και το Ελ Καρακόλ, το αστρονομικό παρατηρητήριο των Μάγια, αποτελούν περίτρανη απόδειξη 



 

7               ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΕΞΙΚΟΥ - 15 ημ. 

ενός πρωτοπόρου πολιτισμού που κερδίζει επάξια τον σεβασμό και το δέος του επισκέπτη. 

 

 
 

 

Μετά την ξενάγηση θα επισκεφθούμε την σενότα IKKIL για να απολαύσετε μια δροσερή βουτιά στα νερά 

της!!! 

 

 
 

Αδίστακτοι Κονκισταδόρες, τολμηροί διοικητές και περήφανοι αρχηγοί ιθαγενών μας δείχνουν τον δρόμο 

προς τη Μέριντα, ή αλλιώς τη «Λευκή Πόλη», λόγω του ασβεστόλιθου που βρίσκεται εκεί. Η λεωφόρος 

Μοντέχο, το μνημείο της Πατρίδας, η κεντρική πλατεία, ο Καθεδρικός Ναός και το Παλάτι της 

Κυβέρνησης αποτελούν μερικά από τα δυνατότερα highlights στα οποία θα σταθεί το βλέμμα μας 

απολαμβάνοντας τη βόλτα μας στην πόλη. 
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Ημέρα 6η: (26/12)  Μέριντα – Ουξμάλ – Καμπέτσε 

Ο μάγος, το παλάτι και άλλες ιστορίες του παλιού κόσμου σε μια επίσκεψη που αναβιώνει τον Mundo 

Maya. 

«Ουξμάλ». «Καμπέτσε». «Πούκα». Οι λέξεις της σημερινής ημέρας κεντρίζουν το ενδιαφέρον μας, όχι 

μόνο με τον περίεργο απόηχο που αφήνουν όταν τις προφέρουμε, αλλά και γιατί μέσα τους κλειδώνονται 

τα μυστικά των πιο συναρπαστικών μνημείων των Μάγια, τα οποία θα εκτεθούν στο καθαρό φως της 

σημερινής μέρας. 

Πρωινή εξόρμηση στο ιερό του Ουξμάλ, του πιο περίτεχνου συγκροτήματος του πολιτισμού των Μάγια 

που σύμφωνα με τα λεγόμενα χτίστηκε τρεις φορές. Η «Πυραμίδα του Μάγου», αλλά και το περίφημο 

«Παλάτι του Κυβερνήτη», συμπυκνώνουν το φίνο απόσταγμα της αρχιτεκτονικής αρτιότητας του στυλ 

«Πούκα», ενώ δεν είναι λίγοι που υποστηρίζουν πως αποτελεί και το πιο περίτεχνο από όλα τα 

συγκροτήματα του «Mundo Maya», δηλαδή, ολόκληρου του πολιτισμού των Μάγια.  

Στις ακτές της Καραϊβικής βρίσκεται η αποικιακή πόλη Καμπέτσε. Μακριά από τις τουριστικές ορδές, η 

περίφημη Calle 59 με τους γραφικούς πλακόστρωτους δρόμους και τα πολύχρωμα σπίτια, άλλοτε μας 

παρασύρει στους ρυθμούς της σάλσα κι άλλοτε μας ζητά να παραδοθούμε στα ένστικτα που ρίχνει πάνω 

μας σαν ξόρκι.  

 

Ημέρα 7η: (27/12) Καμπέτσε –Παλένκε  

Ο ηγεμόνας με το πέτρινο κεφάλι 

Μετά το πρωινό αναχωρούμε οδικώς για το Παλένκε, τον πιο εντυπωσιακό χώρο του πολιτισμού των 

Μάγια, Παλένκε σημαίνει «Οχυρωμένο Σπίτι». Μαζί με το Τικάλ στη Γουατεμάλα και το Κοπάν στην Ονδούρα 

αποτελεί ένα από τρία κορυφαία μνημεία του πολιτισμού των Μάγια. Η ξενάγησή μας εδώ θα μας αποκαλύψει 

έναν προηγμένο πολιτισμό που στην κορύφωσή του (7ος αι. π.Χ.) άφησε ανεπανάληπτα μνημεία, όπως το 

Βασιλικό Παλάτι, τον Ναό του Κόντη και φυσικά το Ιερό των Επιγραφών με το πρωτοποριακό σχήμα 

πυραμίδας.  
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Ημέρα 8η: (28/12) Παλένκε – Άκουα Ασούλ – Σαν Κριστομπάλ  

Υπαίθριες αγορές και έντονο κουλέρ λοκάλ  

Ενώ κατευθυνόμαστε στις τροπικές ζούγκλες του Μεξικού, οι καταρράκτες Άκουα Ασούλ στήνουν έναν 

μαγευτικό καμβά, ο οποίος μας προτρέπει να απαθανατίσουμε το Μεξικό που ξεδιπλώνεται μπροστά μας, άλλοτε 

μέσα από τα μοναδικά μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, κι άλλοτε από τις μοναδικές εναλλαγές του τοπίου 

του. Υπαίθριες αγορές, γραφικά στενά, μπαρόκ εκκλησίες αποικιακού ρυθμού κι ένα ανθρώπινο σμάρι 

γεμάτο χρώμα και βοή μας περιμένει στο Σαν Κριστομπάλ ντε λας Κάσας. Στην αλλοτινή πρωτεύουσα 

των Μάγια με τον έντονο χαρακτήρα και τα εξαιρετικά αποικιακά αρχιτεκτονήματα θα νιώσουμε έστω και 

για λίγο locals, ενώ σίγουρα το βλέμμα μας θα τραβήξουν οι περίτεχνες στολές των αντρών, καθώς και τα 

χρυσοποίκιλτα στολίδια των γυναικών. (Χρήσιμη συμβουλή: Παρά το ιδιαίτερα έντονο κουλέρ λοκάλ 

στοιχείο που θα σας γοητεύσει πάνω τους, σάς συμβουλεύουμε θερμά να μην επιμείνετε να φωτογραφήσετε 

τους ντόπιους, ιδίως αν εκείνοι αρνηθούν να φωτογραφηθούν!).  

Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 

Ημέρα 9η: (29/12) Σαν Κριστομπάλ (Χωριά των Τσιάπας, Τσαμούλα και Ζινακαντάν ) - φαράγγι 



 
 

 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΕΞΙΚΟΥ - 15 ημ.                   10 

Σουμιδέρο – Τούξλα Γκουτιέρες  

Πέρα στα πέτρινα χωριά των Τσιάπας 

Ερείπια, χαλάσματα, άγρια ζωή και ένα μείγμα από ετερόκλητες ανθρωπολογίες που συνθέτουν μοναδικές 

κουλτούρες. Η πρώτη στάση της ημέρας στα χωριά των Τσιάπας των ιθαγενών Τζοτσίλ μας μυεί στην 

πλούσια λαογραφία των απογόνων των Μάγια. Στην Τσαμούλα με την μοναδική εκκλησία του Αγίου 

Ιωάννη, χαρτογραφούμε το Καθολικό στοιχείο, έτσι όπως αυτό αναμειγνύεται με την προκολομβιανή 

παρακαταθήκη των Τσοτσίλ, ενώ στην Ζινοκαντάν θαυμάζουμε τον αυθεντικό χαρακτήρα των κατοίκων 

της με τις μοναδικές στο είδος τους χειροποίητες εσάρπες.  

Η βαρκάδα μας με ειδικά ταχύπλοα σκάφη στο φαράγγι Σουμιδέρο θα μας αφήσει άφωνους μπροστά στο 

εκπάγλου καλλονής τοπίο. Καταρράκτες, σπηλιές και σχηματισμοί στους βράχους υψώνονται μπροστά 

στα μάτια μας, την ίδια στιγμή που στα αυτιά μας φτάνουν τα κρωξίματα των οδικών πτηνών και 

των πιθήκων. Η άφιξή μας στην Τούξλα Γκουτιέρες, πρωτεύουσα της πολιτείας των Τσιάπας 

ολοκληρώνει τη μέρα μας σε μια πόλη που τα τελευταία χρόνια έχει μεταμορφωθεί σε ένα σύγχρονο αστικό 

κέντρο.  

 

 
 

 

 

Ημέρα 10η: (30/12)  Τούξλα Γκουτιέρες – Οαχάκα 

Στον δρόμο για την Οαχάκα: Ένας προορισμός ορόσημο 

H Οαχάκα ήταν πάντοτε ένας προορισμός αναφοράς για τους ταξιδιώτες που έψαχναν μια πιο ήσυχη, μα 

ωστόσο καλοδιατηρημένη στο έπακρο μικρογραφία της αυτόχθονης, καθώς και της αποικιακής εκδοχής 

του Μεξικού. Οδική μεταφορά στην πόλη με τα καλοδιατηρημένα κομψά κτίρια γύρω από το ιστορικό 

Ζόκαλο. Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο μας. 
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Ημέρα 11η: (31/12) Οαχάκα (Μόντε Αλμπάν – Τούλε) 

Η αρχαία πρωτεύουσα και το κυπαρίσσι  

Η μέρα μας θα ξεκινήσει με την ανάβαση στο γειτονικό Μόντε Αλμπάν, την αρχαία πρωτεύουσα των 

Ζαποτέκας. Η πλατεία, το γήπεδο του παιχνιδιού της μπάλας, οι τάφοι των αριστοκρατών της τοπικής 

κοινωνίας και βέβαια, τα περίφημα ανάγλυφα των χορευτών, θα μας αφήσουν ανεξίτηλο το μοναδικό τους 

πολιτιστικό στίγμα. Επιστρέφοντας στην Οαχάκα, δεν μπορούμε να παραλείψουμε μία επίσκεψη στον Ναό 

της Σάντα Μαρία Δελ Τούλε που φιλοξενεί το «Ελ Τούλε», ένα εντυπωσιακό, υπεραιωνόβιο κυπαρίσσι 

ηλικίας 2.000 ετών! 
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Ημέρα 12η: (01/01) Οαχάκα – Μίτλα – Μεξικο Σιτυ 

Στην αγορά του Μπενίτο Χουάρεζ και τους βωμούς της Μίτλα: Κάν’ το όπως οι Μεξικανοί  

Δεν χρειάζεται παρά μια ξενάγηση στην Οαχάκα για να αντιληφθεί κανείς τον λόγο που περιλαμβάνεται 

στον Κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Ο καθεδρικός ναός 

Σάντο Ντομίνγκο, τα θαυμάσια αρχοντικά της οδού Αλκαλά, αλλά και η πλημμυρισμένη με χρώματα και 

μυρωδιές τοπική αγορά Μπενίτο Χουάρεζ αποτελούν μερικά σημεία αναφοράς μιας ιδιαίτερης πόλης 

στην οποία ο ψαγμένος ταξιδιώτης θα βρει αυθεντικό μεξικάνικο street food, πολύχρωμα υφάσματα, 

κεραμικά και δερμάτινα χειροτεχνήματα. 

Αν σταθείς ακίνητος και σιωπηλός στον κομβικό χώρο του επόμενου σταθμού μας, της Μίτλα, μπορείς να 

φανταστείς ή ακόμα και να ακούσεις τον ήχο του ανέμου να μεταφέρει από το παρελθόν τις τελετουργικές 

επικλήσεις των ιερέων, την ώρα που πρόσφεραν μια ανθρώπινη καρδιά στους θεούς. Στα νοτιοανατολικά 

της Οαχάκα, ο αρχαιολογικός χώρος, από τους σημαντικότερους της περιοχής με τα καταπληκτικά 

περίτεχνα μωσαϊκά των παλατιών, αναδεικνύει τη θρησκεία και την πολιτισμική παρακαταθήκη της 

πόλης.  

Αποχαιρετούμε τη Μίτλα και την μυστικιστική της ενέργεια κι οδεύουμε προς το Μεξικο Σίτυ.     

 

Ημέρα 13η: (02/01) Μέξικο Σίτυ (Παναγία Γουαδελούπης - Τεοτιχουακάν) 

Μελαχρινή Παρθένα Παναγιά και Πυραμίδες του Ήλιου 

Στα περίχωρα του Μέξικο Σίτυ, βρίσκεται το σημαντικότερο προσκύνημα της Νοτίου Αμερικής. 

Εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες συρρέουν σ’ αυτό κάθε χρόνο προκειμένου να πάρουν την ευλογία της 

Παναγίας Γουαδελούπης, την εκκλησία της οποίας επισκεπτόμαστε σήμερα. Ο μύθος λέει πως η χάρη της 

έκανε όχι μία, αλλά τέσσερις εμφανίσεις ως Virgen Morena (δηλ. Μελαχρινή Παρθένα) στον Ινδιάνο Χουάν 

Ντιέγκο. Όπως ήταν αναμενόμενο, το μήνυμά της δεν μπορούσε να μην εισακουστεί κι έτσι, 

κατασκευάστηκε η μεγαλοπρεπής βασιλική εκκλησία, όπου φυλάσσεται το «tilma» (δηλ. ένα χοντρό 

ύφασμα σαν μανδύας από φύλλα κάκτου) καθώς και η θαυματουργή εικόνα της Μαύρης Παναγίας. 

Επιβλητικές πυραμίδες, μυστικιστικές τελετές με ανθρωποθυσίες, αλλά και θεοί ως φτερωτά φίδια που 

χαρίζανε γονιμότητα. 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος 

του Τεοτιχουακάν, ο οποίος βρίσκεται στον πολιτιστικό κατάλογο των μνημείων της UNESCO. Το 

μέγεθος και η ποιότητα των μνημείων, η πρωτοτυπία της αρχιτεκτονικής τους, καθώς και οι τοιχογραφίες 
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των κτιρίων μαρτυρούν έναν πολιτισμό υψηλού επιπέδου, ο οποίος χαρίζει στον σημερινό ταξιδιώτη μια 

απολαυστική εμπειρία ξενάγησης. Η Πυραμίδα του Ήλιου, αλλά και αυτή της Σελήνης, η Λεωφόρος 

των Νεκρών αλλά και τα κτερίσματα από οψιδιανό που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη, 

αποτελούν μερικά από τα κύρια μνημεία της πόλης, την οποία θα επισκεφτούμε. 

 

 

 

 

Ημέρα 14η: (03/01) Μέξικο Σίτυ 

Ένα μοναδικό οδοιπορικό σε μια από τις γοητευτικότερες χώρες του πλανήτη φτάνει στο τέλος. Εικόνες, 

συναισθήματα υποσκελίζουν την όποια κούραση μια ομολογουμένως μεγάλης  διαδρομής στο χώρο και 

στο χρόνο. Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για το αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας μέσω 

ενδιάμεσου σταθμού.   

 

Ημέρα 15η: Αθήνα/Θεσσαλονίκη 

Άφιξη στην Ελλάδα. 

 

ΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.   
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ΠΤΗΣΕΙΣ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Αφιξη την επόμενη μέρα 

 

 

 

ΤΙΜΕΣ 

 

 

  

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗΣ 

Αθήνα - Μαδρίτη 13.55 17.00 

Μαδρίτη  – Μέξικο Σίτυ 23.55 05,.15* 

Μέξικο Σίτυ – Μαδρίτη 13.00 06.20* 

Μαδρίτη – Αθήνα 08.40 13.15 

Ταξίδι Διατροφή Αναχ/ση Διαμονή 2κλινο 1κλινο 
Φόροι 

Είσοδοι 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

ΜΕΞΙΚΟΥ 

 

15 ημέρες 

HΒ 

Ημιδιατροφή 
21/12 4*, 5* 3.330 +790 +980 
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 

 

• Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση) με IBERIA AIRLINES 

• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 5*, 4*  

• Ημιδιατροφή καθημερινά 

• Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα 

• Τέλη εισόδων (π.χ. Μουσεία) 

• Φιλοδωρήματα 

• Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ’ άτομο 

• ΔΩΡΟ από το COSMORAMA, η εκδρομή στο Τουλούμ 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α. 

• Έμπειρο αρχηγό/συνοδό 

• Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες 

 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 

 

× Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο 

 

 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
 

• Απαραίτητο το διαβατήριό σας με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα εξόδου από τη χώρα 

προορισμού. 

 


