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Mexico
kort og godt
Mexico er et land med mange kontraster - himmelstræbende bjergkæder
indrammer frugtbare dale, og frodig regnskov afløses af trøstesløs ørken.
Her er en af verdens største byer og et uendeligt antal små afsides beliggende flækker – det hele rammet ind af knap 10.000 km kystlinie. Kontrasterne afspejles også i landets befolkning - mange har aner fra både de
spanske erobrere og fra landets oprindelige befolkningsgrupper, hvis traditioner og sprog er blevet overført gennem generationer, og som i dag kan
opleves i kunsthåndværk, danse og folkefester.
Der er mange muligheder for en storslået ferie rundt om i Mexico. I denne
brochure er der foreslag til 3 rundrejser. 2 af turene kommer forbi nogle
af Mexicos største sights, udover Yucatan-halvøen – oplev blandt andet
”Klassiske Mexico” der bringer jer gennem et kontrasternes Mexico, fra
den livlige hovedstad via smukke landskaber, hyggelige spanskprægede
kolonibyer til de mest indbydende tropiske badestrande på den caribiske
kyst. Eller turen ”Mexicos kolonibyer” der emmer af historie.
I kan også blive inspireret af rundrejsen på Yucatan-halvøen, der ligger
ud til Den Mexicanske Golf og med landegrænser mod syd til Guatemala
og Belize. Her får I både mayaernes fascinerende historie og storslåede
bygningsværker samt fantastiske sandstrande med alle former for vandsportsaktiviteter i Playa del Carmen. Naturligvis får I også mulighed for at
begynde eller slutte jeres ferie med et ophold i Mexico City.
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Kør selv

puerto vallarta

playa del carmen

Puerto Vallarta er et mondænt badested på vestkysten
af Mexico og et godt alternativ til f.eks. Acapulco.
Byen ligger i en af verdens 10 største bugter, Bahia
de Banderas, og om foråret kommer store flokke hvaler
forbi på dette sted.

Udover den lækre sandstrand som trak de allerførste turister til, findes her også masser af butikker med alle de
kendte mærkevarer indenfor tøj, kosmetik, ure og smykker. Byen har mere end 100 barer, caféer og spisesteder,
så det er ikke svært at finde en god restaurant. Det er
en udpræget ferieby med fest og farver, musik, dans og
diskoteker samt udendørs restaurationer, gøgl og gadehandlere - der sker noget døgnet rundt.

I kan uden problemer køre rundt på egen hånd i
lejet bil. Vejnettet er fint og skiltningen ok, men
en GPS anbefales. Medtrafikanterne kører, efter
danske forhold, noget specielt uden at tage
hensyn til for eksempel vejbaner, men alle lokale
er utroligt opmærksomme og hensynsfulde, så
det er sjældent at der sker nogle uheld. I bør
planlægge kørslen, så I når frem til næste overnatningssted inden mørkets frembrud da det
bliver meget mørkt, og belysning på vejene ikke
findes udenfor byerne. Husk at tage bjergkørsel
i betragtning - det kan godt være at der kun er
75 km til næste destination men i bjergrigt terræn
tager det hurtigt 1 1/2 time. Vær også opmærksom på at der ikke er en benzinstation ”lige rundt
om hjørnet”, så sørg for at holde øje med benzinmåleren og fyld jævnligt tanken op.
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Mexico City er en af verdens største byer, og selv om
byen et stort rod af grimme bydele, bundet sammen af et
net af tæt trafikerede motorveje, er der dog mange gode
grunde til at besøge hovedstaden. Området Zona Rosa,
hvor de fleste turister holder til, har hyggelige gader
med fine gamle huse, mange restauranter, barer og gode
butikker. Besøg det historiske kvarter omkring Zócalo, en
af verdens største pladser, og gå en tur ind i den enorme
katedral, Catedral Metropolitana, der langsomt synker.

Yucatan-halvøen, der strækker sig ud i Den Mexicanske
Golf, er noget nær den perfekte feriedestination. Havet,
med temperaturer som i et badekar året rundt, frister
naturligvis med mange aktiviteter, og de findes alle på
Yucatan: Sejlads, snorkling, surfing, kajakroning, cavediving, dybhavsfiskeri, mountain-biking, hiking og golf
- for blot at nævne nogle.
I mangrover og jungleområder er der et meget rigt dyreliv med aber, leguaner, tapirer, myreslugere og vildsvin,
ja med lidt med held kan I endog støde på en ozelot eller
en jaguar.
En rejse til Yucatan er ikke fuldendt før man har besøgt
minimum én af de mange fascinerende maya-byer, der
ligger spredt i stort antal rundt på Yucatan-halvøen.
Nogle har været tilgængelige for besøgende i mange
år, mens andre først nu er ved at blive fra-vristet junglens favntag.

Visum og pas

Der kræves i øjeblikket (oktober 2009) ikke visum
for danske statsborgere på ferierejser under 90
dages varighed til Mexico, men passet skal være
gyldigt mindst 6 måneder fra indrejsedato. Børn
skal have deres eget pas. Man skal udfylde indrejseformularer til paspolitiet og toldvæsnet ved indrejsen - de udleveres i flyet i god tid før landingen.
Husk at passe på det turistkort som paspolitiet
stempler ved indrejsen og lægger tilbage i jeres
pas. Uden det er det svært at komme ud af landet
igen. Skulle I miste det under opholdet, så henvend jer straks på nærmeste immigrationskontor
og fortæl om tabet.
Ovenstående oplysninger er givet med forbehold
for ændringer. For seneste opdateringer og yderligere information f.eks. ved ikke dansk statsborgerskab kontakt Den Mexicanske Ambassade,
Bredgade 65, 1. sal, 1260 København K.
Tlf.: 3961 0500
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KLASSISKE MEXICO - i lejet bil
12 dage / 11 nætter
Mexico City - Taxco - Puebla - Oaxaca - Tehuantepec - San Cristobal de Las Casas- Palenque Campeche - Uxmal - Chichen Itza - Playa del Carmen
Mexico, der forbinder USA med Mellemamerika, var oprindeligt indianernes land og hjemsted for de mest storslåede
kulturer. Prægtige pyramider, templer, arkæologiske udgravninger og vidtstrakte ruinbyer vidner om fordoms storhedstid.
Azteker-kulturen præger det centrale højland omkring Mexico
City, hvor denne rejse tager sin begyndelse, mens Mayaerne
slog deres folder i de flade, tropiske regnskovsområder på
Yucatan-halvøen.
Dag 1: Mexico City
Ved ankomst til Mexico City lufthavn bliver I hentet og kørt
til jeres hotel midt i Zona Rosa. Resten af dagen er til fri
disposition. Overnatning: 2 nætter på Plaza Florencia
Dag 2: Mexico City
Om formiddagen skal I på guidet sightseeing i Mexicos
pulserende hovedstad, der er en af verdens største byer
med ca. 20 mio. indbyggere. I kører til den ældste bydel,
med Zocalo´en, og skal bl.a. besøge regeringsbygningen,
ruiner fra Aztekernes hovedtempel, Metropolitan-katedralen og ikke mindst Kunst-paladset.
Om eftermiddagen kører I først til den hellige Jomfru af
Guadelupes Basilika, også kaldet de fattiges skytshelgen.
Herefter går turen til Teotihuacán hvor I kan bestige Solens
og Månens imponerende pyramider med vidunderlige udsigter over områdets hellige ruiner.

Denne klassiske Mexico rejse, bringer jer gennem et kontrasternes Mexico, i lejet bil, fra den livlige, nærmest skræmmende store hovedstad via smukke landskaber, hyggelige
spanskprægede kolonibyer til de mest indbydende tropiske
badestrande på den caribiske kyst.

Denne tur kan også gøres med privat chauffør/guide.

Dag 3: Mexico City – Taxco (ca. 200 km)
Efter I har hentet jeres lejebil kan I starte dagen på Mercado Jamaica, som er landets største blomster-, frugt- og
grøntsagsmarked. Her er alle muligheder for at komme i
kontakt med den lokale befolkning, deres traditioner og levevis – og netop dette marked er en forrygende oplevelse
af indtryk, farver og mennesker.
Videre mod Taxco kan I evt. gøre et stop i byen Cuernavaca. Den utroligt charmerende brostensbelagte by, Taxco,
er bygget på en bjergskråning i et smukt, bjergrigt område
og er især kendt for sine sølvminer, og her er rig mulighed
for at købe en smuk souvenir med hjem.
Overnatning: Monte Taxco
Dag 4: Taxco – Puebla (ca. 200 km)
På vejen til Puebla bør I gøre stop i de små landsbyer, Santa Maria Tonanzintla og San Francisco Acatepec, der huser
merida
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to af landets mest interessante kirker. Vejen til Puebla går
gennem en stor dal, der er flankeret af 4 vulkaner, og i den
hyggelige by kan I opleve farverige talavera-fliser, balkoner
af smedejern og forretninger med kunsthåndværk som er
med til at gøre denne idylliske by til en favorit.
Cholula, der efterhånden er blevet en del af Puebla, var i
før-spansk tid en vigtig tempelby - her ligger Mexicos største pyramide, der i volumen er større end Giza-pyramiden i
Egypten, Det kan i dag være svært at se, da den er forfaldet til en stor jordbunke, og kun en lille del er restaureret.
På toppen af pyramiden ligger den katolske pilgrimskirke
for Jomfruen for Trøst og Hjælp, og de, som vil, kan gå
under pyramiden ad de udgravede arkæologiske gange.
Overnatning: Colonial
Taxco

Cholula

Dag 5: Puebla – Oaxaca (ca. 350 km)
I Oaxaca blander zapoteker- og mixteker-ruiner sig med
bygninger fra kolonitiden og moderne huse. I kan besøge
det berømte tekstilmarked og Monte Albán-ruinerne, bygget af zapotekerne på et 200 x 300 m bjergplateau uden for
byen og med en fantastisk udsigt ud over dalene.
Overnatning: Casa Conzatti

Oaxaca - Monte Alban

Dag 6: Oaxaca – Tehuantepec (ca. 300 km)
Om formiddagen bør I se regeringspaladset, zocaloen, katedralen, markedet samt Santo Domingo-kirken. Undervejs
til Tehuantepec kan I gøre stop ved de arkæologiske udgravninger i Mitla, der er over 2.000 år gamle. To unikke
aspekter ved udgravningerne i Mitla er, at der har været
indbyggere her siden den præhistoriske tid, og at området
fortsat er beboet af zapotekernes efterkommere. Det andet
aspekt er byens unikke arkitektur, heriblandt 5 paladslignende bygninger, der ikke kan sammenlignes med andre
bygningsværker i Mexico.
Overnatning: Calli

Dag 9: Palenque – Campeche (ca. 400 km)
I bør starte dagen ved Palenques ruinby, en lille udgravning, men et perfekt eksempel på maya kunst og arkitektur. I et af templerne findes en sarkofag fra Kong Pakal. I
fortsætter langs Den Mexicanske Golf, og kan gøre stop i
Sabancuy, en lille landsby beliggende ud til havet, hvor I
kan slappe lidt af efter mange dages køreture. I fortsætter
til fæstningsbyen Campeche, som er fredet af UNESCO.
Nyd evt. dagen med en gåtur i de kulørte gader og stræder.
Overnatning: Plaza Campeche
Dag 10: Campeche – Uxmal (ca. 200 km)
Dagens køretur bringer jer til Uxmal, der huser en af de
smukkeste Maya-ruiner på Yucatan, hvoraf flere af dem
rager pænt op over trækronerne i den omkringliggende
jungle. Det mest imponerende byggeri er Troldmandens
Hus, en 35 meter høj pyramide, der ifølge legenden blev
bygget af en dværg på en enkelt nat. Aftenen tilbringer I
også ved Uxmal, og her kan I opleve et flot lys- og lydshow.
Overnatning: Misión Uxmal
Dag 11: Uxmal – Merida – Chichen Itza (ca. 250 km)
Inden I kører til Merida, kan I gøre stop ved en smuk, gammel hacienda der ligger ved Uxmal. I det 18. århundrede
lykkedes det nogle få mexicanske familier i området at blive meget rige på udvikling og fabrikation af sisal, som er et
plantefiber, der bruges til bl.a. høstbindegarn og gulvtæpper. Der er også mulighed for at svømme i en underjordisk
sø, en såkaldt cenote, der ligger midt i sisal-plantagen.

Merida, med de mange smukke kolonihuse, er grundlagt i
1542 på ruinerne af maya-byen Tiho. Mange af husene er
byggede i hvide kalksten og byen kaldes derfor Den Hvide
By. I kører herefter mod Chichen Itza hvor I overnatter.
Overnatning: Villas Arqueológicas Chichen
Dag 12: Chichen Itzá – Tulum – Playa del Carmen
(ca. 250 km)
Chichen Itzá er, sammen med Uxmal, et af de to vigtigste
pyramider på Yucatan-halvøen og et mageløst eksempel
på en af mayaernes forladte byer. På det enorme område
findes templer og pyramider som El Castillo og Kukulkánspyramiden, som er en slags mayakalender. Før I kører til
Playa del Carmen, kan I besøge ruinerne i Tulum, der er
strategisk bygget på en klippeskråning. Sluttelig kører I til
Playa del Carmen, hvor I afleverer bilen. Vi foreslår jer nogle dages badeferie efter den oplevelsesrige rejse gennem
kontrasternes Mexico - ellers bliver I kørt til lufthavnen.
Fuldt dagsprogram kan rekvireres hos dit rejsebureau.

Husk, at med en Gouda Årsrejseforsikring har du
ingen selvrisiko ved billeje, hvis uheldet er ude på
din rejse til Mexico. Årsrejseforsikringen dækker
5.000 kr. til selvrisiko i forbindelse med en kaskoskade på lejet personbil i udlandet.

Dag 7: Tehuantepec – San Cristobal De Las Casas
(ca. 350 km)
Dagens etape bringer jer gennem den imponerende Sumidero-kløft, hvorefter I tager bjergvejen til San Cristobal.
Selve byen kan prale af mange charmerende bygninger
fra kolonitiden og har mange indbyggere der tilhører de
oprindelige folk.
Overnatning: Plaza Magnolias
Dag 8: San Cristobal De Las Casas – Palenque
(ca. 280 km)
I fortsætter mod Palenque, en af de største byer i den gamle Maya-civilisation og et af turens højdepunkter. Palenque
blev bygget midt i junglen for mere end 1.300 år siden af
maya-kongen Pakal, der regerede i perioden 603-683. Efter
en rundtur i byen, kan I tage ud til vandfaldet Agua Azul,
hvor der er mulighed for at bade.
Overnatning: Nututun

Sisal forarbejdning

Tulum
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MEXICos kolonibyer - i lejet bil
10 dage / 9 nætter
Mexico City - Morelia - Guadalajara - Guanajuato - San Miguel de Allende - Mexico City
Denne tur er koncentreret omkring den centrale del af Mexico
hvor I, i lejet bil, skal besøge de tidligere kolonibyer – blandt
andet den smukke by Morelia som er på UNESCOs liste over
verdens kulturarv samt Guanajuato der tilbage i kolonitiden
var et rigt mineområde og en af verdens største sølvproducenter. I skal også køre et stykke ad den såkaldte ”Independence

guanAjuato
guadalajara
san miguel de allende

morelia

mexico city

Route”, hvor I blandt andet kommer forbi den lille by, Dolores
Hidalgo, også kendt som den mexicanske uafhængigheds vugge. Her boede Don Miguel Hidalgo der var hovedmanden bag
Mexicos uafhængighedskrig fra det spanske kolonistyre.

Denne tur kan også gøres med privat chauffør/guide.

niske monumenter, samt Municipal-paladset, som tidligere var en tobaksfabrik. I kan også gå forbi den tidligere
kirke, der i dag huser et musikkonservatorium og landets
verdensberømte drengekor, Coro de los Ninos Cantores de
Morelia. Efter denne dag vil I ikke undre jer over, hvorfor
denne smukke by er på UNESCOs liste over verdens kulturarv.
Overnatning: 2 nætter på Alameda

Dag 1: Mexico City
Ved ankomst til Mexico City bliver I mødt i lufthavnen og
kørt til jeres hotel midt i Zona Rosa. Dagen er til fri disposition, så I kan enten slappe af på hotellet eller straks begive
jer ud på opdagelse i byen.
Overnatning: 2 nætter på Plaza Florenzia
Dag 2: Mexico City
Efter morgenmaden skal I på en guidet byrundtur, og I kører
ad Paseo de la Reforma, byen hovedåre, til en af verdens
største pladser, Zocalo. Her skal I blandt andet besøge den
fine, gamle parlamentsbygning, Palacio Nacional, og den
enorme Catedral Metropolitana. Herfra går turen videre til
Teotihuacán, et af landets bedst bevarede arkæologiske
områder, hvor man siger, at mennesker blev til guder. Her
bliver I guidet rundt mellem store paladser, citadellet og
ikke mindst Solens og Månens imponerende pyramider,
som I har mulighed for at bestige og blive belønnet med
en fantastisk udsigt.
Dag 3: Mexico City – Morelia (ca. 350 km)
Efter morgenmaden henter I jeres bil og kører til Morelia,
hvor I kan besøge en akvædukt med intet mindre end 253
buer. De fleste af byens bygninger er opført i smuk barokstil, og vi anbefaler, at I besøger det offentlige bibliotek,
Clavijero-paladset, der er et af byens vigtigste arkitekto6

Paseo de la Reforma, Mexico City

Dag 4: Morelia
Efter morgenmaden kører I til byen Patzcuaro, som har brolagte gader, hvidkalkede lerhuse og æsler i gaderne. Her
kan I opleve mange religiøse monumenter – blandt andet
et helgenskrin tilegnet ”Vor Frue for sundhed”, hvortil folk
fra hele landet kommer og beder om et bedre liv. I kan også
besøge byens kunsthåndværkscenter, eller sejle ud til den
lille ø, Janitzio, hvor der blandt andet er en 40 m høj statue,
hvorfra der er en fantastisk udsigt. På vej tilbage til Morelia kan I gøre stop i byen Tzintzuntzán, Kolibriernes Sted,
som er den gamle hovedstad for purépecha-indianerne.

Guanajuato

Dag 5: Morelia – Guadalajara (ca. 300 km)
Dagens første stop er i Tlaquepaque, som er kendt for sin
keramik, og herfra kører I til handelsbyen Guadalajara,
der byder på parker, smukke springvand og imponerende
bygninger – blandt andet den arkitektoniske perle, Teatro
Degollado, som er overdådigt indrettet blandt andet med
et loftsmaleri. Gå evt. også forbi byens enorme katedral,
der er opført i flere forskellige stilarter. Om aftenen kan I
gå ud og spise på en af byens mange gourmetrestauranter.
Overnatning: 2 nætter på De Mendoza

derne af en flod, og byen er én af Mexicos mest berømte
udflugtsmål. Tilbage i kolonitiden var byen et rigt mineområde og en af verdens største sølvproducenter. I bør gå
rundt i de snoede gader til El Pipila-monumentet, hvorfra
der er en fantastisk udsigt over byen, og se de smukke
pladser med imponerende huse, hyggelige butikker, et palads samt byens universitet.
Overnatning: Mision Guanajuato

Dag 6: Guadalajara
Nord for Guadalajara, tæt ved en udslukt vulkan, ligger
byen Tequila. Her kan I besøge en hacienda, hvor der siden
1870 er blevet produceret noget af den bedste tequila, og
I får fortalt om processen. Det er også her den blågrønne
agaveplante vokser, som bliver brugt til den eneste tequilavariant, der officielt må kaldes tequila.

Dag 9: San Miguel de Allende–Queretaro–Mexico City
(ca. 450 km)
Efter morgenmaden går turen til Queretaro, hvor flere store
begivenheder har fundet sted – blandt andet var det her,
at Guadalupe Hidalgo-traktaten, som afsluttede den mexikanske-amerikanske krig, blev underskrevet i 1848. Byen er
kendt for sin kolonikunst, og folk kommer langvejs fra for at
opleve tyrens endeligt i byens tyrefægterarena. I løbet af
dagen kører I til Mexico City, hvor I afleverer bilen.
Overnatning: Plaza Florenzia
Dag 10: Mexico City
Rundrejsen er slut, og I bliver hentet på hotellet og kørt til
lufthavnen, hvor I enten kan flyve hjem til Danmark eller til
en af Mexicos lækre badedestinationer.
Fuldt dagsprogram kan rekvireres hos dit rejsebureau.
Husk, at med en Gouda Årsrejseforsikring har du
ingen selvrisiko ved billeje, hvis uheldet er ude på
din rejse til Mexico. Årsrejseforsikringen dækker
5.000 kr. til selvrisiko i forbindelse med en kaskoskade på lejet personbil i udlandet.

Dag 7: Guadalajara – Guanajuato (ca. 350 km)
I dag skal I videre til Guanajuato, som er på UNESCOs liste
over verdens kulturarv. Byen ligger i en kløft langs bred-

Parroquia-katedralen i San Miguel de Allende

Dag 8: Guanajuato – Dolores Hidalgo – San Miguel
de Allende (ca. 85 km)
I dag skal I køre ad ruten kendt som ”Independence Route”,
og dagens første stop bør I gøre i den lille by Dolores Hidalgo, også kendt som den mexicanske uafhængigheds
vugge. Her boede Don Miguel Hidalgo, som var hovedmanden bag Mexicos uafhængighedskrig fra det spanske
kolonistyre, og I kan besøge hans hus. Herfra kører I til San
Miguel de Allende, som blev fredet tilbage i 1926, da byen
blev erklæret for et nationalt monument. Byens indbyggere
er af mange forskellige afstamninger, hvilket giver en god
og meget åben stemning i byen. I kan blandt andet besøge
Parroquia-katedralen samt Casa de Allende, et smukt palæ
fra det 18.århundrede.
Overnatning: Posada de San Francisco
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HELE YUCATAN & badeferie - i lejet bil
14 dage / 13 nætter
Playa del Carmen - Valladolid - Merida - Campeche - Chicanna - Bacalar - Playa del Carmen
Her er turen for jer, der virkelig vil rundt og se det hele på
Yucatan-halvøen! I begynder med 3 dages akklimatisering i
Playa del Carmen, hvor I kan nyde strandlivets glæder, og herefter går turen, i lejet bil, rundt på halvøen. Både de velkendte
maya-udgravninger i Chichén Itzá og Uxmál såvel som de mere
ukendte i Ek’ Balam og Calakmul skal besøges. Det samme
gælder den smukke hvide by, Merida, samt Izamal med den

cancun
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Valladolid
playa
del carmen
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edzna
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Dag 4: Playa del Carmen – Valladolíd (ca. 200 km)
I afhenter jeres lejebil og begiver jer ud på første etape af
turen rundt på Yucatan-halvøen. Den går mod vest til Valladolíd, men inden I når dertil, bør I tage en lille omvej til Ek’
Balam, der er en forholdsvis nyudgravet maya-by. Her er
en vidunderlig fred, og I kan i ro og mag udforske de flotte
udgravede bygningsværker og se, at der ligger mange,
der endnu er dækket af jungle. I Valladolid foreslår vi, at I
besøger San Gervasio-kirken, det lokale regerings-palads,
San Roque-museet og San Bernardino-klostret.
Overnatning: Mason del Marquez
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Denne tur kan også gøres med privat chauffør/guide.

Dag 5: Valladolíd – Chichen Itza–Merida (ca. 150 km)
Start dagen ved en af Yucatans største seværdigheder,
Chichén Itzá, som er et mageløst eksempel på en af mayaernes forladte byer, og tilmed den mest besøgte. I det
enorme område finder I pyramider og templer som beretter om en fantastisk udvikling. El Juego de Pelota er den
største af de mange boldbaner i mayaernes rige – og et af
de mange religiøse ritualer, som var forbundet med spillet
var, at anføreren på det vindende hold skulle halshugges
og ofres til guderne - en stor ære!
El Castillo, Kukulkáns pyramide, dominerer området og er
en slags symbolsk maya-kalender med fire sider, der hver
har 91 trin til toppen, som sammenlagt – når man tæller
Ek Balam

Dag 1-3: Playa del Carmen
Ved ankomsten til lufthavnen i Cancun bliver I kørt ca. 1
time til jeres hotel i Playa del Carmen. Her har I nu mulighed for at akklimatisere og finde ind i den afslappede
rytme, som præger livet i Mexico. Playa del Carmen har
flere end 100 barer, caféer og spisesteder, men også en
flot, indbydende strand med det lækreste fine, hvide sand.
Overnatning: 3 nætter på valgte hotel i Playa del Carmen

flotte klosterkirke og Valladolid, hvor I kan opleve en fredsommelig, afslappet atmosfære. Der er ligeledes planlagt en udflugt
til Celestún National Park, et fuglereservat med farvestrålende
flamingoer. I slutter af med 4 afslappende dage i Playa del
Carmen.

hovedtrappens ekstra trin med - giver 365, hvilket svarer
til årets antal dage. Ved forårets og efterårets equinox
(jævndøgn), står solen ind i en vinkel, som får skyggerne
ved trinene, der ender i et slangehoved, til at se ud som om
slangen bugter sig med solens bevægelser.
På vej til Merida bør I gøre en afstikker til Den Gule By,
Izamal, der var et af mayaernes centre, grundlagt af itzaerne. Her kan I se det fine gule kloster, San Antonio de
Padua. Om aftenen, i Merida, er der et fantastisk liv omkring Zocalo´en med diverse sælgere og gøglere, og flere
veje bliver spærret for biler, så I kan sidde ude og nyde en
middag eller drink.
Overnatning: 2 nætter på El Castellano

Celestun National Park

Dag 6: Merida
I dag er der arrangeret en guidet udflugt, der først bringer
jer til Celestún National Park, et fuglereservat, beliggende
ca. 100 km fra Merida. I små både sejler I ud og kommer
tæt på flamingoer, hvis smukke farver lyser op i de blå/
grønne omgivelser. Herfra tager I til fiskerbyen Celestún.
Resten af dagen er til fri disposition i Merida.

kanoner ud mod havet og underjordiske tunneler. Begge
fæstninger er i dag fine, små museer for henholdsvis byen
og områdets interessante, arkæologiske fund.
Overnatning: Del Mar
Campeche

Uxmal

på en naturlig forhøjning og domineres af to imponerende
pyramider – den højeste er 45 meter, og hvis benmusklerne
kan klare turen op, belønnes man med en eventyrlig, næsten uendelig, udsigt over junglen og ind i Guatamala, hvor
man i det fjerne kan skimte endnu en maya-pyramide. Om
eftermiddagen kører I til den lille charmerende by, Bacalar,
hvor I overnatter.
Overnatning: Laguna Bacalar
Dag 10: Bacalar - Playa del Carmen (ca. 250 km)
Før I kører til Playa del Carmen, kan I besøge ruinerne i
Tulum, der er strategisk bygget på en klippeskråning. Sluttelig kører I til Playa del Carmen, hvor I afleverer bilen.
Overnatning: Valgte hotel i Playa del Carmen

Dag 8: Campeche – Edzná - Chicanna (ca. 350 km)
Turen fortsætter gennem det frodige landskab, og i junglen
ligger ”grimassernes hus”, Edzná, med imponerende ruiner
af pyramider og templer. Især Templo de los Cinco Pisos
(Templet med de Fem Etager) er et imponerende syn.
Overnatning: Ecovillage Chicanna
Dag 7: Merida – Campeche (ca. 200 km)
På vej til Campeche, foreslår vi, at I tager omvejen omkring
Uxmal, der er på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Her
finder I nogle af de mest majestætiske maya-byggerier på
Yucatan. Her er 15 grupperinger af bygninger, der strækker
sig over et område på ca. 2 km. Det er imponerende bygningsværker, og flere af dem rager pænt op over trækronerne i den omkringliggende jungle. Alt er utroligt velbevaret,
og det mest imponerende byggeri er Troldmandens Hus,
en 35 meter høj pyramide, der ifølge legenden blev bygget
af en dværg på en enkelt nat. I virkeligheden er den opført
i fem etaper med hovedtrappen vendt mod vest, så den
nedgående sols stråler står perfekt ind på pyramiden ved
sommer-solhverv.
I Campeche kan I opleve den 2½ km lange og 2½ meter tykke fæstningsmur, som beskyttede Campeche mod fjendtlige krigsskibe og pirater, og flere bastioner som Baluarte
San Carlos og San Miguel-fortet har stadig strittende

Dag 9: Chicanna - Calakmul – Bacalar (ca. 290 km)
Fra Chicanna kører I til Calakmul, som ligger dybt inde i
junglen, og som med et areal på 70 km2 er én af de største
udgravede maya-byer i Mexico. Udgravningerne regnes for
så enestående, at de i 2002 kom med på UNESCOs liste
over verdens kulturarv. Byens oprindelige centrum ligger

Dag 11-13: Playa del Carmen
I har nu nogle dage til at nyde de vidunderlige omgivelser,
og der er rigtig gode muligheder for at blive afhængig af
dette ultimative driverliv.
Overnatning: 3 nætter på valgte hotel i Playa del Carmen
Dag 14:
Så er ferien forbi, og I bliver hentet på jeres hotel og kørt
til lufthavnen.
Fuldt dagsprogram kan rekvireres hos dit rejsebureau.
Husk, at med en Gouda Årsrejseforsikring har du
ingen selvrisiko ved billeje, hvis uheldet er ude på
din rejse til Mexico. Årsrejseforsikringen dækker
5.000 kr. til selvrisiko i forbindelse med en kaskoskade på lejet personbil i udlandet.

Playa del Carmen
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MEXICO CITY
Mexico City er en af verdens største byer, og har passeret de 20
millioner indbyggere og tallet stiger dagligt, blandt andet pga. tilflyttere fra landområderne der søger lykken. Byen et rod af grimme
bydele bundet sammen af et net af tæt trafikerede veje, men der
er dog mange gode grunde til at besøge hovedstaden - oplev det
hyggelige kvarter Zona Rosa, det flotte Antropologiske Museum og
smukke kunstværker i Parlamentsbygningen.

Zona Rosa & zócalo´en:
Den såkaldte Zona Rosa, hvor de fleste
turister holder til, har hyggelige gader
med fine gamle huse, mange restauranter, barer og gode butikker. På Genova 61 findes der endda et dansk konditori. Det historiske kvarter omkring
Zócalo, en af verdens største pladser,
trækker ligeledes mange turister til. Ud
over at lægge plads til store nationale
festligheder eller demonstrationer, er
det også her gøglere, musikanter og
healere holder til. Det er også her I kan
opleve små grupper af mennesker, der
ved deres optræden slår til lyd for at
bevare gamle indianske traditioner.

KUNST:
Vil I have landets historie fortalt i billeder, må I ikke undlade at besøge den
fine gamle parlamentsbygning, Palacio
Nacional, på kanten af Zócalo. Her er
nogle af væggene i gården udsmykket
med historiske motiver skabt af den
verdenskendte kunstner Diego Rivera.
Også museet for den efterhånden lige så
berømte Frida Kahlo, som Rivera var gift
med, kan anbefales til de kunsthistorisk
interesserede. På Antropologisk Museum får man trukket linierne i landets
historie op i form af de rige fund fra ikke
mindst aztekernes og mayaernes storhedstid. Alt er arrangeret flot og med
stor rummelighed - det er et af verdens
fineste museer af sin slags.
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catedral metropolitana:
I centrum af byen finder I den enorme katedral,
Catedral Metropolitana, der lokker de fleste
inden for, og det samme gør en af byens mange
skæve kirker, San Francisco.

De synker, fordi byen er grundlagt på en
række opfyldte søer, men lokale ingeniører
har fundet en teknik, der bremser disse skævheder effektivt.

teotihuacan:
I nordøstlig retning ligger Teotihuacán, et af landets bedst bevarede arkæologiske områder, hvor man
siger at mennesker blev til guder. Før vor tidsregning var Teotihuacán en af verdens største byer med omkring
200.000 indbyggere. Tilbage er stadig resterne af store paladser,
citadellet og ikke mindst Solens og Månens imponerende pyramider bundet sammen af den 3 km lange Avenida de los Muertos,
De Dødes Boulevard. Solpyramiden måler 225 meter x 225 meter
i gadehøjde, mens den øverste sten ligger 64 meter højere eller
248 trin oppe. Et imponerende sted at se solen gå ned.

tepotzolan:
Nord for byen er flere store
seværdigheder – bl.a. Tepotzotlán med flere arkitektoniske
perler i form af klostret fra
det 16. århundrede og den
højbarokke San Francisco Javier kirke med nogle helt overdådige udsmykninger. I kan også
besøge Toltekernes tidligere
hovedstad, Tula, med bl.a.
Tlahuizcalpantecuhtli, samt
Coatepanti, den 40 meter lange
og 2 meter høje slangemur.
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MEXICO CITY

Plaza Florencia

Regente

Regente ***

Paris 9 Col. Revolución
Mexico City

Sheraton Maria Isabel Hotel & Towers

Plaza Florencia ***+
1

Et ganske pænt turistklasse hotel, beliggende i lidt triste
omgivelser men blot 15 minutters gang til Zona Rosa, der
er byens underholdnings- og forretningskvarter. Her er et
stort udbud af restauranter, butikker og natteliv. De 140
værelser er holdt i friske farver, og de fleste er meget rummelige og udstyrede med 2 dobbeltsenge, så det er muligt
for en familie på 4 personer at bo på værelset. Er man 5
personer kan juniorsuiten, der ud over de 2 senge har en
sovesofa, anbefales. Alle værelser har pæne, nyere badeværelser, samt TV og der findes desuden ismaskine på hver
etage. I stueetagen ligger hotellets bar samt den lyse og
indbydende restaurant, der tilbyder morgenmad, frokost og
middag.
Et fint valg til prisen og med gode indkvarteringsmuligheder for børnefamilier.

Florencia 61 Col. Juárez, Zona Rosa
Mexico City

Sheraton Maria Isabel ****+
2

Et rigtig hyggeligt turistklasse hotel med perfekt beliggenhed i Zona Rosa, hvor I finder restauranter, butikker, barer
og natteliv lige udenfor døren. Lobbyen har et rustikt, nordisk præg og store, bløde sofaer, hvor man kan slå sig ned
og nyde en drink fra baren. De 142 værelser er nydeligt
indrettede med flotte trægulve og har alle aircondition, TV,
minibar, telefon, kaffe-/tefaciliteter og hårtørrer. Morgenmaden, en pæn buffet, indtages i restauranten, der ligger
lige ved receptionen. På hotellet findes desuden fitnesscenter.
Et godt hotel til prisen med en helt perfekt beliggenhed.

Paseo de la Reforma 325 Col. Cuauhtemoc
Mexico City

3

Et flot førsteklasses hotel med fin beliggenhed et par minutters gang til Zona Rosa og det store udbud af butikker og restauranter. En smuk lobby byder velkommen til et
velfungerende hotel med 775 dejlige værelser, der alle er
udstyrede med aircondition, internetadgang, TV, safetybox,
minibar, strygejern/-bræt og hårtørrer. Alle værelser er elegant indrettede og har de lækre, specielle Sheraton senge.
Her er flere restauranter med både amerikansk, italiensk
og mexicansk mad samt flere barer. Her findes desuden et
veludstyret fitnesscenter (mod betaling), en flot butiksarkade og en lille swimmingpool på taget.
Et flot hotel med international atmosfære.

PLAYA DEL CARMEN
Illusion Boutique

Illusion Boutique ***

8th Street north
Playa del Carmen, Quintana Roo, 77710
Illusion er et rigtig hyggeligt turistklasse hotel med super
beliggenhed, få meter fra den indbydende strand og den
berømte Quinta Avenida, Playa del Carmens svar på 5th
Avenue, hvor shopping, restauranter og natteliv er i højsæde. Morgenmaden indtages i den lyse patio, midt i hotellet,
og på tagterrassen finder I en soppe-pøl og solvogne. Her
kan I nyde en kølig drink og den flotte udsigt over havet. De
store værelser indrettede i lyse farver og pænt møbleret
og har alle aircondition, loftsvifte, TV, telefon, safetybox og
minibar. Standard værelserne har udsigt til patioen, mens
værelser med balkon har delvis hav- og byudsigt. Et virkelig godt hotel til prisen.
Illusion Boutique

12

PLAYA DEL CARMEN
De lokale kalder kun byen for Playa som betyder ”stranden”, og det var
da også den lækre sandstrand, der trak de første turister til den lille
fiskerflække Playa del Carmen. Siden er byen vokset betydeligt og har
om masser af butikker med alle de kendte mærkevarer indenfor tøj,
kosmetik, ure og smykker, men også med et væld af souvenirbutikker mellem blomstrende haveanlæg og restaurationer med udendørs
servering.
Quinta, som de lokale kalder hovedstrøget, løber parallelt med stranden. Det er en charmerende gade at slentre i om dagen, især i lavsæsonen, men om aftenen forvandles den til noget af et gedemarked,

hvor alskens souvenirs også er til salg: marionetdukker, ponchoer,
hatte, tæpper, keramik, legetøj og musikinstrumenter i en uendelighed.
Byen har mere end 100 barer, caféer og spisesteder, så det er ikke
svært at finde en god restaurant – prøv kinesisk, japansk, amerikansk
eller italienske lækkerier. Da Playa del Carmen stadig er en fiskerby, er
alt godt fra havet ligeledes på menukortene.
Det er en udpræget ferieby med fest og farver, musik, dans og diskoteker, barer, samt udendørs restaurationer, gøgl og gadehandlere - der
sker noget døgnet rundt, og det går ikke specielt stille til i de centrale
bydele om aftenen.
Las Palapas

SHANGRI LA CARIBE ***+

Calle 38 norte, Zona Federal Maritima
Playa del Carmen
Et attraktivt turistklasse hotel med en perfekt beliggenhed ved en vidunderlig strand med
det skønneste fine, hvide sand. Fra hotellet er der ca. 15 minutters gang til Playa del Carmens store udbud af butikker, restauranter og natteliv. Den flotte lobby er holdt i samme
rustikke stil, som præger resten af hotellet. De 118 bungalow-værelser, der blev renoveret
i sommeren 2009, ligger spredt ud i en palme-oase, hvor det er kutyme at man går på bare
tæer i sandet alle vegne - også i barerne og restauranterne. Bungalowerne er i to etager,
så man enten har terrasse eller balkon. Værelserne er enkelt indrettede i mexicansk stil
med varme farver, kakler og farverige badeværelser. De har alle safetybox og aircondition,
men intet TV eller telefon. Hotellet har 2 restauranter - I Aventura Restaurant anrettes den
indbydende, tropiske morgenmadsbuffet, og her kan man også få frokost eller en snack.
Middagen serveres i La Loma Restaurant, der tilbyder både international og mexicansk
mad. Både morgenbuffet og frokost eller middag er inkluderet i prisen. I løbet af dagen er
det muligt at bestille en massagetid eller nyde livet i en af de 2 swimmingpools. Et virkelig
dejligt hotel med en afslappet atmosfære.
Las Palapas

Las Palapas

Shangri La Caribe

LAS PALAPAS ****

Calle 34 norte, entre 5a Av. Zona Federal Martima
Playa del Carmen 77710

Shangri La Caribe

Et virkelig dejligt førsteklasses hotel med en skøn atmosfære beliggende i den rolige,
nordlige ende af Playa del Carmen - ca. 15 minutters gang til al hurlumhejet på 5th Avenue. Hotellet, der ligger ned til en helt vidunderlig strand med hvidt pulversand, er opført
i et velbevaret stykke jungle, grønt og frodigt i en grad, så de smukke huse kun anes fra
de snoede stier. Værelserne ligger i to-etagers huse og Palapa er betegnelsen for en hytte
med tag af palmeblade, men her er hytterne nu ret luksuøse. Værelserne har klinker på
gulvet, bambusmøbler og smukke mexicanske tekstiler. De har alle aircondition, loftvifte,
hårtørrer og safetybox (men ingen TV) samt privat terrasse/balkon med hængekøjer og
havestole. Morgenmaden, der serveres i en dejlig, åben restaurant, har en velassorteret
buffet. En anden af hotellets restauranter, der ligger ved swimmingpoolen og stranden, er
perfekt til frokost eller en snack. Hotellet har fitnessrum og en indbydende swimmingpool.
Et skønt hotel velegnet for rejsende i alle aldre.
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PUERTO VALLARTA
Tilbage i 2002 lagde en orkan byens hovedgade og strandpromenade i ruiner, men i dag fremstår det rigtig flot igen, og her er noget for enhver smag. I byens gamle del finder I smukke
hvide huse, vejene er belagt med brosten og en stor del af trafikken består stadig af æsler.
Med byens beliggenhed er her et stort udvalg af vandsportsaktiviteter, men byen byder også
på kunstgallerier, shoppingcentre samt et lille arkæologisk museum. For de festglade er her et
stort udvalg af diskoteker, og for dem der elsker golf er her fantastiske baner. Hvis I er heldige
er I i Puerto Vallarta under en helligdag hvor byen fyldes med farverige optog.

Barcelo La Jolla

BARCELÓ LA JOLLA DE MISMALOYA *****
Zona Hotelera Sur, Km. 11,5. PO Box 158B
48300 Puerto Vallarta

15 min kørsel fra Puerto Vallarta centrum finder I dette
pragtfulde all-inclusive hotel. I kan slappe af og nyde livet
i en af hotellets ikke mindre end 4 swimmingpools, deriblandt en børnepool, eller benytte jer af de mange faciliteter der er inkluderet. I kan blandt andet spille tennis,
lave vandaerobic, tage på Whale Watching, spille volleyball eller vandpolo. Det er også muligt at låne heste eller I
kan bruge tiden på at ose i nogle at hotellets forretninger.
Der er et stort udvalg af restauranter på Barceló, og til de
mindste gæster, 5-12 år, er der en børneklub.

Følgende er inkluderet i prisen:
3 måltider om dagen samt snacks i løbet af dagen, alle
drikkevarer inkl. lokal vin og alkohol, aktiviteter (ikke motoriserede), kids club, underholdning i løbet af dagen, show
om aftenen, liggestole og badehåndklæder. For enkelte
retter og importeret alkohol opkræves et ekstra beløb.

Barcelo La Jolla
Barcelo La Jolla

Barcelo La Jolla
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NH KRYSTAL PUERTO VALLARTA ***+
Av. de las Garzas, s/n.
48300 Puerto Vallarta

10 min kørsel fra Puerto Vallarta centrum finder I dette lækre turistklasse hotel, som er beliggende helt ud til havet.
Her findes ikke mindre end 4 swimmingpools, og fra hotellet hyggelig restaurant er der en skøn udsigt over havet.
Hotellets værelser er store og udstyrede med alle moderne
faciliteter såsom aircondition og minibar.

NH Krystal

NH Krystal

THE WESTIN RESORT & SPA ****
Paseo de la Marina Sur #205
Puerto Vallarta, Jalisco 48354

The Westin Resort

The Westin Resort

Lækkert førsteklasses hotel beliggende 15 min kørsel fra
Puerto Vallarta centrum. Hotellet er beliggende på et 8
hektar stort område, helt ud til havet på den lille tange
der udgør havnen i Puerto Vallarta. Hotellets meget store
værelser på 52 m2, er flot indrettede og alle udstyrede med
aircondition, minibar, kaffefaciliteter, privat balkon samt
safetybox. På resortet findes 2 restauranter og flere barer
samt et fitnessrum og tennisbaner. For golfentusiaster er
der desuden ikke langt til nærmeste golfbane. Hvis man
mere er til ren afslapning kan vi varmt anbefale en behandling i resortets spa-afdeling.

The Westin Resort
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Gør verden større
Vi dækker hele verden. Sammen med vore SkyTeam partnere, tilbyder KLM hurtige
forbindelser til over 800 destinationer – flere steder end du har tid til at besøge.

360°

Vi holder hoVedet koldt – uanset hVor det brænder på
når du rejser ud i verden, skal tiden bruges på at se verden fra andre vinkler, smage på nye eventyr og leve livet. Men hvis det uventede sker, og tingene
brænder på, er det vigtigt, at der er hjælp at hente – med det samme. Vi er klar med den fornødne hjælp og vejledning 24:7, når du rejser verden rundt – 360˚.
så derfor: nyd ferien, og lad os om resten!
Hvis du vil have køligt overblik og beslutsomhed ud over alle grænser,
så køb din rejseforsikring på www.gouda.dk, hos dit rejsebureau eller ring på 88 20 88 20

Sikkerhed ud over alle grænser
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