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Mexico er landet der har det hele og stedet 
man aldrig rigtigt kan få nok af... Det er nok 
også det mest anbefalelsesværdige udgangs-
punkt for at udforske Latinamerika, da det 
ikke kun byder på en bred vifte af oplevelser, 
men også er et særdeles struktureret og for-
nuftigt rejseland. Der er gode veje, suveræn 
turisme, store luksusresorts, gamle hacien-
das eller hængekøjer på stranden. 

I dette mægtige og gamle kontrasternes rige 
finder du alt lige fra store bjerge til aktive 
vulkaner, betagende ørkenområder, smukke 
sandstrande og frodig jungle med de utro-
ligste bygningsværker fra nogle af de største 
latinamerikanske kulturer som mayaerne og 
aztekerne. Læg dertil en vidunderlig befolk-
ning med åbne arme og ægte livsglæde un-
der de bredskyggede sombreros…

Blandt de største seværdigheder  er Chiapas 
i syd med den levende mayakultur, bjergene, 
junglen og pyramiderne. Mod nord har man 
det fire gange større svar på Grand Canyon 
– Barranca del Cobre – kobberbjergene med 
de fantastiske kløfter, hvor Tarahumara-in-
dianerne lever.  Du finder de uendelige pal-
mestrande langs Stillehavet eller Den Cari-
biske kyst ved for eksempel Acapulco eller 
Cancún. 

På den kulturelle og historiske side overgår 
Mexico de fleste steder med deres fantastiske 
pyramider og arkæologiske områder ved for 
eksempel Teotihuacán, Palenque og Chichén 
Itza. Ikke at forglemme de smukke byer fra 
kolonitiden, Taxco, Oaxaca, San Cristóbal de 
las casas, Mérida, Campeche og mange flere. 

Så uanset om man er til Tequila, Tacos og an-
dre lækkerier fra det uovertrufne mexicanske 
køkken, solskin, strand eller mayakultur – så 
kan man finde det hele i dette magiske land, 
som vi vil beskrive nærmere i det følgende. 

Lad kataloget her være en inspiration til at få 
drømmerejsen sat sammen nøjagtigt som du 
ønsker det. Vi har en fantastisk samarbejds-
partner i landet, som hjælper os med at op-
fylde de fleste behov. 

MEXICO

Hvad var det, der gjorde mayaerne til den højst udviklede kendte 
indianerkultur på det nordamerikanske kontinent fra tiden før 
Columbus? Her må man især nævne deres bedrifter inden for 
skrivekunst, matematik, astronomi og bygningsværker. 

Mayakulturen går omkring 2000 år tilbage i tiden og havde hver-
ken lastdyr, hjul eller metalredskaber – og kæmpende mod en 
næsten uigennemtrængelig jungle lykkedes det dem alligevel at 
opbygge omkring 40 byer beboet af mere end 20.000 i hver. Fak-
tisk menes mayaerne at have nået et befolkningstal på op mod 
3 millioner. Resterne af deres byer og ceremonielle centre stræk-
ker sig fra de tørre sletter i den mexicanske Yucatánprovins ned 
gennem de frodige regnskove i Guatemala og Belize og videre 
gennem de varme dale i El Salvador og Honduras. 

I den klassiske periode fra år 250 til 900 udførte de deres største 
bedrifter, ikke mindst indenfor astronomien. De formåede at ud-
regne det tropiske år, at forudsige sol- og måneformørkelser samt 
Venus’ omløbstid i forhold til solen. De udviklede et komplekst 
skriftsystem, det eneste egentlige i Amerika. De udregnede også 
som den ene af kun tre kulturer i verden det matematiske begreb 
nul, samt fandt ud af positionssystemet, hvilket betragtes som 
en af menneskehjernens mest fantastiske præstationer. Også 
selvom man ikke kan sammenligne det med videnskab i nutidig 
forstand. 

Bygningsværkerne blev til ved at mayaerne tildannede stenblok-
ke ved hjælp af hårdere sten, glas mm. Man anvendte kragstens-
buer og udsmykkede bygningerne med stærke farver, reliefbille-
der og skrifttegn. På de mange former for lertøj og steler omtales 
mange bemærkelsesværdige begivenheder fra dengang. De fle-
ste templer blev bygget til at ære guderne eller som gravkamre 
for afdøde herskere. 

Man ved endnu ikke helt hvorfor de store mayabyer blev forladt, 
men teorierne er mange. Faktum er at byboerne spredtes og 
bosatte sig i mindre landsbyer, hvor de beskæftigede sig med 
landbrug. Imens indtog junglens stærke kræfter de store byg-
ninger og skjulte dem næsten for omverdenen. Havde det ikke 
været fordi spanierne i misforstået nidkærhed havde ødelagt så 
mange spor fra mayakulturen, ja så havde meget af mystikken 
formentlig været afklaret i dag. I stedet er mange af de spredte 
mayaruiner i Mellemamerika stadig en arkæologisk gåde – de 
står som tavse vidner om en svunden men utrolig spændende 
del af menneskets historie. 

Mayaerne
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Mexico er et stort land med en fantastisk historie på baggrund af store civi-
lisationer som for eksempel mayaerne og aztekerne. Idag er der en befolk-
ning på omkring 110 millioner indbyggere, en stor del af blandet blod, men 
også rene efterkommere af de indianske kulturer. Landet står overfor store 
politiske udfordringer som mange andre af naboerne i Latinamerika, men 
som turist mærker man oftest et land, der har en god infrastruktur og funge-
rer rigtig fint. Et oplagt land for førstegangsrejsende i denne del af verden og 
et sted de fleste vender tilbage til igen og igen. 

Sprog
Spansk er det officielle sprog, men der tales også mange lokale dialekter. 
Man klarer sig ok med engelsk på turiststeder, men det er en utrolig stor 
fordel at kunne lidt spansk. 

Klima
Varmt og fugtigt langs kysten og i lavlandet og mere tempereret og tørt i 
de indre, højere beliggende egne. Man kan besøge Mexico hele året, men 
perioden september til maj anses for at være den behageligste. Højsæson 
for turisme er fra jul til påske og juni til august. 

Pas/Visum
Danske statsborgere skal pt. ikke have visum for at rejse til Mexico i op til 3 
måneder. Pas skal være gyldigt 6 måneder frem. 

Helbred
Check altid vaccinationer hos egen læge i god tid før rejsen. Man anbefaler 
som regel vacciner som difteri/tetanus, hepatitis A og nogle steder malaria.  
Det anbefales at tegne en rejseforsikring før turen. Det kan bedst betale sig 
at købe myggemidler lokalt. 

Transport
Man kan flyve til både Mexico City og Cancun direkte  fra Europa  og selvføl-
gelig er der masser af indenrigsfly man med fordel kan bruge over de store 

afstande. Der er ofte 22-30$ i lufthavnsskat ved afrejse. Over land er der både 
udmærkede busser, privat transport samt taxi at vælge mellem. Mange væl-
ger også billeje i dette land, hvor tingene fungerer så fint.

Prisniveau
Mexico er måske ikke det billigste rejseland i Latinamerika, men i forhold til 
Danmark er det stadig billigt. Det kommer meget an på hvilket område af 
landet man er i. Yucatán og Baja California er de dyreste. Den lokale mønt-
fod hedder Mexicansk Peso. Medbring dollars i forskellige typer sedler til at 
veksle, samt først og fremmest kreditkort til at hæve pesos i de mange hæ-
veautomater. Der findes de fleste steder hoteller og restauranter i alle pris-
klasser, alt for både backpackeren og den mere krævende turist. Man finder 
nogle eminente luksusresorts og unikke haciendaer i Mexico. 
Et par dagligdags priseksempler kunne være: 5 timers bustur første klasse: 
130 kr, et måltid mad på almen restaurant: 50 kr, en øl på restaurant: 10 kr, 
museumsadgang: 15-20 kr, Internet 5 kr/timen. 

Sikkerhed
Det er altid en god idé at læse på udenrigsministeriets hjemmeside om den 
aktuelle situation i landet. Mexico er ikke værre end så mange andre steder 
hvad angår kriminalitet, så følger man de gængse regler om at undgå mørke 
og øde steder og for mange værdigenstande på sig, vil man generelt ikke 
føle sig utryg. 

Mad og drikke
Mexico har et vidunderligt og varieret køkken. Kan man lide den kopiversion 
af mexicansk mad man får serveret i Europa, vil det være det rene paradis! 
Prøv de sprøde chicken tacos - friterede pandekager med kylling, serveret 
med ris, salat og salsa. Eller de bløde af slagsen - enchiladas.. Eller ristede 
græshopper i Oaxaca for sjov... Tilsæt en iskold Margarita eller en af de man-
ge lokale øl  - så er det bare at åbne alle sanser og nyde livet. På pænere 
steder forventes ca. 10% i drikkepenge. Drik altid vand fra flasker hvis man 
vil undgå problemer med maven. 

Korte facts om Mexico
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Hovedstaden og samlingspunktet, der blandt lokale 
går under navnet Mexico DF (Distrito Federal), er ver-
dens største by med over 22 millioner indbyggere. Den 
ligger smukt og spreder sig så langt øjet rækker oppe 
i en højde af 2240 meter, omgivet af snedækkede vul-
kaner.  
Allerede i år 1325 var den hovedstad i aztekernes rige 
under navnet Tenochitilán, der dengang var en ø be-
liggende i søen Texcoco. I 1521 grundlagde den span-
ske erobrer Hernán Cortés den nuværende by efter 
at have jævnet Tenochitilán med jorden. Både i selve 
byen og i området omkring finder man mange levn fra 
denne tid, både fra de indianske civilisationer og ko-
lonitiden.
Det vil være en stor skam ikke at besøge Mexico City, 
selvom man hører meget om kriminalitet og luftfor-
urening. Den er utrolig charmerende trods størrelsen 
og har et væld af smukke parker, hyggelige torve og 
små kvarterer med autentisk mexicansk atmosfære, 
interessante museer og masser af kultur.

Mexico City

D u vil befinde dig i vidt forskel-
lige bydele, en fascinerende 
og farverig blanding af indi-

ansk, spansk og nutidig kultur, lige 
fra ruiner og folkemusikere til de al-
lestedsnærværende grønne taxier.

I hjertet af byen finder du det store 
torv El Zócalo – eller Plaza de la 
Constitución, som er det officielle 
navn. Det er omgivet af historiske 
bygningsværker – regeringsbygnin-
gen Palacio Nacional, den enorme 
Catedral Metropolitana og ironisk 
nok, ruinerne af Aztekernes Templo 
Mayor lige ved siden af. Man kan så-
ledes ofte se indianske dansere op-
træde ved disse monumenter som 
et interessant minde om fortidens 
religion overfor den nutidige. 

Den brede boulevard Paseo de la 
Reforma går gennem midtbyen og 
forbinder vigtige steder som parken 
Alameda Central, forlystelseskvarte-
ret Zona Rosa og ikke mindst Bosque 
de Chapultepec – et kæmpe, grønt 
område og åndehul. Her finder man 
flere museer, især er værd at be-
mærke det berømte Museo Nacional 
de Antropología, som er et absolut 
must, et skatkammer af kulturhisto-
rie. 

I Zona Rosa finder man de fleste 
fashionable butikker, dyre hotel-
ler, restauranter, fortovscafeer og 
natklubber. Om aftenen er Plaza de 
Garibaldi et af de populære opholds-
steder med masser af stemning. 
Denne bliver især skabt af de mange 
Mariachi-orkestre, folkemusikerne 
i deres traditionelle, sorte dragter 

som synger vemodige og smukke 
kærlighedssange. 

Et andet nævneværdigt kvarter er 
det hyggelige Coyoacán, hvor man 
også finder Frida Kahlo og Diego Ri-
vieras tidligere hjem, der nu står som 
et spændende museum og giver et 
fascinerende indblik i livet og kun-
sten på deres tid i Mexico. Især om 
søndagen er dette boheme-kvarter 
rigtigt levende med musik og liv i 
gaderne.

Ikke langt væk ligger også det hyg-
gelige sted Xochimilco –  kaldet ”de 
flydende haver”.  Navnet betyder på 
det indianske sprog Nahuatl ”Stedet 
hvor blomsterne gror”. Og man er i 
sandhed omgivet af et skønt blom-
sterhav, mens man på en af de man-
ge farvestrålende gondoler flyder 
over søerne og nyder sangene fra 
Los Mariachis og duften af de lokale 
snacks, der ligeledes flyder forbi.

Tæt på Mexico City bør man også 
bruge en dags tid på at besøge det 
fantastiske oldtidssted Teotihuacán 
med de berømte pyramider for So-
len og Månen. 

Mexico City – Aztekernes gamle 
Tenochitilán – afspejler på fængslen-
de vis selve landets sjæl. Så om over-
hovedet muligt – snyd ikke dig selv 
for nogle dage dér. Oplevelserne er 
mange og store – og kan ikke nås på 
blot en dag…
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Seværdigheder i Mexico City

El Zocalo: Mexico Citys historiske centrum, omgivet af Palacio Nacional 
- regeringsbygningerne, Catedral Metropolitana, og ruinerne af Azteker-
nes Templo Mayor.
La Torre Latinoamericana: “Det latinamerikanske tårn” er byens lande-
mærke med udsigt over byen.
Bosque de Chapultepec: Byens største park dækkende et areal på over 4 
km2 med zoo, botanisk have, restauranter og museer. 
Alameda Central: Tidligere var det aztekernes markedsplads, nu er det 
en af byens grønne oaser med skyggende poppeltræer, skulpturer og 
springvand. 
Plaza de las tres Culturas: Torvets bygninger symboliserer mødet mellem 
de tre kulturer: Aztekerne, de spanske erobrere og nutidens blandede 
Mexico. 
Palacio de Bellas Artes: Traditionelle danseforestillinger med Ballet de 
Folklórico de Mexico. Et smukt sted med dejlig folklore.
Plaza de Garibaldi: Et muntert torv hvor Mariachi-orkestre samles om af-
tenen for at underholde lokale og turister med deres smukke serenader, 
mens man nyder en Tequila på en af de små Cantinas. 
Museo Frida Kahlo: Huset hvor hun og Diego Rivera boede, udstillet helt 
som dengang de levede. 
Museo Dolores Olmedo Patiño: Dorlores var en stor kunstsamler og ven 
af Diego Rivera, af hvem man kan se 137 værker på dette fabelagtige 
museum. Dertil kommer 25 malerier af Frida Kahlo. 
Markeder: Weekendmarkedet i San Ángel og Coyoacán og andre spredt 
rundt i byen, er åbne de fleste af ugens dage med salg af al slags mexi-
cansk kunsthåndværk, souvenirs og dagligvarer. 

Museo de Antropología:
Dette verdenskendte antropologiske museum er for mange rejsende 
højdepunktet blandt Mexicos talrige, spændende museer. Det er et 
enormt kulturhistorisk skatkammer bygget i to plan omkring en åben 
gård, langt mere end man næsten kan kapere på én gang, men absolut 
uden sidestykke. 
Stueetagen er opdelt i 12 arkæologiske rum, og på første sal er der etno-
grafiske samlinger. Her er alle tiders chance for at få et indblik i Mexicos 
mange kulturer inden man begiver sig ud i landet. Forklaringerne er på 
spansk,og engelsk og man kan leje audioguider.  Museet ligger i parken 
Bosque de Chapultepec. (Lukket mandag)

Eksempler på nogle af vores hoteller i Mexico City:

Hotel Four Seasons *****
Paseo De La Reforma 500
Mexico City

Ideelt luksushotel centralt placeret på 
Paseo de la Reforma lige ved Chapul-
tepec Parken, det verdensberømte an-
tropologiske museum og det førende 
forretningsområde. Four Seasons er 
en velgørende oase, hvorfra man har 
et unikt udgangspunkt for at udforske 
en af verdens mest dynamiske hoved-
stæder. Nøgleordene for dette hotel er 
stille afsondrethed i klassiske, moderne 
og yderst luksuriøse omgivelser midt 
iblandt Mexico Citys historiske attrak-
tioner. Hotellets 240 store og elegante 
gæsteværelser, inklusiv 40 suiter, har 
en eksklusiv udsigt til den store gård-
have med springvand elle de omkring-
liggende boulevarder. Dertil kommer 
de utroligt mange faciliteter på Four 
Season: En topklasse restaurant med 
udendørs terrasse, multisproget assi-
stance til 24 timers rådighed, spa- og 
helsebehandlinger, fitness, pool, ten-
nis og alt hvad hjertet måtte begære af 
underholdning. Alle de smukke gæste-
værelser er yderst velindrettede og har 
alle services såsom store marmorbade-
værelser med badekar, badekåber og 
store håndklæder, fladskærms TV med 
Playstation, Internet, Telefon, Fax, Pen-
geskab, Bar mm. 

Holiday Inn****
Av. 5 De Mayo 61, Zocalo
Mexico City

Hotel Holiday Inn kan ikke ligge bedre 
i Mexico City, og når bygningen samti-
dig emmer af historie må dette være et 
godt valg for den besøgende i Mexico 
City. Bygningen ligger lige der hvor 
Moctezumas hedengangne palads lå. 
Senere blev dette residens for Hernan 
Cortés og derefter den første rege-
ringsbygning i Mexico og endnu se-
nere Vicekongens bolig.
I dag kan man fra toppen af hotellets 
tagterrasse og komfortable suiter nyde 
udsigten over Zocaloen, og dette i en 
på en gang en rustik bygning med alle 
moderne faciliteter.

Gran Hotel Ciudad de Mexico*****
Av 16 De Septiembre 82, Zocalo
Mexico City 

Gran Hotel Ciudad de Mexico ligger helt 
unikt på selve El Zocalo, lige overfor na-
tionalpaladset midt i byens historiske 
centrum. Dette et af byens smukkeste 
antikke paladser, hvor man blander 
det bedste fra fortiden med nutiden i 
en eksklusiv atmosfære af art-nouveau 
arkitektur med et Tiffany glasloft fra 
1908 og panorama-elevatorer fra be-
gyndelsen af det 20. århundrede. Her 
er elegante og raffinerede ballrooms, 
restauranter og fine businessfaciliteter 
samt meget andet at finde.  De 60 væ-
relser er flot indrettede med fine Louis 
XV træmøbler og sofistikerede detaljer 
som Bulgari badeværelsesfaciliteter og 
alle former for services.

Hotel Metropol***
Luis Moya No. 39 ·
México, D.F.

Hotel Metropol er et moderne hotel 
med ikke mindre end 160 værelser 
og luksussuiter. På hotellet findes re-
staurant der serverer mexicanske og 
internationale retter. Der findes bedre 
hoteller i området, men skal man have 
en billig overnatning, så opfylder dette 
hotel de flestes krav.
Hotellet er beliggende i den indre by, 
en blok fra den Centrale Alameda og 
tæt ved det nationale kunstmuseum 
og kun nogle få blokke fra ruinerne af 
Templo Mayor og Katedralen.

Hotel Majestic****
Madero 73 on the Zocalo
Mexico City

Hotel Best Western Majestic er ligesom 
det nationale palads og Metropolitan 
katedralen en del af en gruppe histori-
ske bygninger, der deler det centrale og 
unikke område af Mexico Citys Zocalo. 
Der er en terrasse på toppen af hotellet, 
hvor hotellets restaurant ligger. Herfra 
er en dejlig udsigt ud over området 
hvor hotellet ligger. De 85 værelser har 
alle eget badeværelse, Ttv telefon m.m. 
Smukke koloniale rammer i hjertet af 
en spændende by! 
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Med Mexico City som udgangspunkt er der mange 
udflugtsmuligheder i enhver retning. Arkæologiske 
områder med imponerende bygningsværker, charme-
rende byer fra kolonitiden og snedækkede vulkaner. 
Turene kan alle gøres på én dag, da attraktionerne lig-
ger i en afstand fra 8 til 170 km. Vi anbefaler dog en 
overnatning på turene til Taxco og Puebla, da der er 
meget at se og en transporttid på 2-3 timer hver vej. 

Puebla
Denne historiske by blev grundlagt af spanske nybyggere i 1531 og poetisk 
kaldt Ciudad de Angeles, englenes by. Den ligger 130 km øst for Mexico City 
oppe i 2162 meters højde. Med dens mere end 70 kirker og hundredvis af 
bygninger med de berømte og smukke håndmalede kakler har den virkelig 
bevaret det spanske præg fra kolonitiden. Puebla er kendt for det håndlave-
de og farverige Talavera keramik. Som i de fleste gamle spanske byer finder 
man midt i byen torvet – El Zocalo, hyggeligt omgivet af cafeer, butikker og 
en flot katedral. En stor kontrast til den fortidige skueplads for tyrefægtning, 
henrettelser og teater. 

Tepotztlán
I denne magiske, gamle by fødtes Aztekernes mægtige slangegud Quetzal-
coátl for over 1200 år siden.  Tepotztlán ligger 80 km fra Mexico City i 1.701 
meters højde i en dal omgivet af forrevne klippeskrænter, og er især kendt 
for dens dominikanerkloster og tilhørende kirke. Blandt byens seværdighe-
der er også den 10 meter høje pyramide Tepozteco, der dog kræver en times 
stejl vandring de 400 meter op til klippeskrænten, hvor den er bygget. Ellers 
kan man let se de øvrige attraktioner til fods. I det hele taget rummer byen 
enorm variation, da den ikke blot har bevaret de gamle indianske traditio-
ner, blandt andet ved at man stadig taler og underviser i dialekten Nahuatl, 
men også ved at være blevet et hippiested. Her mødes forfattere, kunstnere, 
astrologer, men også almindelige weekendgæster fra hovedstaden.  

Taxco
180 km sydvest for Mexico City, ved foden af Sierra Maestra Bjergene, fin-
der man denne smukke gamle sølvmineby, som er udnævnt til nationalt 
historisk monument for sine velbevarede bygninger fra kolonitiden. Snævre 
brostensbelagte gader snor sig stejlt op og ned afbrudt af maleriske torve 
og pladser. Særligt bemærkelsesværdig er den ornamenterede Santa Priska 
kirke fra 1758 med de lyserøde tvillingespir beliggende på El Zocalo, byens 
hovedtorv. Ellers domineres Taxco af hvidkalkede huse med røde tage og 
kønne blomster på balkonerne. I dag er byens sølvminer stort set udtømte, 
men Taxco trives og beriges af de mere end 300 sølvværksteder og butikker 
med håndlavet sølvsmedekunst og smykker. 

Xochimilco
Disse flydende haver 20 km syd for hovedstaden er et levn fra aztekernes by 
Tenochtitlán, der blev grundlagt midt ude på Texcocosøen. Indianerne lagde 
store kunstige øer af sivmåtter ud på søen og brugte dem som haver, hvor 
de dyrkede blomster og grøntsager. Øerne blev fortøjet på pæle og med 
tiden slog de rødder på søbunden. Xochimilco er et populært udflugtsmål 
for både turister og lokale, der især om søndagen forvandler stedet en sand 
fiesta med mad, drikke og Mariachi-musik. Alt dette nydes i de smukke om-
givelser mens man flyder rundt i de gondol-lignende, farvestrålende 
”Trajineras”.

Teotihuacán
Her finder man ruinerne af mexicos største fortidsby, især kendt for de 
enorme pyramider kaldt solens og månens pyramide. Tilbage omkring det 
7.århundrede fandtes her en civilisation på omkring 200.000, hvilket gjorde 
byen til nok den største i verden. 

Solens pyramide er den tredjestørste i verden, kun overgået af Cholula øst 
for Mexico City og Cheops i Ægypten.  De fleste kan bestige både den og 
månens pyramide og nyde en storslået udsigt over området, mens man for-
nemmer storheden af den engang velorganiserede by. I baghovedet spøger 
måske også tanken om Aztekerne, der på selv samme sted ofrede levende 
mennesker til guderne, når de skar hjerterne ud og holdt dem op mod so-
len. 
Nede på jorden igen går man en tur ad ”De dødes allé” og kan betragte de 
fascinerende gamle templer, boliger, paladser med smukke freskoer på væg-
gene, et sandt vindue til et af fortidens mest kendte indianske samfund. 
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Nordvest for Mexico City fandt de spanske koloniher-
rer store sølvforekomster og byggede med denne 
rigdom nogle af landets smukkeste og mest bemær-
kelsesværdige byer. 

Kulturarven fra denne tid ses overalt i maleriske byer 
som Querétario, San Miguel de Allende, Guanajuato, 
Zacatecas, Morelia og Pátzcuara med deres elegante 
bygninger og smalle gader. Oppe i disse 2000 meters 
højde nyder man ikke blot det behagelige klima, men 
også de smukke udsigt over bjerge, tørre kaktusland-
skaber og frugtbar agerjord. 

I nogle områder er minedriften endnu en vigtig indu-
stri. Politisk set har området været centrum for Mexi-
cos uafhængighedskamp, der tog sin begyndelse her 
med præsten Miguel Hidalgo i en vigtig rolle.

Hjemstedet for Tequila, Mariachis, Sombrero-hatte og ”Charreada” – mexi-
cansk rodeo. Alt dette og meget mere har givet Guadelajara ry for at være 
landets mest mexicanske by. Den er også Mexicos næststørste med omkring 
5 millioner indbyggere og byder på masser af historie, kunst, kultur og nat-
teliv som sin storebroder hovedstaden, dog med færre storbyproblemer. 

Guadelajara er en kontrastfyldt blanding af nyt og gammelt, og i centrum er 
udgangspunktet katedralen med tvillingetårnene omgivet af fire store torve. 
Går man videre rundt ser man dog ikke mindre end 13 kirker fra kolonitiden 
og masser af mindre torve, hvor det mest kendte, Plaza de los Mariachis, kon-
stant byder på den folkekære musik og Tequila på fortovscafeerne.  

Fra Guadelajara kan det stærkt anbefales at besøge forstæderne Tlaque-
paque og Tonalá, kendt for keramik, håndblæst glas og andet kunsthånd-
værk samt søen Lago de Chapala og byen Tequila, hvor Mexicos berømte 
nationaldrik stadig fremstilles. 

Guadalajara

Quinta Real*****
Avenida Mexico  2727
Guadalajara

Hotel Quinta Real Guadalajara er 
beliggende i et beboelsesområde 
20 minutter fra midtbyen og 30 mi-
nutter fra lufthavnen. Dette smukke, 
koloniale hotel har 76 værelser, alle 
med antikke møbler og badeværel-
ser i marmor. Derudover er værelser-
ne udstyret med kabel tv, mini-bar, 
air-condition, hårtørrer m.m. Hotellet 
har egen restaurant, der byder på in-
ternational og lokal mad. Der er også 
en bar og swimmingpool på hotellet 
samt masser af service faciliteter. 

Hotel De Mendoza****
Venustiano Carranza 16
Guadalajara

Smukt gammelt hotel midt i det 
historiske centrum af Guadelajara, 
som blev grundlagt i det 16. århund-
rede. Hotellet blev bygget hvor det 
tidligere kloster Santo Domingo lå, 
lige ved siden af byens første kate-
dral. Der er således 86 værelser i en 
bygning af kolonial skønhed og med 
en afslappet atmosfære. Hotellet har 
alle moderne faciliteter og er et sær-
deles populært udgangspunkt for et 
besøg i den spændende by Guade-
lajara. 

Eksempler på nogle af vores hoteller i Guadalajara:
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D en Californiske halvø er ad-
skilt fra fastlandet ved den 
californiske bugt og er ver-

dens længste halvø, delt i de to 
stater Baja California Norte og Baja 
California Sur. Fra grænsebyen Tijua-
na i nord – ”syndens by” - udgår en 
næsten 1700 km lang hovedvej ned 
til Los Cabos i syd. Det fremstår som 
det vilde vesten med sit historiske 
ørkenlandskab og kaktusser op til 10 
meter høje, forrevne klipper krydret 
med kilometervis af øde strande.

Hovedstaden La Paz lever op til sit 
navn som et fredfyldt sted med 
maleriske solnedgange over palme-
strandene med de smukke prome-
nader og de fine gamle bygninger 
fra kolonitiden.

Et par hundrede kilometer længere 
sydpå ligger de kendte badebyer 
Cabo San Lucas og San José del 
Cabo. Igennem årene lige siden John 
Waynes storhedstid har førstnævnte 
været amerikanernes forektukne 
udflugtsmål, så San José del Cabo er 
langt rarere at tage til. 

Et af de store trækplastre er gråhva-
lerne, der hvert år kommer helt fra 
Beringstrædet i Alaska for at parre 
sig og føde i det lave og varme vand 
ved Baja California. Fra januar til 
marts kan man betragte disse 15 me-
ter lange giganter langs det meste af 
halvøens stillehavskyst, men de tre 
bedste steder er de beskyttede bug-
ter Bahía Magdalena, Laguna Ojo de 
Liebre og Laguna San Ignacio, der 
ligger i naturreservatet Reserva de la 
Biosfera El Vizcaíno midt på halvøen.

Ved San Ignacio finder man også det 
hvide landskab med saltminerne, 
der er Baja Californias hovedind-
tægtskilde. I bjergene Sierra de San 
Francisco i samme naturreservat er 
der farverige hulemalerier, efterladt 
af den oprindelige indianerbefolk-
ning og nu erklæret for verdensarv 
af UNESCO.  

To steder er særligt nævneværdige i det nordlige Me-
xico: Halvøen Baja California med en rå og dramatisk 
natur og hvalforekomst. Og så er der Barrancas del 
Cobre - de spektakulære kobberbjerge med kløfter, 
der får Grand Canyon til at blegne.

Baja California
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D ette overvældende smukke 
område består af 20 gigantiske 

bjergkløfter, der tilsammen udgør 
et areal fire gange større end Grand 
Canyon i USA. Man rejser med jernba-
nen Ferrocarril Chihuahua al Pacífico 
på en af de største ingeniørbedrifter 
af dens art. Den 655 kilometer lange 
jernbane bugter sig i 13 timer fra Los 
Mochis ved Stillehavet op gennem 
de gyldne bjerge via 39 broer og 86 
tunneler til landets indre, oprørshel-
ten Pancho Villas historiske hjemby 
Chihuahua.  

Tidligt om morgenen nyder man 
solopgangen på vej gennem det 
grønne landbrugsland udenfor Los 
Mochis. Landskabet skifter langsomt 
karakter, mens man langsomt stiger 
op ad tågede bjergskråninger med 
høje kaktusser og mindre kløfter. Ef-
ter omkring tre timer kører man over 
den lange bro Rio Fuerte og passerer 
den første tunnel, mens turen fort-
sætter opad mod Sierra Tarahumara 
og fyrretræsskovene omgiver til ti-
der lodrette klippevægge, vandfald 
og en fantastisk udsigt over de dybe 
kløfter.  

Toget gør holdt efter omkring syv 
timers kørsel ved det absolut bedste 
udsigtspunkt, Divisadero. Her kan 
man nyde et uovertruffet panorama 
over kobberkløften i 2400 meters 
højde inden toget damper videre 
mod ørkensletterne ved Chihuahua. 
Man kan også vælge at stå af toget 
og sove på hotellet bygget på selve 
kanten af kløften med den enestå-
ende udsigt. 

Vil man gøre oplevelsen mere intim, 
gør man stop en dag eller to i den lille 
bjerglandsby Creel ikke langt derfra. 
Dette område bebos af Tarahumara 
indianerne, som er en af de mest 
isolerede stammer i Mexico. Mange 
af dem bor stadig i grotter i bjergene 
eller træhytter i små samfund, hvor 
de lever af at dyrke bønner og majs. 
De kommer ind til stationerne og by-
erne for at sælge madvarer og deres 
kunsthåndværk, for eksempel kønt 
og autentisk keramik. I Creel er der 
dejlige små hoteller og muligheder 
for vandreture i bjergskovene, der 
leder tankerne hen på Canada. 

Således ankommer man enten sam-
me aften eller et par dage senere 
til endestationen i Chihuahua, som 
også er værd at bruge et par dage 
på. Der er mange smukke bygninger 
og Pancho Villa museet er interes-
sant for alle, der gerne vil kende me-
xicanernes kamp for uafhængighed. 

Turen kan også gøres modsat med 
start i Chihuahua. 

Kobberkløften

Baja California

Hotel Mirador Posada Barrancas
Trainstation
Divisadero

Dette spektakulære hotel ligger helt 
utroligt placeret nærmest på selve 
kanten af kobberkløften. Alle de 51 
smukt dekorerede værelser har en 
privat balkon med direkte udsigt til 
dens skønhed. Hotellet er femstjer-
net og har dermed alle bekvem-
meligheder på en rustik og naturlig 
baggrund inspireret af Tarahumara 
indianernes kultur.  Desuden er der 
restaurant, bar, souvenirbutik og 
mulighed for mange aktiviteter. 
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D elstaten og byen Oaxaca (udtales wa-HA-ka) af samme navn ligger 
blot 5 timers kørsel fra Mexico City, men her råder en helt anden at-
mosfære. Landskabet og ruinerne i staten er indtagende, livet mere 

autentisk. Tiden synes at stå stille mens krop og sjæl går behageligt ned i 
gear i byen Oaxaca, der er blandt de kønneste og bedst bevarede fra koloni-
tiden. Den ligger i 1550 meters højde omkranset af bjerge, og det behagelige 
forårsklima giver rig mulighed for at nyde byens uspolerede charme. Godt 
nok bor der over 250.000 mennesker, men alligevel er stemningen afslap-
pet, især i midtbyen, der er lukket for biler, så man rigtigt kan nyde torvene, 
arkaderne og cafélivet. Snyd ikke dig selv for en iagttagende stund på en 
fortovscafé på den gamle bydels Zocalo eller en smagsprøve på agavebræn-
devinen Mezcal, der produceres lokalt. For de modige er der også mulighed 
for at spise den lokale specialitet stegte græshopper. 
Man finder små indianske gademarkeder overalt i Oaxaca, og det store Be-
nito Juarez marked er åbent hver dag, en livlig, overdækket handelsplads. 
Det er opkaldt efter en zapotekerindianer, der blev født i Oaxaca og senere 
blev landets præsident.

Oaxaca
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Valles Centrales
Fra Oaxaca er der gode muligheder for udflugter i Valles Centrales (de 3 dale 
der omgiver byen) og bjergene. Rundt omkring er der små indianerlands-
byer, hvis indbyggere er efterkommere af zapotekerne og mixtekerne. 
Disse indianere lever af landbrug og kunsthåndværk, som de sælger på de 
farverige markeder. De er især kendte for den sorte keramik, de spraglede 
tæpper og andre håndvævede ting. Hver landsby har sin markedsdag, og da 
vil man se indianere i traditionelle dragter komme med høns, grise og grønt-
sager, der skal sælges på det lokale marked. Søndagsmarkedet i Thaculula er 
et af de bedste i området.

Monte Albán og Mitla
Til et besøg i delstaten Oaxaca hører absolut ruinerne af de præ-colombian-
ske byer Monte Albán og Mitla. Udsøgt beliggende på et bjergplataeu 400 
m over Oaxaca by finder man zapotekernes gamle hovedstad og kulturelle 
centrum Monte Albán.  Her har man en utrolig panoramaudsigt over dalene 
i alle retninger. Opførelsen af Monte Albán påbegyndtes omkring 500 f. Kr., 
men byen havde sin storhedstid i 250 - 750 e. Kr. med omkring 25.000 ind-
byggere. Monte Albán står som et tavst, magtfuldt vidne om zapotekernes 
højt udviklede byggeteknik. Du finder fascinerende rester af pyramider, ter-
rasser, stenvægge, trapper og skulpturer. Især er den nordlige platformen, 
det gamle observatorium og Gran Plaza værd at bemærke. 

En anden arkæologisk perle er Mitla, mixtekernes religiøse center. Her be-
gravede zapotekerne deres konger og præster, hvorfor også navnet Mitla 
betyder “de dødes sted”. Stedet er berømt for deres smukke mosaikker af fint 
udskårne sten, som kaldes ”Grecas”, da de minder lidt om græske friser. 

Seværdigheder i Oaxaca
 
El Zocalo: Byens kosmopolitiske centrum, torvet med dets smukke 
bygninger og restauranter.
Katedralen: Overfor Alamedaparken, påbegyndt i 1554, men først 
fuldendt i det 18. århundrede efter flere jordskælv. Bruges både til 
gudstjenester og koncerter.
Iglesia de Santo Domingo: Smuk kirke med barok facade, bygget 1570-
1608.
Basílica de la Soledad: Kirke bygget i 1700-tallet til ære for Oaxacas 
skytshelgen La Virgen de la Soledad.
Museo Regional: Museet ligger i en gammel klosterbygning i tilknyt-
ning til Santo Domingo kirken. Bl.a. udstilling af fund fra Monte Albán. 
Museo Rufino Tamaya: Antik mexicansk kunst fra flere perioder. 
Benito Juárez markedet: Madvarer og kunsthåndværk, bag ved El Zo-
calo, åbent alle dage.
Cerro del Fortín: Observatorium og udsigtspunkt over byen og de tre 
dale, 2 km fra byen. 

Hotel Camino Real*****
Calle 5 De Mayo, 300
Oaxaca

Hotel Camino Real Oaxaca var før-
hen klosteret Santa Catalina de 
Siena. Men i  1972 tog et hold eks-
perter fat på det store arbejde at 
restaurere den fantastiske koloniale 
bygning med alt hvad det indebærer 
af smukke gårdhaver, frescomalerier 
og søjlegange. Hvert af de 91 væ-
relser er indrettet luksuriøst og har 
udsigt til gårdhaverne eller de male-
riske gader i det historiske centrum 
af Oaxaca. Selvfølgelig byder hotel-
let også på alle moderne faciliteter 
for den kræsne gæst. 

Hotel Conzatti****
Gomez Farias 218
Oaxaca

Dejligt firestjernet hotel i behagelig 
gåafstand til bymidten, lige over den 
lille Conzattipark. Alt er holdt i en lys 
og venlig kolonial stil og de 45 væ-
relser har alle moderne faciliteter. 
Hotellets personale er yderst venligt 
og restaurant Magnolia i gårdhaven 
har en udmærket menu, hvis man 
trænger til et alternativ til midtbyen. 
Hotel Conzatti er alt i alt et glimrende 
hotel til en meget rimelig pris. 

Eksempler på nogle af vores hoteller i Oaxaca:
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D enne Mexicos sydligste stat 
indeholder i det nordlige og 
østlige del en af de få regn-

skove, der er tilbage i Mexico. Her 
finder man også et af de allermest 
betagende vandfald – Agua Azul 
– og Palenque, den berømte, unikke 
mayaby.  Den moderne hovedstad 
hedder Tuxtla de Gutiérrez og ikke 
langt fra denne fremstår den spek-
takulære kløft Cañón de Sumidero. 
I Los Altos, Chiapas højlandet, lig-
ger San Cristobal de Las Casas, en 
afslappet, kolonial oase, omgivet af 
autentiske, næsten mystiske india-
nerlandsbyer.  

Tuxtla Gutiérrez 
Tuxtla Gutiérrez er en overraskende 
levende og moderne by, der dog 
for mange kun er et kort stop på vej 
mod San Cristobal de Las Casas og 
Palenque. Som i de fleste byer fra den 
spanske kolonisation udgår centrum 
fra El Zócalo, også kaldet Plaza Cívica 
med katedralen San Marcos, hvor 
der på timeslaget kan høres klokke-
spil. De to hovedattraktioner er den 
spektakulære kløft Cañón del Sumi-
dero og den zoologiske have, som er 
en af Mexicos bedste. Der har man 
udelukket helliget sig den varierede 
fauna her fra Chiapas-regionen.

Cañón del Sumidero
Blot få minutters kørsel fra Tuxla fin-
der man det smukke naturfænomen 
Sumidero. Man går ombord i små, 
åbne motorbåde og sejles med en 
kyndig guide gennem den smalle, 
35 km lange kløft omgivet af klip-
pevægge, der til tider når 1000 me-
ter op over dig. Omkring sig vil man 
næsten altid kunne se krokodiller, 
leguaner, aber og mange specielle 
fuglearter. 

Chiapas
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San Cristóbal de las Casas
Vejen fra Tuxtla synes at fortsætte uendeligt op i skyerne, før den igen lander 
blødt i den lille dal i 2100 meters højde. 
Her ligger den atmosfærefyldte oase San Cristóbal de las Casas smukt og 
behageligt omgivet af bjerge og skove. Byen blev grundlagt i 1528 af spa-
nieren Diego de Mazariegos, men er nu opkaldt efter dominikanermunken 
og biskoppen Bartolomé de Las Casas, som kæmpede for indianernes ret-
tigheder. 
Byens centrum er som altid den smukke og skyggefulde Zócalo, hvorfra 
smalle brostensbelagte gader går i alle retninger. Små, pastelfarvede huse 
med røde tegltage og sorte smedejernsgitre for vinduerne præger gade-
billedet sammen med byens små gallerier, smukke kirker og bygninger fra 
kolonitiden.
Man kan sagtens få en 3-4 dage til at gå med denne lille oase af ægte ma-
yasjæl. Landsbyerne i omegnen er utrolig autentiske og spændende at be-
søge. Busserne kører fra det lokale marked dagen igennem, men man kan 
med fordel også vælge en guidet tur . 

Seværdigheder i og omkring San Cristobal

El Zocalo: Også kaldet Plaza 31 de Marzo, det gamle spanske bycentrum 
hvor der afholdes marked. 
Templo de Santo Domingo: Denne smukkeste af byens kirker, samt det 
tilstødende kloster blev bygget fra 1547-1560.
Sna Jolobil: Udstilling for et vævekollektiv der repræsenterer 800 kvin-
der. Man ser indianernes traditionelle beklædning (sjaler, ponchoer, 
bælter, hatte m.m.). 
Templo del Carmen & Belles Artes: Kirken El Carmen med det karakteri-
stiske tårn ligger 3 blokke fra El Zocalo. 
Mercado Municipal: Det lokale marked med madvarer og kunsthånd-
værk 8 gader fra El Zocalo.San Cristobal er med rette berømt for Chiapas 
indianernes kunsthåndværk, og der findes utallige butikker i byen.
Na Bolom: Den danske arkæolog og opdagelsesrejsende Frans Bloms 
hjem. Han kom til Chiapas i 1919. Nu er det en udstilling af hans livs-
lange arbejde med studiet af indianerstammer. 
Reserva Ecológico Huitepec & Pro-Natura: Naturstier på skråningerne af 
Cerro Huitepec. Vandreturen på ca. 2km går gennem flere slags beplant-
ning til den sjældne tågeregnskov. 
Grutas de San Cristobal: Huler beliggende 9 km sydøst for byen. De før-
ste 350 m foregår på gangbro og er oplyst.
Indianerlandsbyer: I bjergene omkring San Cristobal ligger flere interes-
sante landsbyer som San Juan de Chamula (10 km), Zinacantán (11 km) 
og Tenejapa (28 km) Guidede ture anbefales. 
San Juan de Chamula er den mest kendte og bedst at besøge på sønda-
ge, når det er markedsdag. Chamulaerne tilhører Tzotzil-indianerne og 
deres religion er en mystisk blanding af katolicisme og gammel indiansk 
mayatro. Søndag fra daggry strømmer folk ind fra bjergene til byen for 
at gå i kirke og handle på det ugentlige marked.

Indianerne
De to stammer Tzotzil og Tzeltal er blandt de mest traditionelle india-
nere, som er efterkommere af de store mayaer. De lever som de har gjort 
i århundreder og bevarer deres stolte, gamle traditioner og taler i bed-
ste fald kun spansk som deres andet sprog.  Mange af disse isolerede 
indianere er fattige, men rige på flotte, vævede tekstiler. I San Juan de 
Chamula er mændenes typiske klædedragt hvide uld-tunikaer, knælan-
ge bukser og flade stråhatte, mens de i Zinacantan bærer røde og hvid-
stribede tunikaer. Kvindernes dragter er mere kreative med farverige og 
abstrakte mønstre. Disse farvestrålende mennesker kan opleves på de 
lokale markeder eller ved besøg i landsbyerne.

Hotel Diego Mazariegos****
5 de febrero 1
San Cristobal de las Casas

Charmerende hotel i gammel kolonistil med fin beliggenhed i byens cen-
trum. Hotellet er fordelt i to skønne 1700-tals bygninger, der tidligere var 
private hjem. Arkitekturen er fantastisk og indbegrebet af et mexicansk ho-
tel med charme og atmosfære reflekterende den spanske kolonitid. Materia-
lerne er rustikke og af fin kvalitet. Her er smukke gårdhaver med skyggefulde 
hjørner, blomster og stemningsfulde fællesområder med lokalt kunsthånd-
værk. De 70 værelser varierer i størrelse - rundt om den centrale patio finder 
man de fineste med højt til loftet og meget autentisk atmosfære, men til 
gengæld også lidt mere støj fra gaden og restauranten. Alle værelser har 
moderne faciliteter og restauranten er rigtig god. Baren byder på mere end 
115 slags tequila!

Eksempel på et af vores hoteller i San Cristóbal:
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D ybt inde i regnskoven føres man tilbage til en svunden tid; Langt ind 
i en verden der nu omgives af mystik, den storslåede og velbevarede 
by Palenque, som mayaerne byggede i deres storhedstid.

Et fortryllende syn møder en når man, omgivet regnskovens forunderlige 
dufte og lyde, ser denne prægtige ruin træde frem af morgendisen og for 
evigt prente sig ind på nethinden. Man fornemmer tydeligt, at her herskede 
en civilisation med højtudviklede evner indenfor arkitektur og astronomi. 
Denne enestående kulturskat lå øde og opslugt af den tætte jungle helt ind-
til man genopdagede den i den sidste halvdel af det 18. århundrede. Først i 
1964 gjorde man stedet offentligt tilgængeligt. 

I årene 600-800 E. Kr var mayaerne i Palenque på deres magts højeste tinde. 
Arkæologer har anslået at der er omkring 500 bygninger på byens 20 kvm2 
store areal, men endnu er kun 30-40 udgravede. Byen blev prominent un-
der den legendariske kong Pakal, som regerede fra år 615-683. Kort tid efter 
hans søn og efterfølger Chan-Balums død startede Palenques bratte nedtur, 
der endte med at byen blev forladt af ukendte grunde.

På Palenques højeste punkt, en 24 meter høj pyramide, ligger det fantastisk 
spændende Templo de las Inscripciones med de mange relieffer og hiero-
glyf-indskrifter. Arkæologen Alberto Ruz L’Huillier fandt i 1952 en forseglet 
gang, der førte til et gravkammer 20 meter under jorden i centrum af pyra-
miden. Her gjorde man det utrolige fund af kong Pakals skelet i en sarkofag 
og med ansigtet dækket af en maske af jademosaik. Dette er den eneste 
mayapyramide man har fundet, som indeholder et gravmæle ligesom de 
egyptiske pyramider, hvilket selvfølgelig har affødt en del spekulation om en 
sammenhæng mellem disse kulturer. Dette kan man jo stå og meditere lidt 
over, mens man nyder den maleriske udsigt over oltidsbyen og regnskoven.
Skråt overfor ligger Palenques største bygning, El Palacio. Et usædvanligt 
smukt palads, hvor man ser en bygningskunst uden sammenligning med 
andre mayaværker i de mange rum og korridorer. Der er også et højt tårn, 
hvilket menes at have været et observatorium. Tæt på paladset kan man se 
omridset af en boldbane og lidt længere væk flere grupper af templer som 
Grupo de la Cruz, Grupo Norte, Grupo B, Complejo Murciélagos og Grupos 
I & II.

Palenque
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Bonampak og Yaxchilán
Disse to mayaruiner ligger dybt inde i hjertet af Lacandón regnskoven nær 
Usumacintafloden ved grænsen til Guatamala. Ruinerne blev genopdaget i 
1946 af arkæologer, der bl.a. fandt farverige freskomalerier, som skildrede 
mayaernes dagligdag og religiøse ritualer. Begge byer var formentlig beboet 
mellem år 200 og 800 E. Kr.

Agua Azul og Misol-Ha
Et af Mexicos største naturvidundere finder man 66 km syd for Palenque, 
midt i den smukke regnskov. Agua azul er navnet på disse idylliske vandflad, 
hvor hundredvis af kaskader af hvidt vand tordner ned i turkisblå, små søer.  
Her er smukkest i foråret, da efteråret i maj-oktober ofte gør vandet lidt 
grumset. Det er fristende at tage en dukkert, men slangen i paradiset er de 
stærke understrømme, der har taget alt for mange menneskeliv. Mere sik-
kert er det at bade ved Misol-Ha, et andet vandfald beliggende 20 km fra 
Palenque.  Her falder vandmasserne fra 35 meters højde ned i et stort bassin, 
der er sikkert at svømme i og ligeledes ligger smukt med junglen som bag-
grundskulisse.  

Villa Mercedes****
Carretera Palenque km 2,9
Palenque

Dette må nok siges at være ikke blot 
det nyeste, men også det mest ele-
gante hotel blot 3 km fra Palenque 
ruinområdet. Villa Mercedes åbnede 
i 2008 for de luksuriøse, lyse om-
givelser i elegant italiensk design. 
I den enormt flotte lobby med et 
kæmpemæssigt stråtag bydes man 
velkommen med eksotiske drinks, 
mens man er omgivet af smukke 
haveanlæg, papegøjer og tropiske 
blomster. I midten ligger den indby-
dende pool med tilhørende bar, og 
rundt om den de flot anlagte bun-
galows med de 96 værelser. Det mo-
derne design og den flotte kvalitet 
er gennemført i værelserne og man 
føler sig virkelig forkælet på højeste 
plan på dette sted. Den store restau-
rant har en bred, international menu 
i den lidt dyre ende. 

Hotel Nututun***
Carretera Palenque Km 3,5
Palenque

Godt og populært turistklassehotel 
tæt på Palenque ruinområdet med 
mange udflugtsmuligheder. Dejlige, 
lyse værelser og mange faciliteter på 
stedet, såsom en større swimming-
pool i junglens grønne omgivelser. 
Nututun har også restaurant og bar 
samt aircondition på værelserne. 

Eksempler på nogle af vores hoteller i Palenqueområdet:
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P å denne populære halvø sammen-
smeltes mayernes klassiske kultur 
med spansk kolonitid og caribiske 

strande. Ruinerne Chitzén Itzá, Uxmal og Tu-
lum står som vidnesbyrd om den fantastiske 
og dragende mayakultur, der forsvandt på 
så mystisk vis. De spanske conquistadores 
har tilsvarende sat deres tydelige aftryk i de 
charmerende byer som Mérida og Valladolid. 
Til strandfolket er der dækket det smukkeste 
bord af palmestrande langs den 300 km lange 
caribiske kyststrækning også kaldet ”Mayaer-
nes Riviera”. Her kan man vælge imellem mo-
derne feriebyer som Cancún på godt og ondt, 
eller mere uspolerede steder, hvor man kan 
nyde livet i en hængekøje ved sin palmehytte 
på stranden for langt færre pesos. Mange be-
søger  også verdens næstlængste koralrev ved 
de tropiske øer Isla Mujeres og Isla Cozumel, 
hvor de betages af skønheden ved havet, når 
det viser sig fra sin smukkeste side med en 
biodiversitet i alle regnbuens farver.
I modsætning til resten af Mexico, er Yucatán-
halvøen flad i terrænet, men der er varmt og 
frodigt, med en bred fauna og flora i både 
dens krat og regnskov. Den er opdelt i de tre 
delstater Campeche, Yucatán og Quintana 
Roo, og med undtagelse af de store turistom-
råder, er livet på denne gamle kalkstensslette 
stort set fortsat som mayaerne levede for et 
årtusind siden. 
Indianerne lever i den samme type lerklinede 
huse som deres forfædre, sover i hængekøjer 
og dyrker majs og bønner på gammeldags vis. 
De fremstiller smukke, håndvævede tæpper 
og hængekøjer, som man kan købe på de små 
markeder og samtidigt få et blik ind i deres 
forunderlige verden. Yucatán-halvøen har det 
hele – den perfekte, tropiske cocktail af lige 
dele sol, strand, kultur og levende historie fin-
der man her i mayaernes verden. 
På Yucatán er det meget populært at leje bil 
og køre rundt til de mange attraktioner i eget 
tempo. Vejene er udmærkede og man kan 
også leje sin egen chauffør. Denne type rejse 
er vi også behjælpelige med at arrangere. 

Yucatán 

En ting der er ret fantastisk ved Mexico og ikke mindst Yucatán er de smuk-
ke, gamle haciendas, der nu er bygget om til uforlignelige luksushoteller. 
Charmen er bevaret og historien intakt. Her kommer et eksempel på en af 
disse haciendas, en helt unik en af slagsen.

Hacienda Temozon
Temozon Village
(Merida)

Hacienda Temozon er en fantastisk 
ombygget hacienda fra det 17. 
århundrede. Omgivet af tropiske 
haver, pools og tropisk stemning 
finder man i de 20 værelser al den 
komfort og luksus man kan drøm-
me om. Stedet har alt lige fra spa til 
hesteridning og skønne restauran-
ter og er et perfekt udgangspunkt 
for at se flere andre steder, som f.eks 
Uxmal-ruinerne blot 30 km derfra. 
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Mérida 
Da spanierne indtog mayaernes 
gamle by Tihó på dette sted, min-
dede det dem så meget om Mérida 
i Spanien, at de døbte den således 
og påbegyndte opbygningen af en 
charmerende by i typisk kolonistil 
- snævre gader, store torve og dej-
lige parker. Nu bor der over 600.000 
mennesker i de mange hvidkalkede 
huse, der har givet Mérida tilnavnet 
”Den hvide by”. Som altid er det na-
turlige udgangspunkt for en bytur 
det centrale torv Plaza Mayor, som 
også er omringet af nogle af byens 
prominente bygninger – regerings-
paladserne, kunstmuseet, byens 
enorme katedral og palæet Casa 
de Montejo, der blev bygget til den 
spanske erobrer Fransisco de Mon-
tejo. Går man ad den brede bou-
levard Paseo Montejo, fornemmer 
man bygherrernes forsøg på at imi-
tere den europæiske stil. Gaden, der 
blev inspireret af Champs Elysées i 
Paris, er smukt flankeret af prægtige 
paladser og palæer, der tilhørt de 
rige agave-plantageejere. På Paseo 
Montejo finder man også det utro-
ligt flotte antropologiske museum, 
som giver et glimrende overblik over 
Yucatáns spændende historie og ar-
kæologiske fund i nærheden af Méri-
da. Et andet hyggeligt sted er Parque 
Hildalgo, der ofte byder på levende 
musik om aftenen. På Méridas største 
marked, Mercado Municipal, kan du 
købe alt, hvad hjertet begærer – lige 
fra panamahatte, og lune tortillas til 
Yucatáns fine hængekøjer.  Mérida er 
en af de rigeste og mest europæisk 
udseende byer på Yucatán. 

Campeche
Delstaten Campeche er den mindst 
besøgte på Yucatán-halvøen, men 
byen af samme navn ud til den me-
xicanske golf var i tidernes morgen 
genstand for megen opmærksom-
hed, ikke mindst fra de berygtede pi-
rater. I midten af det 16. århundrede 
havde byen under spanierne nemlig 
udviklet sig til Yucatáns vigtigste 
havneby, hvorfra man eksporterede 
tømmer, gummi, guld og sølv til 
bl.a. Europa. Denne rigdom tiltrak 
naturligvis piraterne, der utallige 
gange angreb byen og bådene på 
havet. Derfor byggede spanierne fra 
år 1668 og 18 år frem en 3,5 meter 
tyk fæstningsvold 2,5 km rundt om 
byen med ikke mindre end 8 forter. 
Man lagde voldene ud i havet, så 
bådene var tvunget til bogstaveligt 
talt at sejle ind i fortet for at få ad-
gang til byen. Dermed blev byen og 
velstanden beskyttet, hvilket mange 
historiske bygninger stadig vidner 
smukt om. Den gamle bymur er der 
kun få ruiner tilbage af, men nogle af 
forterne er nu indrettet som museer. 
Midt i Campeche finder man den 
lokale stemning i Parque Principal, 
hvor folket som altid får en siesta, en 
sludder eller en skopudsning under 
skyggen af træerne på torvet. Rundt 
om parken ser man de flotte byg-
ninger Catedral de la Concepcíon 
og Palacio de Gobierno. Unesco har 
fredet hele den gamle bydel, så man 
kan nyde synet af de flotte, pastelfar-
vede huse.

Billeje på Yucatán-halvøen

Yucatán-halvøen er et godt sted 
at opleve Mexico og dets sevær-
digheder i egen bil. Det er muligt 
at opleve byerne, ruinerne og de 
dejlige strande uden at skulle 
køre meget langt mellem de 
forskellige anbefalelsesværdige 
stop. For den optimale oplevelse 
af området kan vi sammen plan-
lægge jeres rute  samt booke 
hotellerne inden afrejse, så det 
bliver muligt at køre ruten i eget 
tempo og nyde oplevelserne 
undervejs uden bekymringer. 
Vejnettet er godt og sikkerheden  
er i top, hvormed det som turist 
sagtens kan lade sig gøre at na-
vigere rundt blandt alle Yucatán-
halvøens seværdigheder.

Valladolid 
Denne skønne lille by er ikke så over-
rendt af turister grundet dens belig-
genhed 160 km fra Cancún og kun 
40 km fra Chichén Itzá, hvor de fle-
ste styrer direkte til. Men af samme 
grund er det autentiske præg lidt 
mere uspoleret for dem, der gerne 
vil hensættes til kolonitidens charme 
i fred og ro. En af de store seværdig-
heder er Cenote Dzitnup brøndene 
7 km udenfor byen. ”Cenotes” er 
naturlige, underjordiske jordfalds-
huller i kalkstensgrunden, som var 
mayernes sikreste vandforsyning. En 
anden af slagsen, Cenote Zací, lig-
ger i centrum af Valladolid i en dejlig 
park, hvor også byens amfiteater og 
museum ligger.  Byens største torv 
hedder Parque Francisco Cantón 
Rosada, og ikke langt derfra ligger 
to historiske kirker, Templo de San 
Bernardino og Convento de Sisal, 
som siges at være de ældste kristne 
bygninger i Yucatán. 
Omkring 100 km nord for Valladolid 
ligger den lille fiskerlandsby i flod-
området Rio Lagartos. Byen er ikke 
så meget i sig selv, men er et besøg 
værd på grund af Mexicos største be-
stand af lyserøde flamingoer. På ve-
jen mod Chitchén Itzá ligger Grutas 
de Balankanché, et netværk af huler 
med stalaktitter, stalagmitter og en 
underjordisk sø.
Valladolid er er en fin lille by og et 
rigtig godt sted for dem, der ikke har 
lyst til amerikanerparadiset Cancún. 

Izamal
Mellem Valladolid og Merida ligger 
Izamal, som også kaldes ”Den Gule 
By”. Itzaerne grundlagde byen og 
den fungerede som et vigtigt sted 
for Mayaerne, hvor de dyrkede solgu-
den. Kælenavnet referer dog mere til 
de gulmalede huse, som hensætter 
folk til kolonidagene. Byen er smuk 
med sin koloni stil, parker og pladser. 
Derudover er den arkæologiske arv 
også til stede i selve byen, hvor re-
sterne af den høje Itzamatul-pyrami-
den kan ses. Desuden er San Antonio 
de Padua klosteret en seværdighed i 
byen, som selvfølgelig også bærer 
den solgule farve, som kendetegner 
Izamal.
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Chichén Itzá
På la Ruta Maya mellem Mérida og Cancún ligger den bedst restaurerede 
ruin af mayaernes byer, Chichén Itzá, som vil imponere enhver besøgende.  
Man vil få løst mange af gåderne omkring den berømte, astronomiske ma-
yakalender netop her, når man forstår udformningen af deres ”tids-templer”. 
Netop astronomien samt religion og politik var centreret i denne by, som 
menes at være opført af mayaerne i omkring år 600 E. Kr. i den klassiske ma-
yaperiode. Chichén Itzá blev af ukendte grunde forladt i det 10. århundrede, 
men igen beboet omkring år 1000. Kort tid efter blev den tilsyneladende 
invaderet af toltekerne, der kom fra deres hovedstad Tula nord for Mexico 
City. Dette førte til en sammensmeltning af mayaernes og toltekernes kultur, 
hvilket tydeligt ses i Chichén Itzá ruinerne, og gør stedet unikt på området. 
Det er fortsat et mysterium hvorfor byen blev forladt i det 14. århundrede, 
men stedet forblev et religiøst mål for pilgrimsrejsende gennem mange år. 

Et endnu større mysterium er måske hvorfor så mange først vælger at besø-
ge stedet efter kl. 11 om formiddagen, hvor middagsheden bliver kvælende, 
i stedet for at overnatte tættere på end Cancún og dermed kunne opleve rui-
nerne tidligt om morgenen eller senere på eftermiddagen under langt bedre 
omstændigheder. Blandt de største oplevelser er den fantastiske Kukulcáns 
pyramide El Castillo, som i virkeligheden er mayakalenderen udformet i sten. 
For de allerheldigste, som kommer omkring forårs- eller efterårsjævndøgn 
(21 marts eller 21 september), kan man se den magiske illusion af skyggen, 
der fremstår som en slange der kryber op ad pyramidens trapper mod nord. 
Der er også Krigernes Tempel med den berømte Chac-figur, boldbanen, den 
hellige offerbrønd og observatoriet. Endnu en fabelagtig demonstration af 
mayaernes højtudviklede evner indenfor arkitektur og astronomi. 

Den store forskel i oplevelsen mellem Chichén Itzá og mere fjerntliggende 
steder som Palenque er, at der pga. den korte distance til Cancún er enormt 
mange turister. Desuden er stedet knapt så eksotisk og mystisk omgivet af 
junglen. Man får dog stadig en fantastisk oplevelse, især hvis man overnatter 
på en af de skønne haciendas og ankommer tidligt om morgenen. 

Yucatáns ruiner
Hacienda Chichén Itzá
Km. 120.5 Carretera libre Mérida-
Cancun. Chichen Itza 

Bygget blot 5 minutters gang fra 
selve det arkæologiske område Chi-
chán Itzá, finder man denne skønne 
hacienda fra det 16. århundrede, 
blot få skridt fra pyramidernes syd-
østlige indgang. Nogle af mayaernes 
tempelsten blev faktisk oprindeligt 
brugt til at bygge haciendaen! Den 
samme familie har i over 50 år drevet 
stedet, hvor man bliver indlogeret i 
smukke værelser med alle moderne 
faciliteter i autentiske rammer. Ste-
det er et fantastisk udgangspunkt 
for at udforske mayariget samt man-
ge andre steder i omegnen. 

The Lodge Chichén Itzá
Carretera Mérida Puerto Juarez 
km 120.5 Pisté   Chichen Itza  

Flot femstjernet hotel lige ved det 
arkæologiske område Chichén Itzá 
og omgivet af 100 hektarer tropisk 
have. De 39 bungalows er elegante 
og rustikke med håndlavede møbler, 
terrasser med lounge stole og samti-
digt indrettet med alle moderne fa-
ciliteter. Stedet byder også på dejlige 
swimming pools, hesteridning til rui-
nerne, egne guider, skøn restaurant 
og en lang række andre services til 
den kræsne gæst, der gerne vil tæt 
på Mayaerne. 

Eksempler på vores hoteller i området:
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Cobá 
Denne mayaruin er nok den største, men mest oversete af dem alle, belig-
gende 50 km nordvest for Tulum og næsten skjult af den tropiske regnskov. 
Cobás storhedstid var fra år 600 E. Kr., og omkring år 900 blev den som 
mange andre mayaruiner forladt på mystisk vis. Et andet mysterium for ar-
kæologerne er, at Cobás pyramider og stenskulpturer faktisk minder mere 
om arkitekturen fra Tikal (Guatemala), en kultur flere hundrede kilometer 
væk. Man mener, at Cobá fyldte 50 km2 og at de omkring 40.000 indbyg-
gere havde 6500 bygninger, hvoraf kun få er udgravede i dag. Cobá impo-
nerer også med et netværk af brede, stenveje kaldet “Sacbeob”, der forbandt 
Cobá med andre mayabyer. Faktisk var byen centrum for omkring 40 veje, 
hvor den længste på 100 km løber i næsten lige linje gennem junglen til 
mayalandsbyen Yaxuna nær Chichén Itzá. Denne begynder ved Cobás 42 
meter høje pyramide Nohoch Mul, den højeste på Yucatán-halvøen. Gå op 
til toppen ad de 120 stejle trin og nyd en skøn udsigt. En anden kan nydes 
fra den næsthøjeste pyramide, Templo de las Iglesias. Området er stort, så 
husk godt fodtøj, let beklædning til det fugtige klima, samt masser af vand 
og myggemiddel. 

Uxmal 
I denne tid fra 600-900 E. Kr. var byggestilen Puuc dominerende, opkaldt ef-
ter Puuc bjergene i området. Den var kendetegnet af rektangulære bygnin-
ger, firkantede søjler og friser med mosaikrelieffer. Ruinerne af byen Uxmal 
er blandt de fineste minder om denne tid og var tilsyneladende en vigtig by. 
Man finder det et mysterium, at de mange indbyggere havde vand nok net-
op her, mens det nok er forklaringen på regnguden Chacs tilstedeværelse 
overalt i ruinerne. Uxmals vigtigste bygninger er det 39 m høje tempel Gran 
Píramide, Píramide del Adivino (troldmandens pyramide), Cuadrangulo de 
las Monjas (nonneklosteret) og Palacio de Gobernador (guvernørpaladset). 
Som tilfældet med andre mayabyer er det fortsat et mysterium hvorfor folket 
udvandrede og forlod deres smukke by. Nogle mener det var pga. tørken, 
andre at det var fordi folk blev tiltrukket af den senere mere magtfulde by 
Chichén Itzá. Uxmal blev opdaget af arkæologer i 1800 tallet, og danskeren 
Frans Blom begyndte udgravningen i 1929. I nærheden ligger ruinerne Ka-
bah, Sayil og Labná, der også er ansete for deres Puuc - stil og kultur. Uxmal 
er på Unescos liste over verdens kulturarv. 

Edzná
En times kørsel fra Campeche inde i junglen finder rman ruinerne Edzná 
med sine imponerende templer og pyramider. Stedet har fået kælenavnet 
grimassernes hus grundet de mange masker, som afspejler forskellige gu-
der og udsmykker Mascarones templet. Andre seværdigheder ved Edzná 
er Templet med de Fem Etager samt resterne af dampbadene, hvor ritualer 
omkring rensningen af krop og sjæl fandt sted.

Calakmul
Dybt inde i junglen og ikke langt fra grænsen til Guatemala finder man en 
af landets største udgravede mayabyer Calakmul, som i 2002 også kom på 
Unescos liste over verdens kulturarv.  De enestående udgravninger ligger 
spredt ud over et stort område på 70 m2 omgivet af tæt jungle. Fra toppen 
af en af de to enorme pyramider kan man se langt ud over skoven, helt til 
Guatemala, hvor man kan skimte andre lignende mayabygninger. 

Ek Balam
Ek Balam er ikke så kendt, men det er bestemt et besøg værd. Beliggende 
knap 20 km fra Valladolid befinder Ek Balam ruinerne sig, som stadig ikke er 
fuldt udgravet. Junglen overgror stadig dele af komplekset, hvilket kun giver 
stedet endnu mere charme. Fra toppen af pyramiden er der en skøn udsigt 
over den omkringliggende natur og kompleksets seværdigheder såsom den 
store boldbane. Den største pyramide kræver dog sin fysik at bestige med de 
mange små trappetrin, men udsigten er en smuk belønning. 

Tulum
Mayaruinen Tulum ligger et stenkast fra det turkisblå Caribiske hav med 
en storslået udsigt. Dette engang strategisk vigtige fæstningsværk har 7 
meter tykke volde, der er 3-5 meter høje. Ruinen bærer præg af at være 
bygget, da mayariget var på vej nedad, så selve ruinen tåler ingen sam-
menligning med store steder som Chichén Itzá. Alligevel besøger mange 
de velbevarede bygninger med den smukke beliggenhed. Især det høje 
vagttårn El Castillo og Templo de los Frescos er seværdige.  Navnet Tulum 
dækker udover det arkæologiske område også over landsbyen samt Zona 
Hotelera, en 7 km lang kyststrækning syd for ruinerne. Dejlige, hvide pal-
mestrande med masser af ”cabanas”, små palmehytter, hvor man for få pe-
sos kan lægge sig i en hængekøje og nyde livet ved havet.

Naturparker og mindre kendte strande 
Langs kysten på strækningen mellem Cancún og Tulum ligger mange idyl-
liske strande og flere spændende naturområder. Xel-ha og Xcaret er po-
pulære steder for turister, der blandt andet nyder at dykke i det dejligste, 
klare vand. Her finder man også forlystelsesparker med strande, laguner, 
underjordiske floder, picnicområder, restauranter, butikker, udlejning af 
snorkeludstyr og ikke mindst mulighed for at svømme med delfiner. 
Der er også de fantastisk smukke strande Punta Bete, Chemuyil og Aku-
mal, som er ideelle til snorkeldykning i koralrevene og er som taget ud af 
et postkort. Har du lyst til at se de enorme havskildpadder, kan du tage til 
Pamul, hvor de kommer op på stranden for at lægge æg i juli og august 
måned. 

Syd for Tulum finder man et 5000 km2 stort biosfære reservat, der hed-
der Reserva de la Biosfera Sian Ka’an. Området blev i 1987 blev udnævnt 
til World Heritage Site, og består af tropisk jungle, savanne, mangrove og 
små øer. Den varierede fauna dækker blandt andet over tusindvis af som-
merfugle og dyr som brøleaber, vaskebjørne og store landkrabber.  
Omkring 100 km fra Mérida finder man Celestún Nationalpark, et fanta-
stisk fuglereservat. I små både sejler man ud blandt lyserøde flamingoer, 
hejrer og fiskeørne for at nævne et par få. I fiskerbyen Celestún kan man 
nyde den friske fangst på mange små fiskerestauranter. 
En anden stor naturoplevelse får man ved at overnatte i Chicana Eco-
village lige ved det arkæologiske område Chicanna. I dette frodige jung-
lelandskab ca. 300 km fra Campeche finder man både ruiner og natur i en 
skøn sammensmeltning. 
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Få en oplevelse udover det sædvanlige hos 
Ek Balam samfundet

Turen til Los Balames regionen byder på oplevelser ud over det 
sædvanlige, hvor der bos syv dage hos Ek Balam indianerne, som 
vil lære fra sig om steder, der er vigtige for Ek Balam samfundet, 
grundet deres kulturelle værdi og påskønnelse for naturskabte 
værdier. 
Ek Balam samfundet tager både imod store grupper såvel som 
mindre grupper, par og familier. Alle vil få muligheden for at op-
leve landsbyens hverdagsliv samt få et indblik i scenarier og na-
turlige fænomener, som er karakteristiske for regionen på den 
nordlige Yucatan halvø.
Ek Balam er beliggende i den vestlige region af staten Yucatan 
mellem byerne Cancún, Quitana Roo og Mérida Yucatan. Det er et 
maya samfund, som i de sidste ti år har fået opmærksomhed, da 
den legendariske, arkæologiske by Tah Lol (i dag kaldet Ek Balam) 
er blevet opdaget i området. Stedet udmærker sig ved at have 
bygninger og figurer udhugget i sten og stuk, men med unikke 
udsmykninger som relaterer til det religiøse liv. Nær dette arkæo-
logiske sted er Ek Balam landsbyen beliggende. Indbyggerne er 
maya efterkommere, som tilbyder de besøgende muligheden for 
at leve sammen med samfundets unge, børn, mænd og kvinder 
samt opleve deres daglige gøremål. 
Ek Balam befinder sig strategisk godt beliggende mellem bio-
sfære reservatet Ría Lagartos og vigtige kulturelle steder som den 
berømte arkæologiske by Chichen Itzá og koloni byen Izamal.
Denne udflugt er sammensat så det er muligt at få det fulde ud-
bytte af dagene og besøge 8 kulturelle steder, som vil give de 
besøgende en mulighed for at få et indblik i den sande maya ver-
den.

Unikt ophold 
hos Ek Balam
samfundet
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Dag 1: Cancún
Ankomst til Cancún. Efter de fornød-
ne formaliteter vil vores guide sørge 
for transport til hotel Xbalamque, 
hvor der overnattes en enkelt nat. 
De følgende dages program vil blive 
præsenteret og derefter er dagen til 
på egen hånd at slappe af eller ud-
forske byen på egen hånd.

Dag 2: Ek Balam/Xcanche/
Ek Balam
Morgenmaden indtages tidligt, da 
der er tidlig afgang fra hotellet i Can-
cún, hvor en to timers transfer fører 
frem til Ek Balam. Først besøges de 
arkæologiske ruiner Ek Balam og 
der vil være en guidet rundvisning 
mellem templerne. Efter besøget 
fortsættes der til det underjordiske 
vandreservoir Xcanche som nu til 
dags er en eco park konstrueret med 
henblik på bevarelse af naturen, hvor 
frokosten også spises. Besøget inklu-
derer muligheden for at opleve lidt 
eventyr enten på cykel, ved at rapelle 
eller suse af sted i zip line. Endelig er 
det tid til at begive sig mod Ek Balam 
samfundet med efterfølgende indlo-
gering i U’Najil hytterne. Derefter er 
der tid til at slappe af ovenpå dagens 
oplevelser og senere indtage aftens-
maden.

Dag 3: Biosfære reservatet 
Rio Lagartos
Efter morgenmaden går turen til bio-
sfære reservatet Rio Lagartos, som er 
beliggende ca. halvanden time fra Ek 
Balam. Biosfære reservatet ligger i en 
region, som prioriterer konservering 
og reservatet er hjemsted for mere 
end 400 fugle arter, når de hvert år 
krydser det amerikanske kontinent. 
En guidet tur vil fremvise lagunen 
og fuglenes spisesteder, deres re-
der samt området for beskyttelse 
af migrationsfuglene. På turen er 

der chance for at opleve ørne fange 
fisk, den største koncentration af 
flamingoer i Mexico, spisende gæs 
og mange andre vilde fugle. Næste 
stop er salt lagunerne, hvor man 
har udvundet salt i mere end 2000 
år. Regnvandet har oversvømmet 
stedet og dannet naturlige laguner, 
som gør det muligt at flyde utroligt 
godt grundet vandets høje saltind-
hold. Desuden er der en forekomst 
af hvidt ler, som fiskerne bruger til at 
beskytte sig mod insekter og solstrå-
lerne. Det hvide ler er også godt som 
eksfolierende præparat. Efter at have 
spist frokost, er det tid til at vandre 
langs en naturlig sti, der fører hen til 
en lagune, hvor vådlandets naturlige 
vegetation kan opleves. Blandt an-
det kan man opleve forskellige fugle 
arter og hule indgangene til de nat-
lige dyr såsom vildsvin og kattedyr. 
Ved solnedgang er der en sidste tur 
indlagt i programmet med henblik 
på at observere den natlige fauna 
såsom krokodiller. Vi returnerer ved 
aftenstid til hytterne for at indtage 
aftensmaden og forhåbentlig sove 
rigtig godt ovenpå dagens mange 
oplevelser.

Dag 4: Chichen Itzá & Izamal
Med maven fyldt starter dagen med 
besøg ved den arkæologiske by 
Chichen Itzá og kolonibyen Izamal. 
Dagen i dag byder på en guidet tur 
til den arkæologiske by Chichen Itza 
med besøg ved slottet Quetzalcoatl, 
ofringsstedet, astronomi observato-
riet og de andre bygninger som ud-
gør denne store by. Derefter fortsæt-
tes turen til kolonibyen Izamal, som 
blev grundlagt for over 2000 år siden 
som et helligt sted. Senere blev byen 
besat af de spanske conquistadores, 
som byggede et stort kloster ovenpå 
mayaernes helligdom. Udover at be-

søge det store kloster, vil ruten også 
lægges forbi museet for de store me-
xicanske kunstnere indenfor popu-
lær musik, hvor vi vil se originale mu-
sik arrangementer, som udgør den 
artistiske og håndværksmæssige 
forskellighed i hele Mexico. Froko-
sten spises i Izamal. Desuden er der 
mulighed for at besøge kunsthånd-
værkerne, hvor tilblivelses processen 
af smykker i metaller såsom sølv og 
andre naturlige materialer kan ople-
ves. Om eftermiddagen vendes der 
tilbage til Ek Balam og resten af da-
gen er fri. Aftensmad og overnatning 
i Ek Balam.

Dag 5: Biosfære reservatet 
Yum Balam & Solferino samfundet
Besøg og aktiviteter hos det oprin-
delige samfund Solferino som bor i 
biosfære reservatet Yum Balam. Efter 
morgenmaden besøges Solferino, 
som er et lille maya samfund omgi-
vet af et smukt landskab og det er et 
ideelt sted for naturelskere, folk med 
smag for eventyr og fotografering. 
Det er maya efterkommerne som 
vil vise rundt på dagens forskellige 
ture/aktiviteter. Først vil der være en 
tur ud på en af skovens stier indtil et 
vådland fremkommer, som transfor-
merer sig til en lagune en gang om 
året. Derfra følger man stien mod 
’corchos’ træerne, som er fulde af be-
søgende fugle med deres reder samt 
bromeliaer og mange orkideer. Inden 
der vendes tilbage til udgangspunk-
tet er der mulighed for at bevæge sig 
op i trætoppene og beskue skoven 
fra oven. Frokost indtages i Solferino 
samfundet. Inden der drages af sted 
er der et besøg indlagt ved Solferino 
samfundets have, hvor det er muligt 
at tillægge sig viden om orkideerne 
og beskue de fantasifulde blomster. 
Solferino samfundets bor desuden 

i nærheden af et enormt træ hvis 
alder man beregner til ca. 700 år. 
Træet springer i øjnene grundet sin 
robusthed og utrolige højde. Ud på 
eftermiddagen vendes der tilbage til 
Ek Balam, hvor der er til at slappe af 
eller udforske området inden aftens-
maden serveres.

Dag 6: Coba & Tulum
I dag er det tid til at udforske den 
eco-arkæologiske park Coba og ma-
yabyen Tulum. Efter morgenmaden 
starter dagen med en guidet tur på 
cykel eller i cykel taxi gennem den 
majestætiske, arkæologiske by Coba, 
hvor der vil være mulighed for at be-
stige pyramiden Nohoch-mul, som 
anses for at være mayaernes højest 
konstruerede bygning bestående af 
tilhuggede sten. Der stiftes desuden 
bekendtskab med boldspillet pelota 
samt de utallige fundamenter med 
maya inskriptioner. Derudover er 
det muligt at cykle rundt og obser-
vere den frodige fauna, der omgiver 
Coba. Herefter er det tid at drage vi-
dere mod Tulum, som betragtes som 
en af de smukkeste, arkæologiske 
maya byer blandt andet på grund 
af sine arkitektoniske karakteristika. 
Frokosten er indlagt i Tulum, som er 
bygget på strandbredden til det cari-
biske hav. Efter at have besøgt Tulum 
vil der være tid til at tage en dukkert 
og nyde det smukke turkisblå hav. 
Om eftermiddagene returneres der 
til Ek Balam og man kan benytte re-
sten af dagen på egen hånd. Aftens-
mad og overnatning i Ek Balam.

Dag 7: Ek Balam - Cancún
Når morgenmaden er indtaget og 
tasken pakket er der transfer til luft-
havnen i Cancún.

Ek Balam – 7 dage/6 nætter
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Cancún 
I 1970’erne besluttede nogle ambitiøse turistplanlæggere at forvandle det 
søvnige lille fiskerleje kaldet Cancún til en moderne ferie-metropol i ver-
densklasse. Projektet var og er en enorm succes; Den 23 km lange sandtagne 
Isla Cancún med form som et 7 tal har nu omkring 500.000 indbyggere og 
tiltrækker strandgæster fra hele verden i overflod.  På den ene side af sand-
tangen ind mod hovedbyen på land har man Laguna de Nichupté og på den 
anden det turkisblå Caribiske Hav med kilometervis af paradisiske stande. 
Da sandet i virkeligheden er mikroskopiske planktonfossiler, som ikke bliver 
særligt varme, har man en slags naturlig aircondition under fødderne. Dette, 
sammenlagt med den blændende hvide farve i kontrast til det azurblå vand, 
gør  strandene til en utrolig fornøjelse. Den brede boulevard Kukulcán går 
fra byen igennem hele sandtangen, og er én lang perlerække af restauranter, 
indkøbscentre, casinoer, natklubber og barer udover de mange luksushotel-
ler, der selvfølgelig ligger lige ud til stranden. Givet er det, at det ikke er i Can-
cún, man finder den ægte mexicanske sjæl, men er man til eksotisk strand-
ferie med alle muligheder for udflugter og fornøjelser i solen, er det stedet 
over alle. Desuden ligger Yucatán-halvøens største lufthavn her, samt store 
hospitaler og andre services. Før man tager til Cancún skal man huske et par 
ting: Man skal kunne lide mange turister og hektiske charterrejse-tilstande. 
Man skal også huske at alting er dyrere end i resten af landet og stilen mere 
amerikansk end mexicansk på alle måder. 

Playa del Carmen
Da man byggede Cancún om til en turistmagnet, blev også det stille fisker-
leje Playa del Carmen en times kørsel sydpå vækket af søvnen. Turistindu-
strien fik også her øjnene op for de lange kridhvide, caribiske sandstrande 
og det klare, blå vand. Men trods de mange hoteller, der skød op mellem 
palmerne, har Playa del Carmen formået at bevare meget af den mexican-
ske atmosfære og charme. På gågaden Avenida Quinta, der løber parallelt 
med stranden, er der dykkerforretninger, fortovscafeer, souvenirbutikker og 
levende musik i de mange restauranter. Livet er afslappet; dagen går tilba-
gelænet med masser af sol, dykning, boldspil på stranden eller ”Happy Hour” 
på strandbarerne. Tropenatten danses væk med Tequila i blodet og masser 
af salsa i højttalerne. Bliver du træt af driverlivet, er der altid mulighed for at 
hoppe på en af Interplaya busserne, der kører mellem forskellige byer langs 
kysten eller besøge nogle de nærliggende mayaruiner, naturreservater eller 
junglen. Fra Molen ved torvet afgår færgen til øen Cozumel. 

Tulum
Tulum er for dem, der ikke er så meget til strandlivet ved Cancún og Playa 
del Carmen, men søger den mere stille strandhygge. Navnet Tulum dækker 
udover det arkæologiske område også over landsbyen samt Zona Hotelera, 
en 7 km lang kyststrækning syd for ruinerne. Dejlige, hvide palmestrande 
med masser af ”cabanas”, små palmehytter, hvor man for få pesos kan lægge 
sig i en hængekøje og nyde livet ved det jade grønne hav og spise skaldyr 
ved restauranterne. Det er muligt at snorkle, dykke eller svømme i nogle na-
turlige pools. Fra Tulum er det nuligt at tage på dagsture til Cobá ruinerne 
og Sian Ka’an reservatet.

Riviera Maya

All inclusive Resorts:
Udover de tre velkendte strand-destinationer som Cancún, Playa del 
Carmen og Tulum er der meget mere kyststrækning at opleve på Yu-
catán-halvøen. Flere steder langs kysten ligger de lækre resorts lige 
ud til stranden i natur områder med gode strande ved det jadegrøn-
ne hav. Disse resorts byder på gode oplevelser ved havet samt poolen 
og servicerer gæsterne med all inclusive pakker. Det er en nem måde 
at feriere med børnene og familien, da der er flere aktiviteter at ud-
folde sig i og alle kan spise når de føler sulten. Kontakt os for at høre 
mere om placering og services på vores resorts langs smukke Riviera 
Maya.
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Shangri-La Caribe
Calle 38 Norte
Playa del Carmen

Shangri-La Caribe er et sandt tropisk 
dykkerparadis tæt ved Playa del Car-
men, ca. 50 km fra Cancun og den 
internationale lufthavn. Der er 50 
ståtækte bungalows, hver med to 
dobbeltsenge, eget bad, loftventi-
latorer og veranda med hængekøje. 
Lige uden for ens dørtrin finder man 
en lang strækning af smuk,hvid 
sandstrand og turkist vand. Der er 
desuden swimmingpool til både 
have og hav, jacuzzi, massage, yoga, 
internet, to restauranter, to barer, 
bibliotek, spillerum og mange an-
dre services på resortet. Særskilt skal 
nævnes de mange muligheder for 
vandsport til rådighed; der er dykke-
rekspeditioner, fisketure, surfing og 
meget mere. Opholdet inkluderer 
halvpension. 

Excellence Riviera Cancun
Carretera Federal 307,
Riviera Maya

Hvis man har en smag for luksus, ro-
mantik og eventyr, så er Excellence 
Riviera Cancun stedet hvor man hø-
rer til. 6 organiske pools snor sig gen-
nem hotellet. Der er mulighed for at 
besøge 6 internationale restauranter 
og ikke mindre end 10 barer, plus en 
række andre attraktive tilbud såsom 
swim-in spa, et kæmpe fitness cen-
ter, samt en række uovertruffne akti-
viteter til land og til vands. Her er der 
sørget for den krævende rejsendes 
selv mindste behov.  
På Excellence Riviera Cancun, har 
man mulighed for en privat ferie, 
uden dog at være isoleret, på hotel-
let der kun består af suiter, og som 
kun tillader voksne midt på Mexicos 
berømte Mayan Riviera, kun 15 min 
fra Cancun lufthavn, med fødder i 
vand på den absolut hvide strand. 
Værelser består af to kategorier af 
suiter. Deres standard med udsigt 
til spa eller pool og med havudsigt, 
samt deres Excellence Club suiter 
der alle har hav udsigt med uden-
dørs jacuzzi, enkelte af disse kan 
man svømme til.

Eksempler på vores hoteller i området:

Ana y José Hotel & Spa
Carr. Cancun-Tulum Boc. Km 7 
Tulum

Ana y Jose’s er en drøm af et strand-
hotel  - en af de absolut bedste mu-
ligheder i Tulumområdet og et po-
pulært valg for dem der gerne vil lidt 
afsides fra masseturismen i Cancun. 
Den hvide stand udenfor dørtrinnet, 
palmetagene, den caribiske sol og 
det turkisgrønne hav.. altsammen 
med til at gøre stedet endnu bedre. 
Alle værelser og suiter i de forskel-
lige bungalows er komfortabelt, lyst 
og romantisk indrettet og stedets fa-
ciliteter er mange - spa, swimming-
pool, restaurant med havudsigt og 
meget mere.ne. 

Eksempler på vores hoteller omkring Tulum:

Hotel Zahra
Carr. Tulum Ruinas Km. 6 |
Tulum

Skønt lille strandparadis i turistklasse. 
Som mange andre steder bor man 
her i stråtækte bungalows ved stran-
den. Det er et rustikt og hyggeligt 
sted at holde ferie med palmer og 
strand. Hotel Zahra har 22 værelser 
og  flere forskellige standarder af ka-
biner. Desuden er der restaurant, bar 
og internet. 
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Isla Mujeres 
I mange år var dette stedet, hvor ryg-
sæksrejsende søgte tropisk afslap-
ning i mere stille og langt billigere 
omgivelser end hektiske Cancún. 
Der er stadig en anderledes atmo-
sfære på denne lille idylliske ø kun 
en halv times sejlads væk, selvom 
turismen breder sig hastigt. Stran-
dene er ganske vidunderlige - Playa 
del Norte, Playa los Cocos eller Playa 
Cocoteros, disse eksotiske navne le-
der dig til det hvideste sand og det 
klareste vand, som øjet kan begære. 
Isla Mujeres er kun 8 km lang og un-
der 1 km bred, og navnet siges at 
komme fra nogle religiøse kvindefi-
gurer, som mayaerne tilbad. En an-
den myte om navnet er, at piraterne 
efterlod deres kvinder her, mens de 
drog på togt.  Øens eneste by samt 
den mest populære strand, Playa Co-
coteros, ligger på den nordlige spids, 
mens strandene sydvestpå er gode 
at snorkeldykke ved. Du kommer 
bedst rundt ved at leje en golfbil, 
knallert eller cykel. Øen og byen med 
de smalle gader og hyggeligt caféliv 
har bevaret en charmerende kolorit, 
selvom der ikke er de store sevær-
digheder udover strandene. Der er 
et lille mayatempel på øens sydspids 
med en dejlig udsigt til Cancún tværs 
over det Caribiske Hav. Et par km før 
da ligger det populære snorkelområ-
de Marine Parque Nacional Garrafón. 
Der er fine muligheder for at dykke 
ved skibsvrag og flotte koralrev, og 
i den afdeling bør også nævnes “de 
sovende hajers grotte”, som ligger 
i 25 meters dybde 25 km nord for 
Isla Mujeres. Dette sted tiltrækker 
mange erfarne dykkere. Ellers er det 
muligt at tage på en sejltur de 25 km 
op til øen Isla Contoy, også nord for 
Isla Mujeres. Dette er et smukt fug-
lereservat med næsten 100 arter af 
havfugle som pelikaner, skarver, fre-
gatfugle, flamingoer og hejrer. 

Cabanas Maria del Mar
Avenida Arq. Carlos Lazo # 1
Isla Mujeres

Dette er en rigtig strandoase belig-
gende midt på North Beach omgivet 
af hvidt sand og turkist vand. Alle 
73 værelser har moderne faciliteter 
og er tropiske, lyse og behageligt 
indrettet. Man er også i gåafstand 
til landsbyen og indkøbsmulighe-
derne.   

Isla Cozumel 
Denne Mexicos største ø, som er 53 
km lang og 14 km bred, blev gjort 
legendarisk af Jaques Cousteau, som 
fra 1961 udforskede og filmede koral-
revet i området. Siden har dykkeren-
tusiaster fra hele kloden valfartet til 
dette andet største koralrev i verden, 
Arrecife Palancar, der gemmer på 5 
kilometer af de smukkeste koraller 
og fisk i alle regnbuens farver. Før alt 
dette var det blot en lille fiskerø en 
halv times sejlads fra Playa del Car-
men. Men mange år før da var Isla 
Cozumel et vigtigt sted for Mayaer-
ne, der kom hertil for at tilbede deres 
frugtbarhedsgudinde Ixchel. I 1519 
kom den spanske anfører Cortés til 
øen på vej mod erobringen af fast-
landet. Siden blev det et tilflugtssted 
for pirater og senere igen udskib-
ningssted for tyggegummi. Selvom 
Cozumel er et mekka for dykkere, er 
strandene ikke helt i samme kategori 
som fastlandets. De bedste er Playa 
San Francisca 14 km fra byen og 
Playa Palancar et par km yderligere 
mod syd. I perioden maj-september 
kommer de store havskildpadder op 
på land for at lægge æg.
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D e gyldne sandstrande synes ingen ende at tage langs stillehavsky-
sten i Mexico. Badekarsvarmt, azurblåt vand, tropisk vegetation, ufat-
telige solnedgange, delfiner og hvaler – alt sammen og meget mere 

i den smukkeste indramning af de høje Sierra Madre bjerge i baggrunden. 
Nogle kan lide pulsen i de berømte badebyer Acapulco og Puerto Vallarta, 
mens andre foretrækker mere uspolerede steder som Puerto Escondido, 
Zihuatanejo eller små romantiske bugte. Desuden ligger der små, typiske 
landsbyer blot en kort køretur fra kysten.

Acapulco 
Stedet, der for de fleste betyder turismens højborg nr. 1. Igennem årtier har 
strandløver fra hele verden valfartet til Bahía de Acapulco med 11 km gyl-
den sandstrand, palmer, lækkert vand, giganthoteller og fest hele natten. Og 
de kommer stadig, til trods for at stedet snart trænger til en ansigtsløftning 
og på mange måder bliver overhalet indenom af mange andre af Mexicos 
smukke kystbyer. Den lange strandpromenade Avenida La Costera Miguel 
Alemán forbinder den gamle og den nye bydel, og her ligger også de fleste 
hoteller, restauranter, barer med palmetage og de berømte natklubber. For 
de modige er der udspring fra 40 meters højde fra klippen La Quebrada. 

Puerto Vallarta
I mexicos største bugt, den 76 km lange Bahía de las Banderas ligger et af 
de mest populære feriesteder – Puerto Vallarta. Den halvmåneformede bugt 
synes at være bestøvet med et utal af smukke strande, der overgår hinanden 
på baggrund af de palmegrønne bjerge. Delfinerne yngler her, og i perioden 
fra februar til april kan man også se hvaler. Men selvom byens indbyggertal 
hvert år tredobles af turister, kan man stadig finde det ægte Mexico inde i 
den gamle bydel. I centrum, der udgår fra Río Cuale flodens udmunding, 
hensættes man til gamle dage ved synet af de stejle, brostensbelagte ga-
der og hvidkalkede huse med røde tegltage. Herfra udgår også den lange 
strandpromenade Malecón med dens mange barer, restauranter, butikker 
og natklubber. 

Bahías de Huatulco
Hvad der førhen var en relativt ukendt bugt med få mennesker og fisker-
samfund, er nu blevet Mexicos nye turistprojekt. Dette er meget forståeligt, 
eftersom man i Bahías de Huatulco har 35 km skøn kystlinje og 9 bugter. 
Området er endnu ikke så overrendt som andre feriesteder, men rigtig beha-
geligt at besøge. Størstedelen af hotellerne ligger i bugterne Bahía de Santa 
Cruz, Bahía de Tangolunda og Bahía de Chahue, men ikke alle bugter er ud-
bygget og flere strande har man kun adgang til med båd. 

Stillehavskysten

Puerto Escondido 
Før var det blot en søvnig lille fiskerlandsby, men nu er Puerto Escondido, 
der ligger op ad en bjergskråning med udsigt til bugten Bahía Principal, 
mere en badeby. Ikke mindst et paradis for surferne, der siges at have holdt 
til her længere end denne del af Oaxaca blev asfalteret. Byen har dog kun få 
asfalterede veje, men til gengæld masser af strande, cafeer og restauranter. 
Surferne foretrækker især stranden Playa Zicatela, som i perioden april-juni 
ifølge eksperterne har lige så høje bølger som Hawaiis berømte Pipeline. 

Mazatlán
Langt oppe mod nord, næsten ud for spidsen af Baja California,  finder man 
et andet strandparadis ved Stillehavet. Også her er det hvide sandstrande 
med palmer, store hoteller og en del turister,  uden det dog er alt for overdre-
vet. Mazatlán er et godt sted både at slappe af eller dyrke en masse aktivite-
ter, ikke mindst indenfor vandsport. 
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Hotelito Desconocido
Carretera a Mismoloya 479
Edificio Scala 102
Puerto Vallarta

Hotelito Desconocido er et luksus 
hotel udover det sædvanlige, og be-
liggende lige ned til stranden. Her er 
der ingen tv, og ingen elektricitet. I 
stedet er de 30 bungalows og stierne 
oplyst med levende lys. Bungalo-
werne er bygget på store stolper lige 
ned til strandkanten.  
Alle værelser har eget badeværelse 
med udendørs brus, der kun er op-
varmet af solens stråler. Hotellet har 
saltvands swimmingpool, jacuzzi, 
spa, hesteridning, bådture, og mu-
lighed for at fiske. Hotellet har egen 
restaurant med international og lo-
kal mad. 

Hyatt Regency Acapulco
Av. Costera Miguel Alemán1  
Zona Dorada Guerrero 
Acapulco 

Dette resort er for nylig renove-
ret, og ligger med udsigt over den 
pragtfulde bugt i Acapulco. Hotellet 
ligger lige ved stranden og i hjertet 
af byens forretninger, spisesteder og 
natteliv. 
Det ligger blot 20 minutter fra Aca-
pulco midtby, og ca. 20 km fra luft-
havnen. De fleste værelser har egen 
balkon og havudsigt og der er et 
væld af faciliteter at benytte sig af 
såsom det store pool område. 

Eksempler på vores hoteller i området:

Hotel Emperio
Camaron Sabalo Ave. #51, Golden 
Zone
Mazatlán

Lækkert femstjernet hotel beliggen-
de lige ved stranden i den såkaldte 
gyldne zone i Mazatlán. Et ideelt 
sted at slappe af med en fantastisk 
havudsigt og afslappet atmosfære. 
Man er blot 10 minutter fra centrum 
og 20 minutter fra lufthavnen. Ho-
tel Emperio tilbyder en lang række 
services - swimmingpools, jacuzzi, 
fitness, internet, restaurant, bar med 
havudsigt, samt meget andet. De 
118 værelser er lyse, rummelige og 
udstyret med aircondition, kabel 
tv, kaffemaskine samt mange andre 
ting, der gør opholdet behageligt. 
Mest af alt skal dog fremhæves at 
alle værelser her en balkon med di-
rekte udsigt til Stillehavet. 

Posada Real
Boulevard B.juarez
Puerto Escondido

Posada Real er et fantastisk hotel, der 
perfekt smelter sammen med stedets 
omgivelser. Det er beliggende i et 
meget stort område med eksotiske 
haver, og med udsigt ud over havet. 
Hotellet ligger blot et par minutter 
fra den lokale lufthavn. Værelserne 
har kabel tv, mini-bar, air condition, 
og eget badeværelse. Derudover er 
der restaurant, lounge, tennisbane, 
strand og udendørs swimmingpool.   
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