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6.600 kr / person 
enkelrumtillägg +45% 

10 dagar 

 

Upplev på vår 10-dagars rundresa på halvön Yucatán 
ett fascinerande kulturarv, historiska maya-städer, 
pittoreska kolonialstäder och natursköna stränder 
vid karibiska havet. En detaljerade resplan med 
utflyktstips, okända sevärdheter, restaurangtips, osv. 
ingår i priset. En telefonassistans 24 timmar / 7 dagar 
ingår i alla våra resor.   
 
1-2:a dagen. På flygplatsen i Cancun väntar din hyrbil 
på dig innan du kör längs den pittoreska Maya-kusten 
till ditt första boende. Du tillbringar 2 avkopplande 
dagar på de vita stränderna vid karibiska havet.  
 
3:e dagen. På morgonen upptäcker du Tulum, en 
imponerande mayastad från den klassiska 
mayaepoken med vackra utsikter till havet. Tulum 
byggdes på 500-talet och användes som fiskestad till 
Cobá, den dominerande staden i trakten, omgiven av 
en magisk djungel. Längs ett naturskönt landskap 
anländer du på kvällen till kolonialstaden Valladolid 
var du stannar 1 natt.   
 
4:e dagen. Valladolids stadskärna grundades av 
spanska conquistadorer på en gammal mayastad på 
1500-talet. Du besöker flera kolonialbyggnader som 
klostret San Bernardino och palatset Palacio 
Municipal. På eftermiddagen besöker du den 
arkeologiska platsen Chichén Itzá, ett UNESCO-
världsarv sedan 1988. Byggd i mayaarkitekturstilen 
Puuc förtrollar den här magiska platsen dig med den 
berömda pyramiden El Castillo, det astronomiska 
observatoriet, kyrkan och krigstempeln. På kvällen 
anländer du i Mérida, den största staden på halvön. 
Du stannar där 2 nätter.  
 
  

5:e dagen. Du utforskar den "vita staden" Mérida med 
sina magnifika koloniala byggnader. Enligt ditt 
personliga intresse kan du upptäcka på eftermiddagen 
ett naturreservat, känt för sin flamingokoloni. 
 
6:e dagen. På den pittoreska vägen ”Puuc y 
Conventos” upptäcker du flera mayatempel som 
Uxmal, kloster, autentiska byar och naturliga 
underverk innan du anländer i byn Izamal där du 
stannar 1 natt.   
 
7:e dagen. Izamal är känd som "gula staden" med sina 
gulmålade byggnader. Du utforskar b.a. ett mezqual- 
destilleri, ett vackert kloster och autentiska regionala 
marknader. Maya-språket domineras fortfarande i 
den här charmiga byn.   
 
8-10:e dagen. På vägen österut upplever du en 
mayapyramid med namnet ”Svart Jaguar” och 
nationalparken Rio Lagertos. Avkoppla vid det vackra 
karibiska havet från ditt mexikanskt äventyr eller 
upptäck andra sevärdheter som biosförområdet Sian 
Ka’an.  
 
I vår resa ingår övernattningar i 3-4 stjärniga hotell 
och hadviendas med en familjär atmosfär och frukost. 
En ekonomibil med helförsäkring och 
självriskelminering garanterar dig en säker resa i 
Mexico. Halvän Yucatan är känd som säkraste 
regionen i Central- och Sydmaerika. Våra erbjudanden 
kan ändras individuellt för att passa dina behov. Vi är 
glada att kunna erbjuda en rabatt för familjer med 
barn. Vi hjälper gärna med flyg till Mexico.  
 

     

 I priset ingår 
 
 

✓ 9 nätter i 3-4 stjärniga haciendas 
✓ Eget badrum 
✓ Frukost  

 
 

✓ Ekonomibil 
✓ Full försäkring 
✓ Stöldskydd 
✓ Självriskeliminering 
✓ Obegränsade kilometer 
✓ Vägkarta 

 

 
✓ Omfattande dokumentation av 40 sidor 

med detaljerad resplan, utflyktstips, osv. 
✓ Resebok 
✓ Telefonassistans 24 timmar / 7 dagar 
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Hyrbil  
Fordon är en viktig och central del på våra rundturer 
och får därför en särskild uppmärksamhet. En 
ekonomi bil med minst 5 sittplatser och fria mil ingår i 
alla våra resor. För att garantera dig en säker och 
bekymmersfri resa, innehåller vårt hyrbilsavtal en 
helförsäkring, ansvarsförsäkring, stöldskyds och en 
skyddad självrisk. Det betyder att din  självrisk är 
skyddad om din bil blir skadad i en olycka. Skador på 
kaross, fordonsdelar och tillbehör som skett under de 
flesta incidenter är täckta. Fönster och däck ingår inte 
i självrisken. Mot en liten extraavgift kan du 
uppgradera din hyrbil till en kompaktbil. Familjer som 
reser med minst två barn får en gratis uppgradering. 
Vi samarbetar med internationella och välkända 
biluthyrningsföretag för att erbjuda dig högkvalitativa 
fordon. 
 
Biltyper Ekonomi 
Renault Clio Toyota Auris 
Volkswagen Gol Chevrolet Matiz 
Hyundai i10 Dodge Atos  
 
 
 
 
 
Ingår i vårt paket  
✓ Helförsäkring  
✓ Ansvarsförsäkring 
✓ Stöldskydd 
✓ Självriskåterbetalning / skyddad självrisken 
✓ Lokala skatter 
✓ Fria kilometer 
✓ Vägkarta 
✓ En förare 

Logi  
Du reser eftersom du vill ha en paus från vardagen. 
Vad är poängen att åka utomlands om du inte vill 
upptäcka något nytt? Du vill uppleva olika människor, 
olika klimat, olika kulturer. Detsamma gäller för ditt 
boende. Alla enhetliga hotellkedjor är till affärsresor, 
inte semstervistelser. Därför har vi valt endast  lokala 
boenden, ett urval av 3 och 4-stjärniga boenden som 
är typiska för sin region. Är det en villa i Toscana, en 
Bed & Breakfast i Skottland eller en Finka i Spanien, 
kommer du att uppleva ditt destinationsland även när 
du checkar in för natten. Alla våra utvalda bostäder 
inkluderar en lokal frukost, vilken ger dig en 
ytterligare smak av det land du befinner dig i. Vi kollar 
regelmässigt våra boenden för att säkerställa hög 
kvalitet och gästfrihet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Våra boende i Mexico (exempel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


