Mexico
Guidad Rundresa
Max. 6 resenärer

www.vespucci-tours.com

Guidad Resa - Mexiko

Kulturrundresa på halvön Yuacatan i Mexiko - Guidad Resa
Upptäcka pittoreska koloniala städer, ett fascinerande kulturarvet och den antika mayakulturen under vår 8dagars guidade rundresa på halvön Yucatan i Mexiko. Uppleva den typiska mexikanska atmosfären och ha en
avkopplande vistelse vid den karibiska kusten. Fri entré till 5 mayastäder, en historisk klostret, en typisk
mexikansk cenote och 3 guidade stadsvandringar ingår i vårt paket. I vår resa ingår övernattningar i 3-4 stjärniga
mexikanska haciendas och en regional frukost. 2-rättersmenyer luncher eller middagar är inkluderat i priset.
Resan inkluderar högst 6 resenärer för att garantera dig en personlig och omfattande service. Våra resor är
utformade att du spenderar inte för mycket tid i minibussen. Rundresan är på engelska eller svenska. En grupp av
6 resenärer eller mer kan bestämma egen datum.

Resa:

I priset ingår

Mexico

Nätter / dagar: 7 / 8

 7 nätter i 3-4 stjärniga mexikanska haciendas
 7 frukost
 6 lunch eller middag (2 rättersmeny & 1 dryck)

Resenärer :

max. 6

Resdagar :

finns på webbsidan

Pris :

9.900 kr / person
i dubbelrum
Enkelrumtillägg +25%

Tveka inte att kontakta oss via:
- e-mail: info@vespucci-tours.com
- telefon: 0451 370 03
- chatt: www.vespucci-tours.com

 Moderna minibuss med max. 6 passagerare
 Flygplatstransfer Edinburgh













Fritt inträde Chichen Itza
Fritt inträde Tulum
Fritt inträde Coba
Fritt inträde Uxmal
Fritt inträde Ek Balam
Fritt inträde cenote
Fritt inträde klostret San Bernadino
Guidad stadsvandring Merida
Guidad stadsvandring Valladolid
Guidad stadsvandring Izamal
Resan på engelska eller svenska
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Resebeskrivning
1:a dagen
Vid ankomsten till flygplatsen i Cancun blir du välkomnade av din engelsk- och
svenskspråkiga guide för transfer till din mexikansk hacienda vid mayakusten. Där du
stannar 2 nätter.
Tjänster som ingår: flygplatstransfer Cancun
Logi: 3-4 stjärnig hacienda Riviera Maya

2:a dagen
Njuta av en tropiska cocktail och tillbringa en avkopplande dag på de vita
stränderna och det turkosa vattnet i Karibiska havet. På kvällen väntar en typisk
mexikansk middag och din guide ger dig detaljerad information om din rundresa på
halvön Yucatan.
Måltider: frukost och middag
Logi: 3-4 stjärnig hacienda Riviera Maya

3:e dagen
Du besöker den imponerande arkeologiska mayaplatsen Tulum. I motsats till övriga
mayalämningar ligger Tulum direkt vid havet på en klippa med en magnifik utsikt
över Karibiska havet. Glöm inte att ta med dina baddräkter. På eftermiddagen
upplever du den mayastaden Coba. Staden blomstrade mot slutet av den klassiska
mayaperioden 600 till 900-talet. Området är utspridd runt 5 laguner och uppdelad i
olika grupper. Coba var en av de största mayastaden i världen. På kvällen anländer
du till den koloniala staden Valladolid där du stannar 2 nätter.
Tjänster som ingår: inträde Tulum, inträde Coba
Måltider: frukost och middag
Logi: 3-4 stjärnig hacienda i Valladolid

4:e dagen
På morgonen besöker du den mayaplatsen Ek Balam från 200-talet före Kristus. En
spektakulär vy på den pyramiden Akropolis till den pittoreska djungeln väntar dig.
På eftermiddagen utforskar du den charmiga staden Valladolid från 1500-talet. En
spanska conquistador grundades staden på ruinerna av en gammal mayastad. Du
upplever flera koloniala byggnader och klostret San Bernardino.
Tjänster som ingår: inträde Ek Balam, stadsvandring Valladolid, inträde klostret
San Bernardino
Måltider: frukost och lunch
Logi: 3-4 stjärnig hacienda i Valladolid

www.vespucci-tours.com

2

Resebeskrivning
5:e dagen
Idag upptäcker du Chichen Itza, ett UNESCO världsarv sedan 1988. Mycket av
arkitekturen i Chichén Itza är fortfarande bevarad. Utforska bollplanen, en stor
arena för bollspel med stor åskådarläktare, slottet El Castillo och Akab' Dzib, ett
palats med hieroglyfiska inskriptioner. Din rundresa tar dig vidare till den
fantastiska staden Izamal, känt som “Gula Staden” Du besöker den pittoreska
gamla stan och det klostret från 1500-talet. Du fortsätter resan till Yucatans största
stad Merida, där du stannar 2 nätter.
Tjänster som ingår: inträde Chichen Itza, stadsvandring Izamal
Måltider: frukost och lunch
Logi: 3-4 stjärnig hacienda i Merida

6:e dagen
Du besöker Uxmal, en stor prekolumbiansk ruinstad från mayakulturen och ett
UNESCO världsarv sedan 1988. Stadsnamnet betyder "byggt tre gånger". Du
upplever Guvernörspalatset, en långsträckt, låg byggnad ovanpå en enorm
plattform med den längsta fasaden i det prekolumbianska Mesoamerika,
nunneklostret, bollplanen och många andra spektakulära byggnader. På
eftermiddagen utforskar du den charmiga staden Merida. Staden grundades av
spanjorer år 1542 på den plats där mayastaden T'ho var belägen. Du upplever det
livliga gamla torget, den typiska mexikanska arkitekturen och lokala delikatesser.
Tjänster som ingår: inträde Uxmal, stadsvandring Mérida
Måltider: frukost och middag
Logi: 3-4 stjärnig hacienda i Merida

7:e dagen
Längs ett spektakulärt landskap anländer du till en mexikansk cenote, ett djupt hål
som är karakteristiskt för Centralamerika. De skapas då kalkstensberggrund rasar
samman och synliggör grundvattnet. De associeras speciellt med Yucatanhalvön
och en del närliggande Karibiska öar där de användes till religiösa offringar under
Mayariket. På eftermiddagen är du tillbaka till mayakusten för en avkopplande
vistelse av ditt mexikanskt äventyr.
Tjänster som ingår: inträde cenote
Måltider: frukost och middag
Logi: 3-4 stjärnig hacienda Riviera Maya

8:e dagen
Längs mayakusten anländer du till flygplatsen i Cancun.
Tjänster som ingår: flygplatstransfer till Canucn
Måltider: frukost och middag
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Logi och Transport
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 boenden i Mexico (exempel)

Resplan

Vår minibuss (exempel)
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moderna minibuss
max. 8 passagerare
1 resväska (80x40x30cm ) / person
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