Inspiratiereis Mexico
22 dagen
Tijdens deze reis bezoekt u het prachtige land Mexico. Uw unieke reis start in Mexico City, waar u het
archeologische gebied van Teotihuacan en de koloniale stad Puebla bezoekt. Vervolgens gaat u naar de
bakermat van de Zapoteekse cultuur, Oaxaca. De reis gaat verder naar Palenque, een van de best
bewaarde steden van de Maya’s. In Campeche maakt u kennis met het historische centrum. Hierna wordt
u naar Merida, met haar vele attracties, gebracht. U sluit uw reis af aan de mooie stranden van Tulum.
Dag 1: Amsterdam – Mexico City
Vandaag vliegt u vanuit Amsterdam naar Mexico City. Bij aankomst wordt u welkom geheten door een
van onze medewerkers ter plaatse, die u naar uw hotel zal begeleiden. Het hotel waarin u verblijft is
gelegen in het hart van Mexico City. Uw hotel ligt zeer dicht bij het Capultepec kasteel, Paseo de la
Reforma en slechts een paar minuten lopen van het Mexico City Antropologie Museum, theaters,
concertzalen en de belangrijkste financiële en commerciële centra van de stad. Mexico City is gesticht in
1325 en is een van de vier grootste steden ter wereld.
(overnachting hotel la Casona – standaard kamer: logies en ontbijt)

Dag 2: Mexico City
OPTIONEEL: U wordt vandaag opgehaald bij uw hotel om een privé excursie te maken naar het prachtige
archeologische gebied van Teotihuacan. Tussen de 1e en 7e eeuw na Christus is de stad opgebouwd door
een onbekend volk. Hierna hebben de Azteken intrek genomen in de stad. Nog steeds worden er op deze
archeologische vindplaats nieuwe ontdekkingen gedaan. Wanneer u binnenkomt stuit u gelijk op de
tempel van Quetzalcoatl (de gevederde slang), loop via deze tempel weer verder en u komt op de
‘camino de los muertos’ (weg van de doden). Deze weg van vier kilometer lang loopt langs alle
hoogtepunten van de stad. De twee belangrijkste bouwkunsten zijn de piramide van de zon en de
piramide van de maan. De piramide van de zon is tussen de 60 en 70 meter hoog en daarmee de
hoogste piramide van de stad. Beide piramides kunnen beklommen worden, waarna u beloond wordt met
een prachtig uitzicht over de uitgestrekte heilige stad en haar heuvelachtige omgeving. Een grote hoed
en een shirt dat uw schouders bedekt wordt zeker aangeraden, de bouwwerken zijn prachtig, maar er is
nauwelijks schaduw te vinden. U bezoekt tevens de basiliek van de Maagd van Guadalupe. Mexicanen
zijn zeer katholiek en deze immense basiliek is dan gebouwd om de meest heilige plek van Mexico.
Guadalupe is de heilige maagd van Mexico en van Indiaanse en Spaanse afkomst. Verhalen doen de
ronde dat deze maagd in het leven is geroepen om de indianen te bekeren tot katholicisme. Een
donkerdere heilige zou hierbij meer invloed hebben dan een blanke, zo zou de praktische gedachte
luidden. Desalniettemin wordt Guadalupe door de meeste Mexicanen enorm geëerd. De basiliek bestaat
niet uit één, maar uit twee basilieken. Reden hiervoor is dat de eerste basiliek door een bomaanslag in
1921 en latere verzakkingen ernstig beschadigd is geraakt. De nieuwe basiliek is tussen 1974 en 1976
gebouwd waarbij 400.000 personen tegelijk naar binnen kunnen. De basiliek is namelijk een belangrijk
bedevaartsoort en is na Rome het meest bezochte christelijke bedevaartsoort van de wereld. Per jaar
komen er miljoenen mensen om een kruisje te slaan of hun pasgeboren baby aan de heilige Guadalupe te
tonen. Aan het eind van de dag wordt u teruggebracht naar uw hotel.
(overnachting hotel la Casona – standaard kamer: logies en ontbijt)

OPTIONELE EXCURSIE: bovengenoemde privé-excursie naar Teotihuacan en de basiliek van de Maagd van Guadalupe
is optioneel. De meerkosten voor het deelnemen aan deze excursie zijn € 148,- p.p. Het is mogelijk om deze excursie
in een internationaal gezelschap te ondernemen. De prijs voor deze excursie bedraagt in dat geval € 72,- p.p.

Dag 3: Mexico City
OPTIONEEL: Deze dag neemt uw privé gids u mee voor een excursie naar de beeldschone koloniale stad
Puebla. Met ruim anderhalf miljoen inwoners is Puebla de vierde stad van Mexico. Toch waant u zich bijna
in een dorp wanneer u in het historische centrum rond loopt. Puebla staat bekend om haar vele kerken,
kloosters en haar lekkernijen. Op elke hoek van de straat vindt u sfeervolle restaurantjes met zeer
vriendelijk personeel, waar u uitstekend kunt eten. Vanaf 1987 bevindt Puebla zich op de werelderfgoed
lijst van de UNESCO en zeker niet onterecht. Volgens de legende is Puebla, een van de oudste steden van
Mexico, ontstaan door de engelen. Wanneer u door de kronkelende straatjes, de gezellige marktjes, langs
de rustgevende fonteinen en de perfect onderhouden parkjes loopt, zult u begrijpen hoe deze legende is
ontstaan. Daarna brengt u een bezoek aan het nabijgelegen Cholula, waar de grootste archeologische
piramide van Mexico is gelegen. Wanneer u hier aankomt, is dit ook het eerste waar uw oog op valt. Een
prachtig aanzicht van de ‘Virgen de los Remedios’ kerk midden op een enorme heuvel, met daarachter de
bekende reusachtige vulkaan Popocatepetl die het plaatje compleet maakt. De heuvel lijkt in eerste
instantie niet bijzonder, maar hieronder bevindt zich de grootste piramide ooit door mensenhanden
gemaakt. U kunt dit indrukwekkende bouwwerk zowel van binnen als van boven bekijken en allebei is het
zeker de moeite waard. Binnen in de piramide loopt u door een labyrint van lange gangenstelsels en de
kerk bovenop de tempel is onder andere versierd met goud. Kijk op de top niet alleen naar de kerk, maar
geniet zeker van het spectaculaire uitzicht. Na afloop van deze excursie wordt u teruggebracht naar uw
hotel.
(overnachting hotel la Casona – standaard kamer: logies en ontbijt)
OPTIONELE EXCURSIE: bovengenoemde privé-excursie naar Puebla en Cholula is optioneel. De meerkosten voor het
deelnemen aan deze excursie zijn € 164,- p.p.

Dag 4: Mexico City – Oaxaca
Vandaag wordt u opgehaald bij uw hotel en per transfer naar de luchthaven van Mexico City gebracht.
Vanuit hier vliegt u met een binnenlandse vlucht naar Oaxaca. Nadat u bent aangekomen op het
vliegveld van Oaxaca wordt u welkom geheten door een van onze medewerkers, die u naar uw hotel zal
brengen. Oaxaca ligt in een uitgestrekt dal op een hoogte van 1600 meter. Dit stadje was oorspronkelijk
de bakermat van de Zapoteekse cultuur, De ruïnes van Monte Alban en Mitla zijn hiervan
indrukwekkende overblijfselen. Het autovrije en sfeervolle Zócolo, omzoomd door arcaden, met gezellige
restaurantjes en terrasjes waar u van de populaire tequila, of de lokale specialiteit mezcal kunt genieten
is het hart van de stad. Grote laurierbomen zorgen voor een groen accent. In de regio rondom Oaxaca
worden de beruchte Mexicaanse drankjes mezcal en tequila gefabriceerd. Volgens een oeroude legende
was het chaos troef in de hemel toen de goden ruzieden over de vraag wie de mensen een drank kon
bezorgen die zowel aangename als verwoestende eigenschappen in zich verenigden. Het probleem werd
opgelost met een bliksem die in een agave sloeg. De vrucht van de plant raakte aan de kook en de
werking van het opwellende sap bleek als snel bij de toegesnelde mensen aan te slaan. De spreuk: "Para
todo mal mezcal, y para todo bien también". is in heel Mexico populair: "Mezcal is het medicijn tegen al
het slechte en de viering van al het mooie". Mezcal wordt gestookt in kleine lokale distilleerderijen en
geniet landelijke bekendheid, Tequila daarentegen is een gedeponeerd handelsmerk en synoniem voor
Mexico. U verblijft in een voormalig klooster, welke is gebouwd in 1576. Geen twee kamers zijn identiek
in het Quinta Real Oaxaca, maar ze bieden allemaal modern comfort met een Spaans koloniaal tintje.
(overnachting hotel Quinta Real Oaxaca – suite exterior: logies en ontbijt) (www.quintareal.com)

Dag 5: Oaxaca
OPTIONEEL: In de ochtend wordt u meegenomen en bezoekt u ambachtelijke werkplaatsen en woningen.
Hier kunt u zien hoe de ambachtelijke werken worden gemaakt. Oaxaca wordt gekenmerkt door de
creativiteit van de mensen. Er is een reeks van steden aan de rand van de hoofdstad met artistieke
tradities. U bezoekt de stad San Bartolo Coyotepec, hier wonen deskundigen van het fabriceren van
keramiek met behulp van zwarte klei, welke in ondergrondse ovens worden gekookt. Daarna gaat u naar
San Martin Tilcajete, hier ziet u ambachtslieden die kunstwerken maken van houtsnijwerk. In Santo
Tomas Jalieza worden tassen, tapijten en riemen gemaakt, waarvan de motieven gerelateerd zijn aan de
lokale flora en fauna. Rond het middaguur wordt u weer terug naar uw hotel gebracht
(overnachting hotel Quinta Real Oaxaca – suite exterior: logies en ontbijt)
OPTIONELE EXCURSIE: bovengenoemde privé-excursie Coyotepec, Jalieza & San Martin Tilcajetevan een halve dag is
optioneel. De meerkosten voor het deelnemen aan deze excursie zijn € 93,- p.p.

Dag 6: Oaxaca
OPTIONEEL: In de ochtend wordt u opgehaald bij uw hotel om een excursie te maken naar Monte Alban.
Er wordt aangenomen dat Monte Alban in de 16e eeuw vernoemd is naar de Spaanse landeigenaar,
waarvan de achternaam Montalvan was. Ongeveer 4000 jaar geleden verplaatste een volk van
onbekende oorsprong naar de Oaxaca valleien. Rond 500 voor Christus verhuisden de Zapotecans naar
deze regio. Een van deze groepen begon toen met de enorme taak van het nivelleren van de top van een
1600 meter hoge berg, welke drie valleien verdeeld, en bouwde Monte Alban met een doolhof van
ondergrondse gangen, kamers, riolering en water opslagsystemen. Monte Alban staat samen met het
centrum van Oaxaca op de werelderfgoedlijst van de UNESCO.
(overnachting hotel Quinta Real Oaxaca – suite exterior: logies en ontbijt)
OPTIONELE EXCURSIE: bovengenoemde privé-excursie naar de archeologische vindplaats Zapotec en Monte Alban van
een halve dag is optioneel. De meerkosten voor het deelnemen aan deze excursie zijn € 89,- p.p.

Dag 7: Oaxaca – Mexico City – Villahermosa - Palenque
Vroeg in de ochtend wordt u opgehaald bij uw hotel en naar de luchthaven van Oaxaca gebracht. Vanuit
hier vliegt u met uw binnenlandse vlucht naar Villahermosa. U dient hierbij over te stappen in Mexico
City. Bij aankomst wordt u welkom geheten door een van onze medewerkers en naar uw hotel in
Palenque gebracht. Na aankomst in Palenque, wordt u meegenomen naar de archeologische vindplaats
Palenque. Palenque is een archeologische vindplaats van de Maya beschaving niet ver gelegen van de
Usumacinta-rivier in de gemeente Palenque, op ongeveer 130 km ten zuiden van Ciudad del Carmen. Als
vindplaats is het van middelmatige grootte, vergeleken met de grote archeologische vindplaatsen van
Maya cultuur, zoals Tikal in Guatemala of Copán in Honduras, maar de vondsten zijn van grote waarde.
De beste architectuur, het beste beeldhouwwerk en stucco-reliëf kunnen er gevonden worden. Niet voor
niets wordt Palenque vaak de allermooiste Maya vindplaats genoemd. Palenque, gelegen in de staat
Chiapas, is een van de best bewaarde steden van de Maya's. Het was een ven de eerste steden die
herontdekt werd nadat de stad eeuwenlang verlaten was geweest als gevolg van het verval dat in de 9de
eeuw begon. Palenque hoort tot die weinige Mayasteden waar koningen uit de anonimiteit treden dankzij
de ontcijfering van het historische verhaal, welke ze op de stenen achterlieten. De hiëroglyfen vertellen
over de geschiedenis van een dynastie die in 431 na Christus begon met de troonbestijging van koning
Bahlum-Kuk. Over de volgende generaties zwijgen de stenen nagenoeg, tot in 615 de twaalfjarige Pacal
(schild) de troon besteeg. Onder deze legendarische koning en zijn zoon Chan-Balum (Jaguar-Slang)
bereikte Palenque zijn hoogtepunt, de meeste invloed en grootste rijkdom. Vader en zoon waren
bijzonder actief, ze voltooiden het Paleis en lieten de meest schitterende tempels bouwen. De meest

sensationele ontdekking in Palenque - en de hele Mayawereld - is de graftombe van Koning Pacal in de
Tempel der Inscripties.
(overnachting hotel Quinta Cha Nab Nal – junior suite: logies en ontbijt) (www.quintachanabnal.com)
Dag 8: Palenque (Yaxhilan en Bonampak)
OPTIONEEL: U wordt vroeg in de ochtend (06:00h) opgehaald bij uw hotel voor een lange, maar
onvergetelijke excursie naar de archeologische Maya vindplaatsen Yaxhilan en Bonampak, diep in de
Lacandon jungle gelegen. Yaxchilan staat bekend om haar prachtige ligging. De overblijfselen van deze
stadstaat van de Maya’s zijn gelegen in een U-bocht in de rivier Usumacinta, welke de natuurlijke grens
tussen Mexico en Guatemala vormt. De unieke ligging van deze oude stad bij de Usumacinta, maakte het
een van de belangrijkste plaatsen in de Mayawereld als het centrum van de gecontroleerde handel in de
regio. Door de inscripties is men meer te weten gekomen over de heersende Jaguar dynastie, meer dan
over bijna alle andere regerende stammen. De geluiden van de grote troepen brulapen zullen u eraan
doen herinneren dat u ver van de moderne wereld bent en hoe levend de Lacandon jungle nog is. Tijdens
het terugkeren naar Palenque maakt u nog een stop bij een ander fascinerend en goed bewaard geheim
van deze jungle: Bonampak. Bonampak was lang niet zo’n belangrijke nederzetting als Yaxchilan,
eigenlijk had Yaxchilan veel invloed op Bonampak. De nederzetting is beroemd om zijn
verbazingwekkende muurschilderingen. Van de inwijding van de troonopvolgers tot de afbeeldingen van
veldslagen en bizarre rituelen van martelingen, zijn deze muurschilderingen ongeëvenaard in de hele
Mayawereld. In de late namiddag keert u terug naar uw hotel.
(overnachting hotel Quinta Cha Nab Nal – junior suite: logies en ontbijt)
OPTIONELE EXCURSIE: bovengenoemde privé-excursie naar de archeologische vindplaatsen Yaxhilan en Bonampak is
optioneel. De meerkosten voor het deelnemen aan deze excursie zijn € 265,- p.p. Het is mogelijk om deze excursie in
een internationaal gezelschap te ondernemen. De prijs voor deze excursie bedraagt in dat geval € 145,- p.p.

Dag 9: Palenque – Campeche
Deze dag wordt u met privé-vervoer naar Campeche gebracht. Deze autorit zal ongeveer 5 uur duren.
Campeche is een van de mooiere steden op het schiereiland Yucatan.
(overnachting hotel Casa Don Gustavo – standaard suite: logies en ontbijt)

Dag 10: Campeche
Vandaag is vrij gepland zodat u op eigen gelegenheid dingen kunt gaan ondernemen. Campeche is door
UNESCO verklaard tot Cultureel Werelderfgoed en het is dan ook zeker de moeite waard om eens door
het oude centrum te wandelen of fietsen. De schone straten met kleurrijke huizen geven de stad een
Caribische uitstraling.
(overnachting hotel Casa Don Gustavo – standaard suite: logies en ontbijt)
Dag 11: Campeche – Merida
In de ochtend wordt u opgehaald bij uw hotel om een privé tour van ongeveer 5 uur door het historische
centrum van Campeche te maken. U zult hier onder andere een bezoek brengen aan het centrale plein
(Zocalo), markten, Fransisco de Paula Toro Theater en de kathedraal van Campeche. Daarnaast bezoekt
u de archeologische vindplaats van Edzna met haar opmerkelijke gebouw op het plein; de belangrijkste
tempel. Na afloop van deze excursie wordt u In de middag met privé-vervoer naar Merida gebracht. Er
zijn weinig regio’s in Mexico die zoveel attracties als Merida bieden: ongelooflijke monumenten getuigen
de pracht van de Maya-cultuur, een rijke folklore welke u terugziet in de kleding, liedjes, dansen en de
gastronomische hoogstandjes waardoor de keuken van Merida beroemd is geworden.
(overnachting hotel Hacienda Merida – standaard kamer: logies en ontbijt)

Dag 12: Merida
OPTIONEEL: Vandaag maakt u een privé excursie door het historische centrum van Merida. U bezoekt
verschillende markten, het centrale plein, het museum van Canton Palace, de kathedraal. De bouw van
de kathedraal werd afgerond in 1559 en dat maakt het de oudste kathedraal van Latijns-Amerika. In de
kathedraal staat het beeld ‘Jezus met de blaren’. Het beeld is uitgesneden uit een boom die eens door de
bliksem werd getroffen en een gehele nacht in brand heeft gestaan. Wonder boven wonder hield de boom
er geen enkele schade aan over. Wanneer de kathedraal zelf eens in brand heeft gestaan hield het beeld
er enkel een aantal krasjes aan over. Daarnaast bezoekt u het Monumento a la Patria (Monument voor
het Vaderland) en Paseo Montejo, waarvan het ontwerp gebaseerd is op Franse boulevards. Na afloop
keert u terug naar uw hotel.
(overnachting hotel Hacienda Merida – standaard kamer: logies en ontbijt)
OPTIONELE EXCURSIE: bovengenoemde privé-excursie van een halve dag in het historische centrum van Merida is
optioneel. De meerkosten voor het deelnemen aan deze excursie zijn € 125,- p.p.

Dag 13: Merida
Er is vandaag een vrije dag voor u gepland. U heeft vandaag alle gelegenheid om deze stad nader te
verkennen. Het Antropologisch Museum is een aanrader, waar u vele overblijfselen van de Maya’s kunt
bezichtigen. Verder leent de stad en de omgeving zich prima voor fietstochten. Daarnaast zijn er in de
omgeving van Mérida vele andere interessante plekken om te bezichtigen. U kunt een dag doorbrengen
in Celestún, waar een flamingo kolonie huisvest.
(overnachting hotel Hacienda Merida – standaard kamer: logies en ontbijt)
Dag 14: Merida – Chichen Itza – Tulum
In de ochtend wordt u opgehaald bij uw hotel om een excursie te maken naar de verbazingwekkende
archeologische vindplaats Chichen Itza, de bekendste tempelstad van de Maya’s, welke diende als het
politieke en economische centrum van de Maya beschaving. De verschillende bouwwerken – de piramide
van Kukulkan, de Tempel van Chac Mool, de Hal van de Duizend Zuilen en het speelveld van de
gevangenen – zijn vandaag de dag nog steeds te zien en weerspiegelen de buitengewone toewijding voor
de architectonische ruimte en compositie. De piramide zelf, was de laatste en misschien wel de grootste
van alle Maya-tempels. Aan het eind van de dag wordt u naar Tulum gebracht, waar u de laatste dagen
van uw reis zult verblijven.
(overnachting Hotel en Spa Ana y Jose – superior garden view: logies en ontbijt)

Dag 15 t/m 20: Tulum
U verblijft deze dagen in het plaatsje Tulum. In tegenstelling tot Cancun en Playa del Carmen is dit nog
een kleiner plaatsje wat alles biedt dat u nodig heeft maar niet de massa. Her is hier heerlijk relaxen en
natuurlijk mag u de tempels van Tulum, een van de meest fotogenieke plaatsen van Mexico, niet
vergeten.
(overnachting Hotel en Spa Ana y Jose – superior garden view: logies en ontbijt)
Dag 21: Tulum – Cancun – Amsterdam
Vandaag wordt u opgehaald bij uw hotel en naar de luchthaven van Cancun gebracht. Vanuit hier vliegt u
met uw intercontinentale vlucht naar Amsterdam. Hier komt u de volgende dag aan.
Dag 22: Amsterdam
U komt vandaag aan in Amsterdam. Einde van uw unieke reis!

Prijs: Ca. € 6.778,- p.p. *
* Op basis van 2 samen reizende personen
* Afhankelijk van het moment van boeken, beschikbaarheid van de vluchten en de periode van reizen
BELANGRIJK: Sapa Pana Travel is gespecialiseerd in individuele maatwerkreizen. Een reis wordt volledig
op uw wensen afgestemd, u reist individueel en alles hebben we tot in detail voor u verzorgt. Deze reis is
een voorbeeld van wat we kunnen organiseren voor u. We kunnen aan een reisvoorstel, zoals hierboven,
net zolang schaven tot het is geworden zoals u voor ogen had.
Neemt u contact met ons op voor aanvullende informatie:
073 -6106204 of info@sapapanatravel.nl

Inclusief:
•
ALLE internationale vluchten, economy class
•
ALLE binnenlandse vluchten, economy class
•
ALLE 20 hotelovernachtingen, maaltijden zoals vermeld
•
ALLE transfers en excursies zoals vermeld
•
reisboek over de bestemming
•
24-uurs back-up van onze kantoren ter plaatse
Niet inclusief:
•
aanvullende vertrekbelasting - lokaal te voldoen, zie kopje hieronder
•
publieksheffing Calamiteitenfonds reizen; €2,50 per boeking
•
reserveringskosten €15,- p.p.
•
reis- en annuleringsverzekering
•
per boeking maken wij één factuur, op naam van de hoofdboeker. Mocht u dit anders wensen,
dan zijn wij genoodzaakt € 25,- extra administratiekosten per factuur in rekening te brengen.
Aanvullende vertrekbelasting:
Op Mexicaanse vliegvelden dient na het inchecken een aanvullende vertrekbelasting contant voldaan te
worden. Voor internationale vluchten geldt een tarief van ca. USD $ 48,- p.p.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
UW REIS IS BIJ ONS IN GOEDE HANDEN. GA OP REIS MET EEN GEVOEL VAN ZEKERHEID!
Sapa Pana Travel is aangesloten bij de ANVR, het SGR en CFR.
ANVR: Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de
reizen en van de informatie daarover. www.anvr.nl
SGR: Deze reis valt onder de garantie van het SGR. De SGR garantie houdt in dat de consument
verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen
de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. www.sgr.nl
CFR: Deze reis valt onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als
consument die deelneemt aan door ons georganiseerde reis: - (een deel van) uw reissom terugkrijgt
indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; - de noodzakelijke
meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen indien wij u
vervroegd moeten repatriëren. www.calamiteitenfonds.nl
Onze reizen vallen onder de ANVR-reisvoorwaarden;
http://www.sapapanatravel.nl/voorwaarden

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Travelife, sustainability in tourism. Think green !
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en
cultuur, zodat reizen ook in de toekomst mogelijk blijft. Wij voelen ons hierbij betrokken. Als ANVR
reisorganisatie hebben wij een milieuprogramma met praktische maatregelen.
- Denk aan het milieu voordat u dit reisvoorstel print -

