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Mexico: Storslået kultur
Kulturrejse til fantastiske Mexico oplev mayakultur, den facinerende natur og slap af på stranden i 
Playa del Carmen
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Dag 1 – Ankomst Mexico City

Mexico City er med sine godt 20 mio. indbyggere en af verdens største byer. 
Og dens placering; omgivet af vulkaner i 2.240 m’s højde, på en tidligere 
søbund, er en af verdens mest dramatiske.

Efter en spektakulær indflyvning til Mexico City møder I Jeres guide i lufthav-
nen. Sammen kører I til hotellet ”Regente”, der ligger centralt, blot 10 minut-
ters gang fra den centrale plads, ”Zocalo’en” og en række af byens vigtigste 
seværdigheder.

På hotellet vil I få udleveret en rejsepakke med rutebeskrivelse, kort og vou-
chers, og har I energi til det, kan I gå en aftentur, f.eks. op langs Parque Ala-
meda og videre hen ad gågaden mod Zocalo’en, hvor der er gode spisesteder 
og altid liv.

Dag 2 – Mexico City – Teotihuacan - Coyoacan

Efter morgenmaden bliver I hentet og kørt 50 km. ud for byen og mere end 
2000 år tilbage i tiden. Vi skal besøge ruinbyen Teotihuacan, gå ad ”De dødes 
Avenue” og evt. bestige Sol – og Måne-pyramiderne. Fra toppen kan man 
fornemme byens skala og planlægning.

Vi besøger også den storslåede og moderne katedral; La Basilica de Nuestra 
Senore de Guadelupe, samt pladsen ”Tres Culturas”, som historisk har dan-
net ramme om flere historiske begivenheder.

Turen fortsætter mod den charmerende boheme-bydel Coyoacan. Her besø-
ger vi Frida Kahlo’s blå hus, ”La Casa Azul”, hvor hun boede det meste af sit 
liv. Huset er indrettet som museum, hvor man kan gå på opdagelse i de smukt 
bevarede rum og i Frida Kahlo’s fantastiske malerier. I patioen kan man lade 
de mange indtryk bundfælle sig med en kop kaffe - ikke usandsynligt mens 
kolibrier summer omkring de smukke blomster i den skønne gårdhave.

Dag 3 – Mexico City – Zocalo – Palacio Nacional – Katedralen – Det Antropo-
logiske Museum

I dag skal vi besøge nogle af de historiske bygningerne ved Zocalo’en, nemlig 
Katedralen og National Paladset. Pladsen var også centrum for Aztekernes 
hovedstad, Tenochtitlan, da spanierne ankom i 1521. Her lå hovedtemplet 
”Templo Mayor” og kong Moctazuma II’s palads, henholdsvis hvor katedra-
len og paladset ligger i dag.
I national Paladset ser vi Diego Rivera’s fantastiske vægmalerier, der fortæller 
historien om Mexico før, under og efter spaniernes ankomst.

Efter at have besøgt Zocalo’en fortsætter vi mod Det Antropologiske Muse-
um, et af verdens mest anerkendte, både grundet dets samling og arkitektur. 
Her går vi mere i dybden med nogle af de kulturer, der har formet Mexico.

Dag 4 – Mexico City – Tuxtla Gutierrez Lufthavn – Sumidero – San Cristobal 
de las Casas

Fra Mexico City går turen i dag mod sydøst til delstaten Chiapas og i første 
omgang lufthavnen i hovedbyen Tuxtla.

Herfra kører vi gennem den frodige højlandsjungle og gør et holdt ved Sumi-
dero-kløften, hvor vi skal ud og sejle. Kløften blev skabt nogenlunde samtidig 

som Grand Canyon, for godt 35 mio aar siden. Den er 12 km. dyb og de stejle 
klippevægge, som indrammer den, er op til 1000 m høje. For snart 500 år 
siden valgte de lokale indfødte, som havde holdt spanierne stangen indtil da, 
at kaste sig i dybet frem for at underkaste sig kolonimagten.

Sumidero-kløften er en del af en nationalpark, som er hjemsted for et rigt 
plante- og dyreliv; bl.a. andet for den amerikanske krokodille, flodskildpad-
der, edderkoppe-aber, myreslugere mv.
Efter sejlturen og frokost fortsætter turen mod San Cristobal de las Casas 
ikke langt derfra.

Vi ankommer til hotellet om eftermiddagen og har resten af dagen fri til at 
nyde stemningen i den hyggelige koloniale by.

(Vi bor i Casa Na Bolom, et gammelt præsteseminar, erhvervet og ombygget 
af den danske arkæolog Frans Blom i 1950. Frans Blom ankom til Mexico i 
1919 og udforskede frem til sin død i 1963 forskellige kulturer og ruin-sites i 
Chiapas og på Yucatan halvøen, samt i Guatemale. Nogle af ruinerne opda-
gede han selv.

Casa Na Bolom, ”Jaguarens hus”, fungerer i dag, dels som museum, kultur- 
og videnskabeligt center og dels  som hotel. Værelserne er indrettet tematisk 
med genstande og billeder fra de forskellige kulturer Frans Blom, og hans 
kone fotografen Gertrude Duby, beskæftigede sig med. Hun videreførste ste-
det og arbejdet frem til sin død i 1993.

Vandfaldene: Agua Azul, Misol-Ha

Udsmykket kvinde, De dødes dag.



Fra Na Bolom er der 10 minutters gang til byens hyggelige centrum, Zoca-
lo’en, hvor der er et væld af hyggelige cafeer og spisesteder.)

Dag 5 – San Cristobal de las Casas – Chamula og Zinacantan

San Cristobal ligger i det centrale højland i 2200 m’s højde. Der bor omkring 
150.000 mennesker i byen, hvoraf omkring 60.000 som modersmål taler 
tzotzil eller tzetzal, de to dominerende etniske grupper i området. Ude for 
byen kan man finde landsbyer beboet af disse etniske grupper og eksempler 
på, hvordan man har videreført gamle skikke fra før spaniernes ankomst og 
helt frem til i dag.

I landsbyen San Juan Chamula, en halv times kørsel fra San Cristobal de las 
Casas, besøger vi kirken, hvor de lokale stadig dyrker deres egne traditionelle 
ritualer blandet med katolicismens ditto, som blev dem pålagt af spanierne 
i 1500 tallet. De indfødte beder på deres lokale sprog Tzotzil og bringer of-
fergaver som høns og æg, som de bruger i renselsesceremonier midt på kir-
kegulvet. Husk; det er ikke tilladt at fotografere i kirken.

Fra Chamula kører vi til en anden landsby i området, Zinacantan, hvor vi 
besøger en lokal familie og får indblik i deres kunsthåndværk, håndvævede 
tæpper og måden de bor på. Vi kommer tilbage til San Cristobal om efter-
middagen.

Dag 6 – San Cristobal de las Casas – Palenque

Efter endnu en aften og nat i hyggelige San Cristobal, kører vi om morgenen 
nordpå, gennem junglen, mod Palenque. Undervejs standser vi ved de ma-
leriske vandfald  Misol-Ha og Aqua Azul. Vi ankommer om eftermiddagen på 
vores hotel i Palenque by.

Byen, der primært tjener springbræt til ruin-sitet, ligger i junglen i 150 m’s 
højde. Der er varmt, så aftenen kan tilbringes i hotellets have, hvor der også 
er restaurant og pool. Står man tidligt op, kan man høre brøleaberne i bag-
grunden, de mest morgenfriske af junglens beboere.

Dag 7 – Palenque  

Om morgenen kører vi mod Maya-ruinerne ved Palenque ikke langt fra vo-
res hotel. Maya-byen var ikke den største og vigtigste i området, men dens 
arkitektur, steler og skulpturer er blandt det fineste og bedst bevarede man 
kender i området.

Vi skal se inskriptionernes tempel, hvor man i 1948 fandt kong Pacal den 
Store’s sarkofag fra 600-tallet, samt Soltemplet, Korstemplet og Paladset. 
Byen har udviklet sig over 1000 år fra ca. 226 fk. Til 799 ek., hvorefter den 
blev forladt.

Ruinerne har været kendt i flere hundreder år, men først i 1923 blev de kort-
lagt i hele deres omfang. Den danske arkæolog Frans Blom foretog vigtige 
undersøgelser af området og optegnede meget præcise kort over hele ruin-
komplekset. Samtidig redegjorde han, overfor den mexikanske regering, for 
hvordan området bedst kunne bevares.

Dag 8 – Palenque – Merida

Fra Palenque bevæger vi os nu nordpå i bus til Merida, hovedbyen i Yucatan 
staten. Med omkring 900.000 indbyggere er byen statens kulturelle og poli-
tiske hovedstad. Merida er den storby i Mexico, som har den største indfødte 

befolkning; godt 60% af befolkningen har Maya oprindelse. Byen var på et 
tidspunkt en af de rigeste i Mexico, et forhold der afspejler sig i den smukke 
og velbevarede koloniale arkitektur.

Busturen er lang og vi ankommer tidlig aften til vore hotel midt i byen. Vi 
bor et stenkast fra Zocalo’en og kan nyde den livlige plads og aftenen på 
egen hånd.

Dag 9 – Merida

Mulighederne er mange omkring og i Merida. Er man sulten på flere Maya 
ruiner, kan man besøge det fantastiske Maya kompleks ”Uxmal” små 100 
km. herfra, kendt for sin enestående Puuc-arkitektur. Også hertil ledte 
Frans Blom ekspeditioner i 1930’erne. Er man mere til naturlige forma-
tioner og underjordiske badeture, kan man besøge en af områdets mange 
cenoter(underjordiske ferskvandshuller). Man kan også blive i Merida og 
f.eks. besøge et af byens mange fine museer.

Dag 10 – Merida – Chichen Itza – Playa del Carmen

Vi fortsætter turen østover mod Playa del Carmen ved det caribiske hav. Un-
dervejs holder vi ind ved et af ”verdens syv nye vidundere”, nemlig Maya-
byen Chichen Itza. Med et omfang på omkring 5,5 km2 var byen i sin stor-
magtsdage i 900-tallet en af de vigtigste Maya-byer overhovedet. Vi besøger 
pyramiden ”El Castillo”, ”Krigerens Tempel”, ”Boldbanen” og ”Den hellige 
Cenote” på vores guidede tour.
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Sumidero Kløften
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Efter at have udforsket Maya-ruinerne, kører vi videre mod Playa del Car-
men, hvor der venter os et velfortjent hvil. Vi ankommer til vores hotel, som 
ligger et minuts gang fra stranden, sent på eftermiddagen.

Dag 11 – Playa del Carmen

Playa del Carmen er ikke længere en søvnig fiskerlandsby. Hoteller og bu-
tikker præger byen foruden, selvfølgelig, dens smukke hvide sandstrande. 
Det caribiske hav er kendt som et dykkermekka og der er mulighed for at 
arrangere dykkerture. Ellers kan man jo også bare læne sig tilbage og nyde 
udsigten. Dagen er til fri disposition.

Dag 12 – Playa del Carmen – Cancun Lufthavn – København

Efter en begivenhedsrig tur er det nu tid til at sætte kursen mod København. 
Fra Playa del Carmen er der en lille times kørsel til lufthævnen i Cancun, 
hvfra i flyver til København

Lokal turleder:Ja

Visum: nej

Pris pr person:  15825 kr.

inkluderet: Flybilletter med KLM/Air France fra København. 
Alle udflugter som beskrevet, flybilletter indenrigs 
og morgenmad

Hoteller: 
1:Mexico: Hotel: Regente
2:San Cristobal : Rincon del Arco
4: Palenque: Plaza Palenque
5: Halong bay: V’Spirit Cruise
6: Merida: Colonial Merida
7: Playa Del Carmen: Posada Sian Ka’an

Sindshvilevej 9, kld th
2000 Frederiksberg 
+45 33119922
info@adventuretrails.dk
Teknisk arrangør: Billetkontoret A/S 

Sol og Måne pyramiden


