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MEXICO
Mexico er et land med mange kontraster. Himmelstræbende 
bjergkæder indrammer frugtbare dale, frodig regnskov afløses af  
trøstesløs ørken. Her er en af verdens største byer og et uendeligt 
antal små afsides beliggende flækker – det hele rammet ind af knap 
10.000 km kystlinie. Kontrasterne afspejles også i landets befolk-
ning. Mange har aner fra både de spanske erobrere og fra landets 
oprindelige befolkningsgrupper, hvis traditioner og sprog er blevet 
overført gennem generationer, og som i dag kan opleves i kunst-
håndværk, danse og folkefester. 

Der er mange muligheder for en storslået ferie rundt om i Mexico. Vi 
har i denne brochure valgt at koncentrere os om Yucatan-halvøen, 
der ligger ud i Den Mexicanske Golf og med landegrænser mod syd 
til Guatemala og Belize. Her får I både mayaernes fascinerende 
historie og storslåede bygningsværker, fantastiske sandstrande 
med alle former for vandsportsaktiviteter og charmerende byer som 
for eksempel Merida og Valladolid. Naturligvis får I også mulighed 
for at begynde eller slutte jeres ferie med et ophold i Mexico City.
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VIsuM Og pas
Der kræves i øjeblikket (maj 2006) ikke visum for danske stats-
borgere på ferierejser under 90 dages varighed til Mexico, men 
passet skal være gyldigt mindst et halvt år efter indrejsen. Man 
skal udfylde indrejseformularer til paspolitiet og toldvæsnet 
ved indrejsen. De udleveres i flyet i god tid før landingen. Husk 
at passe på det turistkort som paspolitiet stempler ved indrej-
sen og lægger tilbage i jeres pas. Uden det er det svært at 
komme ud af landet igen. Skulle I miste det under opholdet, så 
henvend jer straks på nærmeste immigrationskontor og fortæl 
om tabet.
Ovenstående oplysninger er givet med forbehold for ændringer. 
For seneste opdateringer og yderligere information f.eks. ved 
ikke dansk statsborgerskab kontakt Den Mexicanske Ambas-
sade, Gammel Vartov Vej 18, 2900 Hellerup, Tlf.: 39 29 57 44, 
info@mexican-embassy.dk

Mexico City

Yucatan
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Mexico City er en af verdens største byer, har for længst har pas-
seret de 20 millioner indbyggere og tallet stiger dagligt. tilflyttere 
strømmer ind fra landområderne for at søge lykken. så bortset 
fra nogle enkelte ret interessante kvarterer er byen et stort rod af 
grimme bydele bundet sammen af et net af tæt trafikerede motor-
veje. Der er dog mange gode grunde til at besøge hovedstaden. 
Den såkaldte Zona rosa, hvor de fleste turister holder til, har 
hyggelige gader med fine gamle huse, mange restauranter, barer 
og gode butikker. på Genova 61 er endog et dansk konditori. Det 
historiske kvarter omkring Zócalo, en af verdens største pladser, 
trækker ligeledes mange turister til. ud over at være pladsen hvor 
man mødes til store nationale festligheder eller demonstrationer, 
er her også optræden af gøglere, musikanter, healere og næsten 
altid små grupper af mennesker, der ved deres optræden slår til 
lyd for at bevare gamle indianske traditioner. 
Den enorme katedral, Catedral Metropolitana, i centrum lokker 
de fleste inden for, og det samme gør en af byens mange skæve 
kirker, san francisco i samme nabolag. De synker, fordi byen er 
grundlagt på en række opfyldte søer. Men lokale ingeniører har 
fundet en teknik, der bremser disse skævheder effektivt. 

Vil man have landets historie fortalt i billeder må man ikke undlade 
at besøge den fine gamle parlamentsbygning palacio Nacional på 
kanten af Zócalo. Her er nogle af væggene i gården udsmykket 
med historiske motiver skabt af den verdenskendte kunstner 

Diego rivera. også museet for den efterhånden lige så berømte 
frida Kahlo, som rivera var gift med, kan anbefales til de kunsthi-
storisk interesserede. på antropologisk Museum får man trukket 
linierne i landets historie op i form af de rige fund fra ikke mindst 
aztekernes og mayaernes storhedstid. alt er arrangeret flot og 
med stor rummelighed. Det er et af verdens fineste museer af 
sin slags.

Nord for byen er flere store seværdigheder. Det er tepotzotlán  
med flere arkitektoniske perler i form af klostret fra det 16. 
århundrede og den højbarokke san francisco Javier kirke med 
nogle helt overdådige udsmykninger, og toltekernes tidligere 
hovedstad tula med bl.a. tlahuizcalpantecuhtli, samt Coate-
panti, den 40 meter lange og 2 meter høje slangemur. I en lidt 
mere nordøstlig retning ligger teotihuacán, et af landets bedst 
bevarede arkæologiske områder på stedet, hvor man siger, at 
mennesker blev til guder. endnu før vor tidsregning var her en af 
verdens største byer med omkring 200.000 indbyggere. tilbage er 
stadig resterne af store paladser, citadellet og ikke mindst solens 
og Månens imponerende pyramider bundet sammen af den � km 
lange avenida de los Muertos, De Dødes Boulevard. solpyrami-
den måler 225 meter x 225 meter i gadehøjde, mens den øverste 
sten ligger 64 meter højere eller 248 trin oppe. et imponerende 
sted at se solen gå ned.

MEXICO CIty

Hotel Regente ***
Paris 9 Col. Revolución
Mexico City
Tlf.: (55) 1084 8700

Et ganske pænt turistklasse hotel beliggende i lidt triste 
omgivelser men blot 10 minutters gang til Zona Rosa, der 
er byens underholdnings- og forretningskvarter med et 
stort udbud af restauranter, butikker og natteliv. De 140 
værelser er holdt i glade farver. De fleste er meget rum-
melige og udstyret med 2 dobbeltsenge, så det er muligt 
for en familie på 4 personer at bo på værelset. Er man 5 
personer kan juniorsuiten, der ud over de 2 senge har en 
sovesofa, anbefales. Alle har pæne nyere badeværelser, 
aircondition, TV, telefon, safetybox og hårtørrer. Der findes 
desuden ismaskine på hver etage.  I stueetagen ligger ho-
tellets bar samt den lyse og indbydende restaurant, der er 
åben for morgenmad, frokost og middag. 
Et fint valg til prisen og med gode indkvarteringsmulighe-
der for børnefamilier.
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Hotel Majestic **+

Madero 73
Mexico City
Tlf.: (55) 21 8600

En imponerende bygning fra begyndelsen af forrige år-
hundrede huser Hotel Majestic, der ligger lige ved zóca-
lo’en, katedralen og parlamentsbygning med Diego Ri-
veras fantastiske vægmalerier. Her er masser af charme 
og atmosfære, smukke kakler på gange og i lobby og en 
farvestrålende patio. De 85 værelser, der er udstyret med 
TV, radio, hårtørrer og safetybox, er af varierende stør-
relse og kunne trænge til en renovering. Møbler/tæpper er 
lidt slidte, og badeværelset er også en ældre model. Helt 
eventyrlig – selvom den også trænger til en renovering - er 
hotellets tagrestaurant på 7. etage, der er åben fra kl. 7 
til kl. 23.30. Her sidder man i første parket til at betragte 
folkelivet, der udspiller sig på den store centrale plads. 
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plaza Florencia ***
Florencia 61 Col. Juárez, Zona Rosa
Mexico City
Tlf.: (55) 5242 4700

Et hyggeligt turistklasse hotel med masser af mexicansk 
atmosfære og perfekt beliggenhed i Zona Rosa. Her er re-
stauranter, butikker, barer og natteliv lige udenfor døren. 
Reception/lobby har et rustikt præg og store bløde sofaer, 
hvor man kan slå sig ned og nyde en drink fra baren. De 
142 værelser er nydeligt indrettede og har alle aircondi-
tion, TV, minibar, telefon, kaffe-/tefaciliteter og hårtørrer. 
Morgenmaden, en pæn buffet, indtages i restauranten, 
der ligger lige ved receptionen. På hotellet findes desuden 
fitnesscenter.
Et godt hotel til prisen med en helt perfekt beliggenhed.

plaza florencia

3

Hotel Majestic Hotel regente

4



Boscue De 
Chapultepec

Av Chaputepec Camino Real

Av Arcos de Belen

B
al

d
er

as

A
v 

C
en

tr
al

 L
az

ar
o
 C

ar
d
en

as

P
in

o
 S

u
ar

ez

Paseo De La Reforma

Ca
lz
 M

el
ch

or
 O

ca
m

po

Av Elercito N
acional

M
ariano Escobado

Palacio
Nacional

Zocalo

Museo Nacional 
de Antropologia

Zona Rosa

5

2

3

1

4

Best Western Hotel de Cortes ****
Avenida Hidalgo 85
Mexico City
Tlf.: (55) 5518 2181

Et helt vidunderligt førsteklasses hotel indrettet i et tid-
ligere kloster, der blev opført i 1660 til de første spanske 
munke på mexicansk jord. Den utrolig charmerende patio 
er husets hjerte. Her serveres morgenmad, frokost og mid-
dag akkompagneret af rislen af vand fra den lille vandkunst 
og sang fra små fugle i bur. Her er 28 smukt indrettede 
værelser alle med TV, clockradio, telefon, safetybox og 
hårtørrer. Hotellet ligger på en befærdet gade, men inde 
bag de tykke mure er der fred og ro. Der er knap 1 km til 
katedralen og zócalo’en, omkring 3 til Zona Rosa og ca. 8 til 
det arkæologiske museum – seværdigheder, der nemt nås 
med bus eller metro. 
Et hotel, der primært appellerer til et voksent publikum, der 
vil sætte pris på stedets historiske atmosfære.
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Best Western Hotel de Cortes 

sheraton Maria Isabel Hotel & towers ****
Paseo de la Reforma 325 Col. Cuauhtemoc
Mexico City 
Tlf.: (55) 5242 5555

Et flot førsteklasses hotel med fin beliggenhed et par mi-
nutters gang til Zona Rosa og det store udbud af butik-
ker og restauranter. En smuk lobby byder velkommen til et 
velfungerende hotel med 775 dejlige værelser, der alle er 
udstyret med aircondition, internetadgang, TV, safetybox, 
minibar, strygejern/-bræt og hårtørrer. Alle værelser er 
desuden udstyret med lækre dyner. Her er flere restau-
ranter med både amerikansk, italiensk og mexicansk mad 
og desuden et par barer. Et veludstyret fitnesscenter, flot 
butiksarkade og en lille swimmingpool på taget er også at 
finde på hotellet.  
Et flot hotel med international atmosfære.
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sheraton Maria Isabel Hotel & towers

1 km
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Yucatan-halvøen, der strækker sig ud i Den Mexicanske Golf, er 
noget nær den perfekte feriedestination. Havet med temperaturer 
som i et badekar året rundt frister naturligvis med mange akti-
viteter, og de findes alle på Yucatan: sejlads, snorkling, surfing, 
kajakroning, cave-diving, dybhavsfiskeri, mountain-biking, hiking 
og golf - for blot at nævne nogle. 
I mangrover og jungleområder er der et meget rigt dyreliv med 
aber, leguaner, tapirer, myreslugere og vildsvin, ja med lidt med 
held kan I endog støde på en ozelot eller en jaguar. fuglearterne 
er mangfoldige, og det kræver ingen held at se pelikaner, flamin-
goer, gribbe, ørne, tukaner eller farvestrålende papegøjer. Her er 
desuden en utrolig variation af sommerfugle. Især om vinteren 
kan træerne nogle steder synes helt orangefarvede af de mange 
store og flotte monark-sommerfugle, som samles her. Mange 
steder kommer store havskildpadder op på strandene om som-
meren for at lægge æg i sandhuller, som de derefter dækker til. I 

havet, ikke mindst omkring korallerne, kan såvel snorklende som 
dykkende opleve en farvestrålende verden af koraller og omkring 
500 fiskearter. svømmer eller dykker man i cenoter og underjor-
diske floder, er der også fisk og krebse-arter at se på, men her 
er det især drypstensformationerne, der får de besøgende til at 
miste pusten.
en rejse til Yucatan er ikke fuldendt før man har besøgt minimum 
én af de mange fascinerende maya-byer, der ligger spredt i stort 
antal rundt på Yucatan-halvøen. Nogle har været tilgængelige for 
besøgende i mange år, mens andre først nu er ved at blive fra-
vristet junglens favntag. Det er fantastiske bygningsværker og en 
utrolig spændende kultur, der åbenbares. Mayaerne dominerede 
på Yucatan fra omkring år 250 til den sidste store gruppe blev 
besejret af spanierne i 1524. efterkommerne af det stolte folk er 
dog stadig meget synlige i gadebilledet. 

yuCataN

KøR SElV På 
YUCATAn-HAlVøEn
I denne brochure fokuserer vi primært på 
rejser til Yucatan-halvøen, hvor I uden pro-
blemer kan køre rundt på egen hånd i den 
lejede bil. Vejnettet er fint, skiltningen god 
og medtrafikanterne kører generelt pænt 
og hensynsfuldt. I bør planlægge kørslen, 
så I når frem til næste overnatningssted 
inden mørkets frembrud. Det bliver meget 
mørkt, og belysning på vejene findes ikke 
udenfor byerne. Vær opmærksomme på at 
der ikke er en benzinstation ”lige rundt om 
hjørnet”, så sørg for at holde øje med ben-
zinmåleren og fyld jævnligt tanken op. 
se yderligere information i prislisten. 
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HElE yuCataN
14 DAGE l 13 næTTER 

Her er turen for jer der virkelig vil rundt og se det hele! I begynder med at par dages 
akklimatisering i playa del Carmen, hvor I kan nyde strandlivets glæder. Herefter 
går turen rundt på halvøen. Både de velkendte maya-udgravninger i Chichén Itzá og 
uxmál såvel som de mere ukendte i ek’ Balam og Calakmul skal besøges. Det samme 
gælder den smukke hvide by, Merida, Izamal med den flotte klosterkirke og Valla-
dolid, hvor I kan opleve en fredsommelig, afslappet atmosfære. Der er inkluderet 
udflugt til Celestún National park, et fuglereservat med farvestrålende flamingoer, 
mulighed for en tidlig morgen at se junglens vilde dyr og som la grande finale ophold 
på et luksus ”all inklusive” resort ved den caribiske kyst. alternativt er det naturlig-
vis muligt at bo på et af vore andre dejlige hoteller ved playa del Carmen.

Dag 1-3: playa del Carmen
Ved ankomsten til lufthavnen i Cancun bliver I mødt og kørt 
til jeres hotel i Playa del Carmen. Her har I nu mulighed for 
at akklimatisere jer og finde ind i den afslappede rytme, 
som præger livet i Mexico.   
Playa del Carmen har flere end 100 barer, caféer og spise-
steder, men også en flot, indbydende strand med det læk-
reste fine, hvide sand. Det er en udpræget ferieby med fest 
og farver, musik, dans og diskoteker, barer samt udendørs 
restauranter, gøgl og gadehandlere. I kan vælge at bo midt 
i al hurlumhejet eller på et af de hoteller, der ligger i fred 
og ro og oven i købet lige ned til en strand af verdens-
klasse, men stadig i gå-afstand til byen.
Overnatning: (3 nætter)

Dag 4: playa del Carmen – Valladolíd 
(kørsel ca. 200 km)
I afhenter jeres lejebil/alternativt bliver I afhentet af jeres 
chauffør/guide, og begiver jer ud på første etape af turen 
rundt på Yucatan-halvøen. Den går mod vest til Valladolíd, 
men inden I slår jer ned i byen, bør I tage en lille omvej 
til Ek’ Balam, der er en forholdsvis nyudgravet maya-by. 
Her er en vidunderlig fred, og I kan i ro og mag udforske 
de flotte udgravede bygningsværker og se, at der ligger 

mange, der endnu er dækket af jungle. Der er omkring 20 
km til Valladolíd, hvor jeres hotel ligger midt på torvet. Her 
sidder de lokale i skyggen under store laurbær-træer og 
maya-kvinder falbyder kjoler, tæpper, hængekøjer og man-
ge andre souvenirs. Men ingen er påtrængende - det er det 
for varmt til. Byen er i sig selv den største seværdighed, 
men man bør i hvert fald kigge ekstra på San Gervasio-
kirken, det lokale regerings-palads, San Roque-museet og 
San Bernardino-klostret.
Overnatning: Hotel El Mason del Marquez.

Dag 5: Valladolíd – Merida  
(kørsel ca. 150 km)
Vi vil anbefale jer at stå op i ordentlig tid, så I er tidligt 
ude ved en af Yucatans største seværdigheder, Chichén 
Itzá, der ligger en god times kørsel fra Valladolíd. Det er et 
mageløst eksempel på en af mayaernes forladte byer, og 
i hvert fald den mest besøgte. Her er utroligt velbevarede 
pyramider og templer og en stor cenote (underjordisk sø), 
hvor ”taget” af jord og limsten er faldet ned, så man ser 
søen i et 50 meter dybt hul. Mayaerne mente, det var por-
ten til den anden verden og ofrede her både mennesker, 
dyr og kostbare gaver til guderne, bl.a. for at de skulle 
forsyne dem med regn. El Juego de Pelota er den største 

Merida
        •  

 •  Campeche  

Cancun
        •  

 •  playa del 
 Carmen

Valladolid
        •  

Chicana
        •  

YUCATAn På EGEn 
HånD I lEJET BIl 
EllER MED ED 
EnGElSKTAlEnDE 
CHAUFFøR/GUIDE
på de følgende sider får I forslag til et par 
oplevelsesrige ture på Yucatan-halvøen. 
De kan gøres med chauffør/guide eller i 
lejet bil alt efter jeres ønske og tempera-
ment. 
undervejs på jeres tur vil vi foreslå, at I 
gør stop i nogle af de små typiske maya-
landsbyer, som I kommer gennem. se ste-
dets lille kirke og tilhørende kirkegård med 
dens ofte meget farvestrålende og fantasi-
fulde, små mausoleer. Desuden kan I nor-
malt ubesværet få lov til at kigge indenfor 
hos lokale familier, der bor i enkle, karak-
teristiske huse med stråtag. 
se hotelliste på side 12-15

 •  edzna  

        •  
Calakmul
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af de mange boldbaner i mayaernes rige. 90 meter lang 
med de store runde stenringe i væggene på begge sider af 
midten. Bolden skulle igennem hullet ligesom i basketball, 
men her er hullerne anbragt lodret. Og som en del af de 
mange religiøse ritualer, som var forbundet med spillet, 
blev anføreren på det vindende hold halshugget og ofret til 
guderne. En stor ære.
El Castillo, Kukulkáns pyramide, dominerer området og er 
en slags symbolsk maya-kalender med fire sider, der hver 
har 91 trin til toppen, som sammenlagt – når man tæller 
hovedtrappens ekstra trin med - giver 365, hvilket svarer 
til årets antal dage. Ved forårets og efterårets equinox 
(jævndøgn), står solen ind i en vinkel, som får skyggerne 
ved trinene, der ender i et slangehoved, til at se ud som 
om slangen bugter sig med solens bevægelser. De trækker 
hvert år tusinder til for at følge det i et par timer. 
På vej til Merida bør I gøre en afstikker til Den Gule By, Iza-
mal, der var et af mayaernes centre, grundlagt af itzaerne. 
Her bør I se det fine gule kloster, San Antonio de Padua i 
hvis kirke den hellige Jomfru af Izamal er afbilledet i det 
store gavlvindue. Tager I en byrundtur i hestevogn, vil I let 
føle jer hensat til kolonitiden og kan nyde synet af byens 
parker og pladser, de koloniale bygninger foruden naturlig-
vis mayaernes arkæologiske arv med bl.a. den 22 meter 
høje rest af Itzamatul-pyramiden. 
Der er ca. 75 km til Merida, hvor I skal bo de næste par 

dage. Hver aften er der forskellig slags gratis underhold-
ning i bykernen, ofte med musik og dans, og der er altid 
liv på den store zócalo, pladsen i centrum, hvor gademu-
sikanter optræder og kærestepar klistrer sig til hinanden 
på bænkene. 
Overnatning (2 nætter):

Dag 6: Merida
I dag har vi planlagt en udflugt der først bringer jer til Ce-
lestún national Park, et fuglereservat beliggende ca. 100 
km fra Merida. I små både sejler I ud og kommer tæt på 
flamingoer, hvis smukke farver lyser op i de blå/grønne om-
givelser. Også hejrer og fiskeørne skulle det være muligt at 
se. Herfra tager I til fiskerbyen Celestún, hvor I bør indtage 
jeres frokost i en af de mange restauranter, der har specia-
liseret sig i fisk og skaldyr, der fås til meget rimelige priser. 
Her er en fin strand, hvor I kan slå jer ned og betragte fi-
skerne, der lander deres fangst.

Dag 7: Merida – Campeche 
(kørsel ca. 200 km)
Så går turen sydpå. I skal ikke følge den slagne vej til 
Campeche, men tage omvejen omkring Uxmal, der er på 
UnESCOs liste over verdens kulturarv. Her finder I nogle af 
de mest majestætiske maya-byggerier på Yucatan. nogle 
er endda opført i fint slebne sten og i imponerende højder. 

Her er 15 grupperinger af bygninger, der strækker sig over 
et område på ca. 2 km. Det er imponerende bygningsvær-
ker og flere af dem rager pænt op over trækronerne i den 
omkringliggende jungle. Og alt er utroligt velbevaret. Det 
mest imponerende byggeri er dog Troldmandens Hus, en 
35 meter høj pyramide, der ifølge legenden blev bygget af 
en dværg på en enkelt nat. I virkeligheden er den opført i 
fem etaper, men hele tiden med hovedtrappen vendt mod 
vest, så den nedgående sols stråler står perfekt ind på py-
ramiden ved sommer-solhverv. 
Fortsæt til Campeche og check ind på jeres hotel, der lig-
ger med udsigt over havet lige ved byporten ind til den 
gamle by. Her ses gade efter gade med de yndigste, gamle 
huse i pastelfarver med fantasifulde smedejernsgitre for 
vinduerne og gammeldags gaslamper med stort svung på 
armene, der holder dem ud fra husene. Den 2.5 km lange 
og 2.5 meter tykke fæstningsmur beskyttede Campeche 
mod fjendtlige krigsskibe og pirater, og flere bastioner som 
Baluarte San Carlos og San Miguel-fortet har stadig strit-
tende kanoner ud mod havet og underjordiske tunneler. 
Begge fæstninger er i dag fine små museer for henholdsvis 
byen og områdets interessante, arkæologiske fund. 
Katedralen med en grundsten fra 1540 på den centrale 
plads, zócaloen, er en af de ældste kirker på Yucatan, og 
det er også interessant at se det gamle Carvajal palæ med 
mauriske buer og fornemme marmorgulve i calle 10. 
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Dag 8: Campeche – Edzná - Chicana 
(kørsel ca. 350 km)
Turen fortsætter gennem det frodige landskab og i jung-
len godt 60 km fra Campeche ligger ”grimassernes hus” 
Edzná med imponerende ruiner af pyramider og templer. 
Især Templo de los Cinco Pisos (Templet med de Fem Eta-
ger) er et imponerende syn. Her er også afbilledet skræm-
mende masker af dagens og nattens guder i Templo de 
los Mascarones, ligesom man kan bese resterne af store 
anlæg til krops- og sjæle-rensende dampbade, de såkaldte 
temezcals. 
Fra Edzná fortsætter I til jeres næste overnatningssted, 
Chicana Ecovillage, hvor I kan slappe af i de dejlige, fred-
sommelige omgivelser. Her er pæne værelser med privat 
bad/toilet og loftvifte. De ligger i én- eller to-etagers bun-
galows i et frodigt haveanlæg omkring hovedbygninger, 
der rummer restaurant og reception.

Dag 9: Chicana - Calakmul – playa del Carmen 
(kørsel ca. 400 km)
Tidlig morgen vil hotellets ranger tage jer med ud i junglen 
for at se de vilde dyr vågne og gøre morgentoilette ved 
søer og vandhul. I trætoppene svinger forskellige aber 
sig rundt, og nede på jorden kan I møde leguaner, tapirer, 
myreslugere og vildsvin, ja med lidt med held, som vi hå-
ber I har med jer denne tidlige morgen, endog ozelot eller 

jaguar. Her dybt inde i junglen ligger Calakmul, der med et 
areal på 70 km2 er en af de største udgravede maya-byer i 
Mexico. Udgravningerne regnes for så enestående, at de 
i 2002 kom med på UnESCOs liste over verdens kulturarv. 
Med sin afsides beliggenhed i den sydlige del af halvøen 
meget tæt på grænsen til Guatemala kommer her ikke 
mange besøgende, så her er fred og ro til at fordybe sig i 
de pragtfulde bygningsværker. Her bliver man kun forstyr-
ret af brøleaberne i trætoppene, af skræppen fra farve-
strålende fugle og af store leguaner, der stirrer nysgerrigt 
på jer fra ruinernes velbevarede trin. Byens oprindelige 
centrum ligger på en naturlig forhøjning og domineres af 
2 imponerende pyramider – den højeste er 45 meter og 
hvis benmusklerne kan klare turen op belønnes man med 
en eventyrlig, næsten uendelig, udsigt over junglen og 
ind i Guatamala, hvor man i det fjerne kan skimte endnu 
en maya-pyramide. Det er mærkeligt at forestille sig, at 
her en gang ikke var tæt jungle, men masser af beboelser 
omkring de hellige bygninger, hvor titusinder af mennesker 
samledes et par gange om året, når solen ramte to steler 
og markerede henholdsvis dagen for, at majsen skulle sås 
- og senere - at høsten kunne begynde.
Efter disse flotte indtryk sætter I jer i bilen og drager mod 
afslapning ved kysten. Der skal dog tilbagelægges nogle 
kilometer inden I når så langt, så I skal ikke for sent afsted. 
Frokosten kan eventuelt indtages i laguna Bacalar, hvor 

der er et pænt udvalg af restauranter og har I brug for 
endnu et stop, så kan vi foreslå byen, Carrillo Puerto. Da 
I højst sandsynligt er lidt sent fremme i Playa del Carmen 
foreslår vi jer først at aflevere bilen den følgende dag. 
Om I vil bo downtown i Playa del Carmen, ved et af de 
mere rolige strandhoteller eller lade jer forkæle ud over 
alle grænser, er naturligvis op til jer. Er I til forkælelse, 
vil I have den totale afslapning og tid til at reflektere over 
de mange fremmede kulturindtryk, så er et ophold på det 
5-stjernede ”all inklusive resort”, El Dorado helt perfekt. 
Alternativt kan vi foreslå las Palapas eller Shangri la, der 
begge ligger ned til den dejlige strand indenfor gå-afstand 
af bylivet i Playa del Carmen.  

Dag 10-13: playa del Carmen
I har nu et par dage til at nyde de vidunderlige omgivelser 
og der er rigtig gode muligheder for at blive afhængig af 
dette ultimative driverliv. 

Dag 14:
Så er ferien ved at være forbi. I bliver afhentet på jeres 
hotel og kørt til lufthavnen for jeres fly tilbage til Danmark.
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DEt NORDlIgE 
yuCataN
8 DAGE l 7 næTTER

Dag 1: Merida
Ved ankomsten til Merida bliver I mødt i lufthavnen og 
kørt til jeres hotel. Begiv jer ud i byen og nyd den dejlige 
atmosfære. Søg hen til det store torv, hvor maya-kvinder i 
deres karakteristiske broderede huipiles forsøger at sælge 
eksemplarer af de samme kjoler med fine broderier til tu-
risterne, mens andre vil afsætte hatte, smykker, tæpper, 
dukker eller hængekøjer – det hævdes i øvrigt at de bedste 
er her fra Merida.
Alle de interessante seværdigheder ligger indenfor gå-af-
stand i den centrale bydel, men hvis I vil bringes rundt i en 
calesa, som de lokale hestevogne kaldes, så aftal pris og 
rute på forhånd, hvis I ikke vil ud i et alvorligt skænderi om 
en alt for høj betaling. 
Overnatning (2 nætter):

Dag 2: Merida
En stor del af dagen er sat af til dejlige naturoplevelser og 
lidt charmerende fiskerby-stemning. Små 100 km vest for 
Merida sejler I i lanchas, små udflugtsbåde ud til Celestún 
national Park, et fuglereservat med masser af flamingoer, 

fiskeørne, hejrer og en del andre fugle. Herefter skal I be-
søge fiskerbyen Celestún nogle få kilometer derfra. Her 
kan I spise friske fisk og skaldyr til næsten ingen penge og 
bade fra en meget fin sandstrand, mens fiskerne kommer 
ind med fangsten i deres små både. 

Dag 3: Merida - Valladolíd
(kørsel ca. 150 km)
I dag henter I jeres lejebil/afhentes af jeres chauffør/guide 
og sætter kursen stik øst mod Valladolid, som er næste 
overnatningssted. Undervejs må I gøre en afstikker til den 
næsten magiske by Izamal. Ikke alene er man her rent 
geografisk næsten i centrum af Yucatan, men stedet var 
også et af maya-kulturens centre, grundlagt af itzaerne. 
De spanske erobrere har her opført nogle monumentale 
bygningsværker, bl.a. det imponerende gule kloster, San 
Antonio de Padua med en enorm gårdsplads, der var fyldt 
til bristepunktet, da pave Johannes Paul II under sit be-
søg i 1993 velsignede de fremmødte foran klosterkirken. 
Mayaerne dyrkede her solguden, og det er lige før man 
stadig fornemmer det, når man vandrer i gaderne mellem 

på denne tur får I en lille smagsprøve på nogle af de dejlige oplevelser, der 
findes i rigt mål på Yucatan-halvøen. I begynder turen i Merida, Den Hvide 
By, hvor fine palæer vidner om tidligere tiders velstand. Her er en dejlig 
stemning og det er hyggeligt at slentre rundt i byen og betragte livet. I skal 
på sejltur i et fuglereservat med flamingoer, fiskeørne og hejre og herefter 
nyde fisk og skaldyr i den lille fiskerby, Celestún. et par af de fascinerende 
maya-byer, den mest kendte, Chichén Itzá og den relativ nyudgravede, ek’ 
Balam er også på programmet. Via den lille charmerende by, Valladolíd 
går turen ud til kysten, hvor der er mulighed for at dase- og slappe ved 
den vidunderlige strand.    

Merida
        •  

Cancun
        •  

 •  playa del 
 Carmen

Valladolid
        •  
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de mange solgule huse, der også har givet Izmal tilnavnet: 
la Ciudad Amarilla, Den Gule By. 
Fortsæt herfra til Chichén Itzá, der nok er den mest ene-
stående af mayaernes og itzá-kongernes forladte byer, og i 
hvert fald den mest besøgte. Det kan derfor være en fordel 
at komme tidligt eller - endnu bedre - sidst på dagen, når 
turistbusserne er kørt videre. Da kan man have området 
næsten for sig selv, mens de mange souvenirsælgere pak-
ker deres varer sammen og bærer dem væk i store bylte 
på ryggen.
Det enorme område byder på vældige pyramider, templer 
og en stor boldbane, alt sammen utroligt velbevaret. For 
enden af en 300 meter lang vej fra pyramideområdet finder 
I den store cenote (underjordisk sø), hvor ”taget” af jord 
og limsten er faldet ned, så man ser søen i et 50 meter 
dybt hul. Cenoten er næsten cirkelrund med en diameter på 
60 meter. navnet Chichén Itzá betyder faktisk: ”På kanten 
af itzáernes brønd”. Man kan sagtens bruge et par dage 
her, hvis man vil se det hele, som blandt mange andre ting 
også tæller Krigernes Tempel, El Caracol (Sneglen), en 
snegleformet bygning, der formentligt har været brugt til 

astrologiske studier og de lange rækker med hundreder af 
søjler i Grupo de las Mil Columnas. I sandhed et fascine-
rende sted.
Vel fremme i Valladolíd checker I ind på jeres hotel.
Overnatning: Hotel El Meson del Marquez.

Dag 4: Valladolíd – playa del Carmen, Riviera Maya 
(kørsel ca. 200 km)
Brug et par timer på at udforske Valladolíd, der emmer af 
en kolonial atmosfære, som rigtig kan nydes når man van-
drer gennem de gamle gader med huse malet i lyse farver, 
antikke kirker og det dominerende franciskaner-kloster. 
Herfra går turen til hav og strand, men inden I når så langt, 
vil vi anbefale jer en afstikker fra den slagne vej. Omkring 
20 km nord for Valladolid ligger endnu en maya-by, som 
fortjener et besøg. Ek’ Balam er forholdsvis ukendt, og man 
er stadig i gang med at fravriste junglen de overgroede 
bygningsværker. Det er fascinerende at gå rundt i området 
og i fred og ro betragte det, der er blevet udgravet som den 
karakteristiske boldbane, der findes i enhver maya-by og 
den imponerende pyramide fra hvis top der er en enestå-

ende udsigt. Det er lidt af et kunststykke at kravle op ad de 
mange høje, smalle trin, men det er umagen værd.
Kør tilbage til hovedvejen og fortsæt de knap 200 km til 
jeres hotel ved Playa del Carmen. 
Overnatning (4 nætter): Det valgte hotel på Playa del Carmen

Dag 5-7: playa del Carmen
Playa del Carmen er en rigtig turistby med restauranter, 
butikker, barer og natteliv, der er opført omkring en usæd-
vanlig lækker sandstrand og dertil hørende store udbud af 
vandsportsaktiviteter. Her er noget for de fleste. Er I til fest 
og farver vælger i et hotel i centrum og foretrækker I en lidt 
mere stilfærdig afslutning på ferien har vi hoteller i behørig 
afstand til hurlumhejet. 

Dag 8:
Så er ferien ved at være forbi. I bliver afhentet på jeres 
hotel og kørt til lufthavnen for jeres fly tilbage til Danmark.
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alhambra**
Calle 8 norte esquina Zona federal Maritima 
Playa del Carmen
Tlf.: (984) 873 0735

Et pænt lille turistklasse hotel beliggende lige ved den 
indbydende strand i en lille gade, der støder op til Playa 
del Carmens 5th Avenue med det store udbud af butikker, 
restauranter og barer. Hotellet er helt nyt, og er udsmyk-
ket med flotte hvide søjler i mellemøstlig stil, masser af 
grønne planter og kurvemøbler. Alle værelser er lyse og 
pæne og har aircondition, TV og loftvifte. Hotellet har en 
lille swimmingpool, jacuzzi og en restaurant på stranden.
Et hotel der primært henvender sig til et yngre publikum.   

Riviera del sol**+ 
1a.Avenida norte y calle 30 norte 
Playa del Carmen, 
Tlf.: (984) 8733 100

Et indbydende turistklasse hotel beliggende i rolige omgi-
velser, men der er blot et par minutters gang til shopping, 
restauranter og natteliv samt til den pragtfulde strand. 
De 23 værelser er pænt og enkelt indrettede og har alle 
aircondition, loftvifte, TV, safetybox og hårtørrer. De fleste 
har desuden også balkon. På hotellet findes en swimming-
pool i et lille haveområde, en stor tagterrasse og en meget 
hyggelig lounge med store indbydende sofaer, hvor man 
kan slænge sig og læse en bog eller nyde en kølig drink. 
Desuden er der restaurant og bar.
Det er et hotel med personlig betjening og et godt valg for 
den prisbevidste. 

De lokale kalder kun byen for playa – stranden. og det var da 
også den lækre sandstrand, der trak de første turister til den lille 
fiskerflække playa del Carmen. siden er byen vokset betydeligt 
og har om end i det små (ligesom New York) fået en 5th avenue, 
avenida Quinta, med masser af butikker med alle de kendte  
mærkevarer indenfor tøj, kosmetik, ure og smykker, men også 
med et væld af souvenirbutikker mellem blomstrende haveanlæg 
og restaurationer med udendørs servering. 
Quinta, som de lokale kalder hovedstrøget, løber parallelt med 
stranden. Det er en charmerende gade at slentre i om dagen, især 
i lavsæsonen, men om aftenen forvandles den til noget af et gede-
marked, hvor alskens souvenirs også er til salg: marionetdukker, 
ponchoer, hatte, tæpper, keramik, legetøj og musikinstrumenter i 
en uendelighed.

Byen har flere end 100 barer, caféer og spisesteder. og hotellerne 
ligger tæt. alt synes muligt her. Man kan ligge i en svømmepøl i 
en bar og se film på en stor hvid væg, lytte til latinamerikanske 
rytmer hos naboen, jazz, blues, rock eller samba andre steder. og 
mulighederne for at spise er lige så varierede: kinesiske, japan-
ske, amerikanske og italienske lækkerier, indiske karry-retter 
eller argentinske steaks, you name it, og naturligvis er der også de  
mexicanske og lokale specialiteter fra Yucatan. og det er vel stadig 
en fiskerby, så alt godt fra havet er ligeledes på menukortene.
Det er en udpræget ferieby med fest og farver, musik, dans og 
diskoteker, barer, samt udendørs restaurationer, gøgl og gade-
handlere. Der sker noget døgnet rundt. Det er sjovt men går ikke 
specielt stille til i de centrale bydele om aftenen. også på kanten 
af stranden går det tit lystigt til ud på de små timer. 

playa DEl CaRMEN

alhambra riviera del sol
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shangri-la***+

Calle 38 norte, Zona Federal Maritima 
Playa del Carmen
Tlf.: (984) 873 0611

Et attraktivt turistklasse hotel med en perfekt beliggenhed 
ved en vidunderlig strand med det skønneste fine, hvide 
sand. Fra hotellet er der ca. 5-10 minutters gang til Playa 
del Carmens store udbud af butikker, restauranter og nat-
teliv. Den store, flotte lobby er holdt i samme rustikke stil, 
som præger resten af hotellet. De 118 værelser ligger i 
bungalows spredt ud i en palme-oase, hvor man går på 
bare tæer i sandet alle vegne. Også i barer og restauran-
ter. Som på nabohotellet, las Palapas er bungalowerne 
også her i to etager, så man enten har terrasse eller balkon 
udstyret med hængekøjer. Værelserne er individuelt ind-
rettede i mexicansk stil med varme farver, fine kakler på 
gulvet og lofter til kip, der skaber luft i rummet. De har alle 
safetybox, vifte i loftet og aircondition, men ingen TV. Hår-
tørrer kan lånes i receptionen. Hotellet har 2 restauranter. 
I Aventura Restaurant anrettes den indbydende, tropiske 
morgenmadsbuffet, og her kan man også få frokost eller 
en snack. Middagen serveres i la loma Restaurant, der 
tilbyder både international og mexicansk mad. Både mor-
genbuffet og middag er inkluderet i prisen. 
Et dejligt hotel med en afslappet atmosfære lige velegnet 
for par som for børnefamilier.

las palapas****
Calle 34 norte, entre 5a Av. Zona Federal Maritima
Playa del Carmen
Tlf.: (984) 873 0616

Et virkelig dejligt førsteklasses hotel med en skøn atmo-
sfære beliggende i den rolige nordlige ende af Playa del 
Carmen med ca. 5-10 minutters gang til al hurlumhejet på 
5th Avenue. Hotellet, der ligger ned til en helt vidunder-
lig strand med hvidt pulversand, er opført i et velbevaret 
stykke jungle, grønt og frodigt i en grad, så de smukke huse 
kun anes fra de snoede stier. Værelserne ligger i to-etagers 
huse med balkon på de øverste. Palapa er betegnelsen for 
en hytte med tag af palmeblade, men her er hytterne nu ret 
luksuøse. Værelserne har klinker på gulvet, bambusmøbler 
og smukke mexicanske tekstiler. De har alle aircondition, 
loftvifte, hårtørrer og safetybox (men ingen TV) samt privat 
terrasse/balkon med hængekøjer og havestole. Værel-
serne er opdelt i 2 kategorier: 48 standardværelser med 
udsigt til haven og 20 garden deluxe, der er større og har 
afdeling med sofa-arrangement. Morgenmaden, der serve-
res i en dejlig åben restaurant, er en velassorteret buffet, 
som er inkluderet i prisen. En anden af hotellets restauran-
ter, der ligger ved swimmingpoolen og stranden, er perfekt 
til frokost eller en snack. Hotellet har motionsrum og en 
indbydende swimmingpool.
Et virkelig dejligt hotel velegnet for rejsende i alle aldre 
– også fint til børnefamilier. 

El Dorado seaside suites*****
Km 95, Carretera Cancun
Tulum, Kantenah
Tlf.: (984) 875 1910
 
El Dorado Seaside Suites er et all inklusive resort, der kun 
er for voksne – her tillades ingen børn under 18 år. Det 
er flot beliggende ved stranden i Kantenah-bugten ca. 25 
minutters kørsel syd for Playa del Carmen og med omkring 
en time til Cancun. De knap 200 suiter, der alle er stilfuldt 
indrettede og holdt i lette, lyse farver, har alle de facili-
teter, man kan forvente på et resort af denne standard. 
Vælg mellem Garden View eller Ocean View junior suites, 
der har udsigt til haven eller til havet. Her er terrasse el-
ler balkon med hængekøje og havemøbler, aircondition, 
clockradio, kaffe-/te-faciliteter, minibar, badekåber, hår-
tørrer, TV, DVD-afspiller og safetybox. Hotellet har flere 
udsøgte restauranter og barer, 2 store swimmingpools og 
en række store ”strand-himmelsenge”, der indbyder til af-
slapning med en bog eller til en lille eftermiddagslur. På 
dette all inklusive-hotel er, som navnet antyder, alt inklu-
deret: Velkomst champagne, alle måltider og snacks, der 
efter eget valg kan indtages i 3 forskellige restauranter/4 
barer. Ubegrænset lokale og udvalgte internationale drik-
kevarer både med og uden alkohol. Minibaren på værelset 
med vand og øl fyldes én gang om dagen. Aktiviteter som 
beachvolley, aquaerobics, salsa-undervisning og aerobic. 
Cykler til at benytte på hotellets område. Alle slags ikke 
motoriseret vandsport som kajak, snorkleudstyr og intro-
duktion til dykning (foregår i poolen). Gratis lån af tennis-
ketsjer og –bolde samt sauna og dampbad. 
Her er stedet for dem, der virkelig ønsker at forkæle sig 
selv – i sandhed et eldorado.   shangri-la las palapas

shangri-la las palapas el Dorado seaside suites

el Dorado seaside suites
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El Castellano Hotel & Club***
Calle 57 no 513
Mérida, Yucatan
Tlf.: (999) 930 0100

Et dejligt turistklasse hotel med super beliggenhed helt 
centralt i Merida med alle byens seværdigheder inden for 
gå-afstand. Hotellet har 170 rummelige og pænt møblerede 
værelser, der alle er udstyret med aircondition, safetybox, 
TV, telefon, internetadgang og minibar. Hårtørrer og stry-
gebræt/-jern kan rekvireres. Hotellet har en stor, hyggelig 
restaurant med en virkelig flot morgenmadsbuffet. Restau-
ranten er desuden åben til både frokost og middag, og ofte 
vil der være underholdning af lokale musikanter. Hotellet 
har lobbybar, swimmingpool og terrasse med solvogne. 
Et godt hotel til prisen og velegnet til børnefamilier.

Maison lafitte***
Calle 60 472 
Merida, Yucatan 
Tlf.: (999) 928 1243
 
Maison lafitte er et meget charmerende, fint lille hotel 
med virkelig god personlig betjening. Det ligger i byens 
historiske centrum blot et par minutters gang fra den cen-
trale plads, zocalo’en og lige overfor Santa lucia-parken, 
hvor der hver torsdag er optræden med seranade-sang. 
Hotellet har 30 dejlige værelser med aircondition, telefon, 
TV, minibar, safetybox og hårtørrer. De ligger i bygninger ud 
til den hyggelige patio/gårdhave med blomster, vandkunst, 
en lille swimmingpool og terrasse med havemøbler – et 
oplagt sted at indtage et måltid mad eller en kølig drink. 
Hotellets morgenbuffet roses til skyerne af tidligere gæ-
ster, der også har nydt den veltillavede mexicanske mad i 
restaurant la Fuente. 
Et meget indbydende hotel, der henvender sig til de rej-
sende, der foretrækker en intim stemning. 

Hacienda Xcanatun*****
Km 12 Carretera Merida-Progreso
Merida, Yucatan
Tlf.: (999) 941 0273
 
Efter 5 års ihærdigt og omfattende restaurerings- og gen-
opbygningsarbejde åbnede den lille eksklusive Hacienda 
Xcanatun sine døre for de første gæster i januar 2000. Her 
er virkelig tale om en lille perle, hvor enhver vil føle sig 
hensat til en svunden tid og nyde de lækre omgivelser. Der 
er 3 typer værelser, der alle er smagfuldt indrettede med 
smukke møbler, aircondition, loftvifte og minibar. Bemærk 
at der ikke er TV på værelserne. Haciendaens smukke og 
indbydende restaurant, Casa de Piedra, er berømmet både 
blandt gæster og lokale beboere fra Merida for sit udsøgte 
køkken. Haven indbyder til en spadseretur eller lidt afslap-
ning i en hængekøje måske efterfulgt af en dukkert i en 
af haciendaens 2 swimmingpools eller en gang massage 
i spa’en.
Stedet for livsnydere der holder af at forkæle sig selv.  

el Castellano Hotel & Club Maison lafitte Hacienda xcanatun

Det er af udseende den mest europæiske by på Yucatan. Mexicos 
paris siger de lokale ikke uden stolthed om Merida, der blev grund-
lagt i 1542 på resterne af en tidligere maya-by, tihó. for 100 år siden 
havde byen flere millionærer i forhold til indbyggertallet end nogen 
anden by i Mexico og deres vældige paladsagtige, hvide huse gav 
byen tilnavnet la Ciudad Blanca, Den Hvide By. al denne velstand 
stammede fra de lange, stærke og smidige sisal-fibre fra lokale 
agaver, som især blev lavet til tovværk og snore og eksporteret til 
hele verden. 
Hvert område i byen har sit lokale fødevaremarked, livlige steder 
især om formiddagen, hvor man kan se tortillas bliver fremstillet og 
bagt på samlebånd på gammeldags små maskiner, få sin fisk tilbe-
redt hos fiskehandleren og indtage den ved et bord i hallen med 
alle de små køkkener, der byder på hver deres specialiteter, eller 
man kan købe frugt og ost eller kød hos slagteren, hvor flækkede 
høns hænger på række med struttende gule æggeblommer, så man 
kan være sikker på det ikke er en hanekylling, man investerer i.  

MERIDa
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Hotel Del Mar***
Av. Ruiz Cortines no. 51
24000 Campeche, Campeche 
Tlf.: (981) 811 9191 

Et nydeligt turistklasse hotel med fin beliggenhed med ud-
sigt over havet og blot et par minutters gang til bymuren 
og porten, der leder ind til den smukke, gamle bydel. Ho-
tellets værelser er pænt indrettede med aircondition, TV, 
telefon, minibar, kaffe-/tefaciliteter og hårtørrer. Mange 
har desuden balkon. Hotellet har en nydelig restaurant, en 
bar/natklub og en stor swimmingpool.
Et udmærket hotel uden de store falbelader, men med vir-
kelig god beliggenhed. 

VallaDOlID
Valladolíd blev grundlagt i 154� af den spanske erobrer francisco de Montejo og 
opkaldt efter den by i hans hjemland, han holdt mest af. Det er en fin lille by, hvor 
man i en stille stund i siestaen let kunne tro, man er hoppet nogle hundrede år tilbage 
i tiden. I de smukke gamle bygninger, som omkranser den lokale plads, er der flere 
glimrende restauranter, hvor man under en portal inde i patioen kan smage de lokale 
specialiteter, der ofte er marinerede og serveres ret krydrede, hvis man ikke ved 
bestillingen beder dem om at holde lidt igen med de stærke sager.

Hotel El Meson del Marques***
Calle 39 no 203, Colonia Centro
Valladolid, Yucatan

Et meget charmerende turistklasse hotel med fineste be-
liggenhed lige på byens centrale plads, hvor maya-kvinder 
sælger souvenir og mændene slapper af i træernes skygge. 
Hotellet har en velbesøgt og meget hyggelig restaurant, 
der er kendt for sit virkelig gode lokale køkken. Bordene er 
placeret rundt om den charmerende patio med blomsterflor 
og et lille springvand. Værelserne er enkelt udstyrede med 
fine smedejernssenge, aircondition, TV og minibar. Hotel-
lets swimmingpool er omgivet af et lille haveanlæg med 
terrasse og havemøbler.

Hotel Del Mar

Hotel el Meson del Marques

CaMpECHE
uNesCo har fredet hele den gamle bydel med de fine pastel- 
farvede huse, der ligger bag de beskyttende fæstningsmure. 
Her er der et par små spændende museer for henholdsvis byen 
og områdets interessante arkæologiske fund. Det er en god idé 
at besøge dem før turen går ud til de imponerende templer og 
pyramider i jungleområderne, for både tV-skærme og montrer  
anskueliggør mange væsentlige ting omkring mayaernes liv og 
død, deres traditioner, dagligdagen og religionen, ligesom man 

her kan se inskriptioner og billeder på de mange steler, der 
har overbragt eftertiden denne viden. Byens marked er uden 
for murene med en masse boder, hvor man eventuelt kan købe 
nogle af provinsens typiske souvenirs, som er kunsthåndværk, 
smykker af kohorn (efter at man har forbudt at lave dem af skild-
paddeskjold), skibe i flasker og jipi’s, den lokale betegnelse for 
panamahatte, som tåler at blive krøllet sammen og puttet i en 
lomme, uden at de mister faconen.   
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TEKnISK ARRAnGøR: BIllETKOnTORET A/S. MEDlEM AF REJSEGARAnTIFOnDEn nR. 650

WWW.KLM.DK

“Med KLM er langt væk
altid lidt nærmere.”

KLM tager dig over verdenshave og kontinenter til strande, udeliv og seværdigheder. Vores omdrejnings-

punkt, Schiphol, byder på hurtig transfer, god service og shopping, en verden i sig selv at opdage på vej mod 

slutrejsemålet. Sammen med vores partnere letter vi 15.000 gange dagligt til 728 destinationer. En stabil og 

bekvem måde at udforske verden på - i alle de retninger du ønsker.

Booking, billet og boarding card   på    WWW.KLM.DK


