A víz és a maják nyomában - 3 nap / 2 éj
1.

nap: VILLAHERMOSA / PALENQUE

Érkezés Villahermosa repülőterére. Azonnal indulunk a 2 óra autóútra
fekvő, Palenque dzsungelében rejtőző maja romvároshoz (csomagolt
ebédet biztosítunk), mely egy ősi maja vallási központ volt, melyet
megőrzött számunkra az idő. Palenque önálló városállam volt, és a 7.
században élte virágkorát. Idegenvezetőnk történeteket mesél nekünk a
város legnagyobb uralkodójáról, Pakal királyról, a Vörös Királynőről és a
háborúzást kedvelő harcosaikról. Kiemelt szerepét az adja, hogy az
eddig restaurált szertartási központ (a Palota, a Feliratok temploma, a
Kereszt temploma, a Leveles kereszt temploma és a Naptemplom - az
ún. Főcsoport épületegyüttes) romjai között találtak rá a maja művészet
eddig feltárt legjelentősebb alkotásaira, és a maja írásbeliség
leghosszabb szövegemlékére. A város és a környező nemzeti park
1987 óta az UNESCO kulturális világörökségének része.
A romváros meglátogatása után megtekintjük a romok közelében
található múzeumot, ahol számos maja kultúrából fennmaradt lelet, úgy
mint
szerszámok
és
fegyverek
is
láthatók.
Szállás a Mision Palenque vagy a Best Western Palenque
szállodákban.
2. nap: MISOL-HA ZUHATAG / AGUA AZUL VÍZESÉS /
VILLAHERMOSA
Reggeli és kijelentkezés a szállodából. Ezen a napon Chiapas állam
legszebb természeti látnivalóival ismerkedünk meg; a Misol-Ha
zuhataggal és az Agua Azul vízeséssel, melyek bővizű forrásként
táplálják a környező trópusi erdőket. A türkiz számtalan árnyalatában
játszó víz frissítően hat a víz felől fújó, könnyű szellőknek
köszönhetően. Mindkét kirándulóhely nagyon kedvelt a festői
környezete
miatt.
Ne
felejtsen
el
fényképeket
készíteni!
Visszaindulás Villahermosába. Szállás az Olmeca Hotelben vagy a
Maya Hotelben.
3. nap: CSOKOLÁDÉ TÚRA / VILLAHERMOSA REPÜLŐTÉR
Reggeli a szállodába. Ezen a napon a kakaó nyomába indulunk.
Utunkat Villahermosa várostól 60 km-re, észak-nyugatra található,
trópusi erdővel körülvett ősi maja romvárossal és régészeti lelőhellyel
kezdjük; Comalcalco az egyetlen megmaradt maja város, amely
mészkő hiányában vályogtéglából épült. Comalcalco a maja kultúra
legnyugatibb templomegyüttese; fontos kereskedelmi csomópont volt a
Chontalpa régióban, tranzit szerepet játszva a Mexikói-öböl partvidéke
és a Yucatán-félsziget, valamint a Közép-Amerika közötti
összeköttetésben. Utána kakaófák termesztésével és csokoládé
készítéssel foglalkozó haciendára látogatunk, ahol megismerkedünk a
kakaó feldolgozásának számos módjával, többek között a finom
csokoládé elkészítésének eredeti módjával is. Ebédünket a környék
egyik legjobb éttermében fogyasztjuk el (az ár nem tartalmazza). Majd
transzfer Villahermosa repülőterére. Elutazás.
Javasolt érkezés és elutazási időpont a repülőjegy foglaláshoz:
Érkezés: 8:00

Elutazás: 19:00

Árak (/fő): kérjük, érdeklődjön irodánkban.

Az ár tartalmazza:






utazás légkondicionált autóval vagy busszal
reggeli a szállodában
belépőjegyek a program szerint
helyi idegenvezető (Palenque és Comalcalco)

