Chiapas felfedezése - 7 nap / 6 éjszaka
1.

nap: VILLAHERMOSA / PALENQUE ROMVÁROS /
PALENQUE (SZÁLLÁS)

Érkezés Villahermosa repülőterére. Azonnal indulunk a
Palenque dzsungelében rejtőző maja romvároshoz, mely az
egyik legjobb állapotban fennmaradt maja város, melyet szinte
áthat a történelem. 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.
Kiemelkedő jelentőséggel bír, 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. Ebéd, majd transzfer a szállodába.
Vacsora a szállodában.
2.

nap: YAXCHILAN / BONAMPAK / PALENQUE
(SZÁLLÁS)

Kora reggel indulunk a guatemalai határhoz. Útközben
megállunk reggelizni egy út menti fogadóban, hasonló
környezetben, mint ahová utunk vezet. Érkezés Frontera
Corozal városába, ahol hajóra szállunk, és a fenséges
Usumacinta folyón Yaxchilan régészeti lelőhelyhez érkezünk.
Telve rejtélyekkel, az esőerdővel körülvett Yaxchilan romváros
visszavisz minket a múltba, hogy megismerhessük, hogyan
éltek és haltak egykor a maják, valamint társadalmi
hierarchiájuk fontosságát. Visszatérés, és ebéd Frontera
Corozalban (az ár nem tartalmazza). Utunkat ismét autópályán
folytatjuk, Palenque felé véve az irányt, de előtte megállunk
Bonampakban, mely egy ősi maja romváros, és ma a helyi
lakandón indiánok kezelik. Bonampakot a falfreskói tették
híressé, melyek megmaradt, eredeti színei egyszerűen
varázslatosak. Visszatérés Palenque-be.
3. nap: KIJELENTKEZÉS A SZÁLLODÁBÓL / MISOL-HA
ZUHATAG / AGUA AZUL VÍZESÉS / SAN CRISTOBAL
(SZÁLLÁS)
Reggeli és kijelentkezés a szállodából. San Cristobal felé
vesszük az irányt. Útközben két természeti csoda
megtekintésére is lehetőségünk van: az Agua Azul vízesést a
víz hihetetlen színei és a körülvevő környezet zöldjének
színkavalkádja teszik egyedülállóvá; és a buja növényzettel
körülvett, bővizű Misol-Ha zuhatagot. Élvezzük a minket
körülvevő szellő hűsítését, és megebédelünk egy helyi
étteremben (az ár nem tartalmazza). Ne felejtsünk el
fényképeket készíteni! Folytatjuk utunkat, majd elfoglaljuk
szállásunkat San Cristobalban.
4. nap: ZINACANTAN / SAN JUAN CHAMULA /
VÁROSNÉZÉS / SAN CRISTOBAL (SZÁLLÁS)
Reggeli, majd meglátogatjuk San Juan Chamula és Zinacantan
indián falvakat, ahol megismerjük az itt élők spanyol hódítás
előtti időkből származó kultúráját és tradícióit, melyet máig
őriznek. Délután városnézés San Cristobalban, mely a gyarmati
építészet nagyszerű példája. Az egész délután rendelkezésre
áll, sétáljunk keresztül a város hangulatos utcáin,
megcsodálhatjuk templomait és múzeumba is betérhetünk.
Visszatérés a szállodába.

5. nap: CHIFLÓN / MONTEBELLO / AMATENANGO / SAN
CRISTOBAL (SZÁLLÁS)
Reggeli, majd utazás Chiflónba, ahol trópusi erdővel körülvéve
egy impozáns vízesés 70 méter magasból kőlépcsőkön zuhan
alá egy türkizkék színű tóba, mely ezt a helyet olyan
különlegessé teszi. A Montebello tavak felé vesszük az irányt,
melyek gyönyörű és változatos színeikről nevezetesek; a tavak
vizei a fénnyel egyedülálló színpalettát hoznak létre a
mélykéktől
a
smaragdzöldig.
Az 59 tóból álló nemzeti park különleges szépségéhez a
körülölelő buja növényvilág is hozzájárul, tökéletes hely egy
felejthetetlen látogatáshoz. Végezetül ellátogatunk Amatenango
városába, mely fazekas termékeiről nevezetes. Szállás San
Cristobalban.
. nap: KIJELENTKEZÉS A SZÁLLODÁBÓL / SUMERIDO KANYON / CHIAPA DE CORZO (SZÁLLÁS)
6.
Reggeli, kijelentkezés a szállodából, indulás Tuxtla Gutiérrez felé, melytől 22 kilométerre, északra található a Sumidero
kanyon. Ezt a Grijalva folyó által kivájt csodálatos szurdokot hajókirándulás keretében tekintjük meg. Utunkat a színes és
történelmi emlékekben gazdag Chiapa de Corzo település meglátogatásával folytatjuk. Pihenés és felfrissülés a szállodában.
Este az ún. „Marimbák kertjébe” látogatunk, mely nevét a helyi népi ütős hangszerről kapta, melynek játékát élvezhetjük. A
vacsorát a belváros valamelyik hangulatos éttermében javasoljuk (az ár nem tartalmazza).
7. nap: KIJELENTKEZÉS A SZÁLLODÁBÓL / TUXTLA REPÜLŐTÉR
Reggeli. Szabadprogram, lehetőség van vásárlásra is a repülőjárat indulásának függvényében. Elutazás
Árak (/fő): kérjük, érdeklődjön irodánkban
Az ár tartalmazza:






utazás légkondicionált autóval vagy busszal
helyi idegenvezető
6 x reggeli
belépőjegyek a program szerint.

