Chiapas legjava - 3 nap / 2 éj
1. nap: REPÜLŐTÉR / SAN JUAN CHAMULA /
ZINACANTAN / VÁROSNÉZÉS ÉS SZÁLLÁS SAN
CRISTOBALBAN
Érkezés Tuxtla Gutierrez repülőterére, transzfer San
Cristobalba. 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 bejelentkezés a szállodába, majd 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. Vacsora egyénileg.
2. nap: SAN CRISTOBAL / CHIFLÓN / MONTEBELLO /
AMATENANGO / SAN CRISTOBAL (SZÁLLÁS)
Reggeli, majd utazás Chiflónba (8:00-kor), ahol trópusi erdővel
körülvéve egy impozáns vízesés 70 méter magasból
kőlépcsőkön zuhan alá egy türkizkék színű tóba, mely ezt a
helyet olyan különlegessé teszi. 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.
3. nap: TUXTLA / SUMERIDO KANYON / CHIAPA DE
CORZO / TUXTLA (SZÁLLÁS)
Reggeli,
kijelentkezés
a
szállodából.
Utunkat
a
hagyományokban és kulturális értékekben gazdag Chiapa de
Corzo település meglátogatásával folytatjuk, melyet kézműves
termékei miatt is érdemes meglátogatni, majd hajóra szállunk a
Sumidero kanyonnál, és ezt a Grijalva folyó által kivájt
csodálatos szurdokot hajókirándulás keretében tekintjük meg.
Az ebédelési lehetőség a kanyon parkjában (az ár nem
tartalmazza). Csodálatos élményekkel gazdagodva indulunk a
repülőtérre. Elutazás.
Szállodák:
Mision Colonia vagy hasonló (helyi besorolás: 4*)
Holiday Inn San Cristobal (helyi besorolás: 5*)
Javasolt érkezés és elutazási időpont a repülőjegy foglaláshoz:
Érkezés: 8:00

Elutazás: 20:00

Árak (/fő): kérjük, érdeklődjön irodánkban.
Az ár tartalmazza:






utazás légkondicionált autóval vagy busszal
reggeli a szállodában
belépőjegyek a program szerint
helyi idegenvezető (San Juan Chamula, Zinacantan és városnézés San Cristobalban).

