Dzsungel és piramisok - 4 nap / 3 éjszaka
1.

nap: VILLAHERMOSA
PALENQUE (SZÁLLÁS)

/

PALENQUE

ROMVÁROS

/

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.
Végigsétálni a piramisok, udvarok és házak során egyedülálló élményt
jelent. Később egy bájos étteremben ebédelünk. Szállás a Mision
Palenque szállodában.
2. nap: YAXCHILAN / BONAMPAK / LACANJHA (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,
mely a fenséges Usumacinta folyón Yaxchilan régészeti lelőhelyhez
visz minket. Az ókori maja Yaxchilan Mexikó és Guatemala határán, az
Usumacinta folyó egy természetes kanyarulatában fekszik és ilyen
módon három oldalról víz veszi körül. Eredete majd kétezer évre nyúlik
vissza, amikor egy maréknyi ember úgy döntött, hogy itt települ le,
később pedig az évszázadokon át az egyik legszebb és legerősebb
maja várossá fejlődött az Usumacinta medencéjében. Visszatérés, és
ebéd Frontera Corozalban. Utunkat ismét autópályán folytatjuk
Bonampak felé. Ezt az ősi maja romvárost ma a lakandón indiánok
kezelik. Bonampakot a falfreskói tették híressé, melyek megmaradt
eredeti színe egyszerűen varázslatosak. Lacanjha szálláshelyen
megismerkedhetünk a lakandón indiánok ősi kultúrájával, akik az ősi
maják leszármazottai, és máig őrzik hagyományaikat.
3. nap: KIJELENTKEZÉS A SZÁLLODÁBÓL / MISOL-HA / AGUA
AZUL VÍZESÉS / PALENQUE (SZÁLLÁS)
Reggeli és kijelentkezés a szállodából. Palenque város felé vesszük az
irányt, melynek meglátogatása után két természeti csoda
megtekintésére is lehetőségünk van; az első a buja növényzettel
körülvett, bővizű Misol-ha zuhatag, a második az Agua Azul vízesést a
víz hihetetlen színei és a körülvevő környezet zöldjének szín kavalkádja
teszik egyedülállóvá, és lehetővé teszik, hogy élvezhessük a minket
körülvevő szellő hűsítését. Később megebédelünk egy helyi
étteremben. Ne felejtsünk el fényképeket készíteni! Folytatjuk utunkat,
majd elfoglaljuk szállásunkat Palenque-ben.
4. nap: KIJELENTKEZÉS A SZÁLLODÁBÓL / LA VENTA MÚZEUM
/ REPÜLŐTÉR
Reggeli és kijelentkezés. Visszautazás Villahermosába, a La Venta
Szabadtéri Múzeum megtekintése. Ez a városszéli trópusi park egy
nyitott múzeum, mely az olmék kultúra tárgyi leleteinek egyik
legnagyobb gyűjteményével rendelkezik (az olmékok a maják előtt
Tabasco területén éltek). A park megalapítását a költő Carlos Pellicier
kezdeményezte, ő szervezte és tervezte meg, kiállítási tárgyai között
oltárok és masszív kőfejek láthatók. 1958. március 4-én nyitották meg a
parkot, a környezet hasonló ahhoz, ahol ezeket az emlékeket eredetileg
találták. Az ebédet a város egyik éttermében javasoljuk, majd transzfer
a repülőtérre. Elutazás.

Árak (/fő): kérjük, érdeklődjön irodánkban.

Az ár tartalmazza:







utazás légkondicionált autóval vagy busszal
3 éjszaka szállás
3 x reggeli a szállodában + 1 étkezés
belépőjegyek a program szerint (Palenque, Yaxchilan, Bonampak, Misol Ha, Agua Azul és La Venta Szabadtéri
Múzeum)
helyi idegenvezető

