Tabasco gyöngyszemei - 5 nap / 4 éjszaka
1.

nap: REPÜLŐTÉR / KOLEM JAA

Találkozás Villahermosa repülőterén, transzfer a Tabasco állam
közepén fekvő Kolem Jaa ökoturisztikai központba. Útközben
megállunk a hangulatos Tapijulapában, mely Mexikó ún.
„Varázslatos Városainak” egyike (Pueblo Mágico). Itt nemcsak
Tabasco hegyeinek szépségében gyönyörködhetünk, hanem a
térségre jellemző, vesszőből font termékekben is. A rövid
látogatás után továbbutazunk Kolem Jaa ökoturisztikai
központba. A park Tabasco trópusi erdeiben fekszik. Két
felejthetetlen napon keresztül élvezhetjük ebben az egyedülálló
környezetben a különféle programokat, mint például
kerékpározás, canopy, vízesésben kötélen leereszkedés,
zipline, úszás természetes tavakban, éjszakai tábortűz. Ne
felejtsen el fényképeket készíteni a természet alkotta, gyönyörű
vízesésről.

2.

nap: KOLEM JAA / LA VENTA SZABADTÉRI
MÚZEUM / ESTI SZABADPROGRAM

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 régészeti leletek hasonló környezetben láthatók, mint
ahol eredetileg megtalálták őket. Ebéd a város egyik
éttermében, aztán bejelentkezés a szállodába, majd a délután
további részében és este szabadprogram: séta a városban,
annak parkjai, tavai és folyói között, vásárlási lehetőség.

3.

nap: CSOKOLÁDÉ TÚRA (RÉGÉSZETI
LELŐHELY/HACIENDA/PUERTO CEIBA/HOTEL)

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 a Jesus Maria Haciendára
látogatunk, mely Comalcalco közelében fekszik, és itt készülnek
a CACEP márkájú csokoládé termékek. Megismerkedünk a
csokoládé készítésének eredeti módjával és a kakaófák
telepítésével, melyeken a kakaóbabok teremnek. Vendéglátónk
varázslatos útra invitál minket megismertetve, milyen fontos
szerepet töltött be a kakaó évszázadokon át az olmékok és
maják életében, hogyan készítették a kakaóból a csokoládét,
miként lett Európában luxuscikké, és vált napjaink több millió
dolláros üzletévé. Ebéd Puerto Ceibában, majd visszautazás
Villahermosába,
este.
szabadprogram,
pihenés.

4.

nap: LÁPVIDÉKI TÚRA

Reggeli, majd indulás a Pantanos de Centla Bioszféra
Rezervátumba. Ezt a vidéket Mexikó egyik természeti
csodájaként is emlegetik. A vidék meghatározó eleme a víz,
mely számos vízi élőlénynek ad otthont úgy, mint madarak,
emlősök, növényfajok és fák, hozzájárulva az egyedi
ökoszisztémához, amely a kiterjedésének köszönhetően az
egyik legnagyobb a világon. Vacsora a The Palapas del Negro
Chon étteremben (neves helyi specialitásokat kínáló étterem),
majd
visszatérés
Villahermosába.
5. nap: VILLAHERMOSA / 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
4 x reggeli, 3 x ebéd, 1 x vacsora
belépőjegyek: Kolem Jaa (ökoturisztikai programok), La Venta Szabadtéri Múzeum, Hacienda meglátogatása
és Pantanos de Centla Bioszféra Rezervátum program

