Villahermosából induló egynapos programok
A CSOKOLÁDÉ NYOMÁBAN

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 Yucatánfélsziget, valamint a Közép-Amerika közöttiösszeköttetésben.

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.
Délután visszatérés a szállodába vagy a repülőtérre.

Útvonalterv:
08:30 Indulás a szállodából
09:30 Érkezés Comalcalco régészeti lelőhelyre
09:45 Comalcalco bejárása
11:15 Továbbindulás
12:10 Érkezés a haciendára
12:30 A hacienda bejárása
14:00 Indulás Puerto Ceiba-ba, ebéd (az ár nem tartalmazza, fakultatív).
15:30 Visszaindulás a hotelhez vagy a repülőtérre
Árak: kérjük, érdeklődjön irodánkban.

Az ár tartalmazza:






utazás légkondicionált autóval vagy busszal
helyi idegenvezető
belépőjegy Comalcalco régészeti lelőhelyre
Jesus Maria (vagy hasonló) hacienda bejárása
csomagolt ebéd

LÁPVIDÉKI TÚRA

Indulás a szállodából vagy a repülőtérről. Utazás a Pantanos de
Centla Bioszféra Rezervátumba. A természetvédelem alatt álló
terület 17.200 négyzetkilométer nagyságú. Utunkat az
Usumacinta folyón hajóval folytatjuk, az utazás során
megcsodálhatjuk azt a több száz madarat, akik decembertől
áprilisig
itt
táplálkoznak
és
költenek.

Később betérünk az Uyotot-Ja Látogató Központba, melynek
neve a maja nyelvcsaládba tartozó csontál (chontal) nyelven
„Vizek Házát” jelent. A központ amellett, hogy felhívja az
idelátogatók figyelmét a környezetvédelem, a veszélyeztetett
növény- és állatfajok megóvásának fontosságára, az ország
ezen
fontos
területén
található
természeti
értékek
megismerésének és megfigyelésének ideális helyszíne.
Utunk végén felkeresünk egy cölöpházat, ahol helyi jellegzetes
ételeket kóstolhatunk meg (az ár nem tartalmazza), és ahonnan
az Usumacinta, Grijalva és San Pedro folyók találkozásának
lélegzetelállító látványában gyönyörködhetünk, amely a „Tres
Brazos” azaz a „Három Ág” nevet viseli.

Útvonalterv:
08:00
09:30
10:00
12:30
13:30
13:30
15:30
16:30

Indulás Villahermosából
Érkezés a „Pantanos de Centla” Bioszféra Rezervátumba
Pantanos program
Az Uyotot-Ja Látogató Központ megtekintése
Program vége
Fakultatív ebéd (az ár nem tartalmazza)
Visszautazás Villahermosába
Érkezés a szállodába

Árak: kérjük, érdeklődjön irodánkban.

Az ár tartalmazza:






utazás légkondicionált autóval vagy busszal
helyi idegenvezető
belépés a „Pantanos de Centla” Bioszféra Rezervátumba
Uyotot-Ja Látogató Központ megtekintése
csomagolt ebéd

PALENQUE – EGY TITOKZATOS MAJA ROMVÁROS AZ ESŐERDŐ MÉLYÉN

Indulás Villahermosából (találkozás a szállodánál vagy a repülőtéren) a
2 óra autóútra fekvő Palenque-be, hogy meglátogassuk az egyik
leghíresebb maja romvárost, mely szintén a Palenque nevet viseli.
A dzsungellel körülvett maja romvárost misztikum övezi, az egyik
legérdekesebb és talán legmélyebb benyomást keltő régészeti lelőhely
Mexikóban. A város és a környező nemzeti park 1987 óta az UNESCO
kulturális világörökségének része.

Palenque az egyik legjobb állapotban fennmaradt maja város, melyről
számos történelmi adattal rendelkezünk. 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.
Végigsétálni a piramisok, udvarok és házak során egyedülálló
élmény.A lenyűgöző kirándulás után az ebédet az egyik helyi
étteremben javasoljuk elfogyasztani (az ár nem tartalmazza), ahol
remek ételeket kínálnak. Transzfer a szállodába vagy a repülőtérre.

Útvonalterv:
08:00 Indulás Villahermosából
10:00 Érkezés Palenque-be
10:30 A régészeti lelőhely bejárása
12:30 A múzeum meglátogatása
14:00 Indulás Palenque-ből
14:30 Ebédelési lehetőség egy helyi étteremben (az ár nem
tartalmazza, fakultatív).
15:30 Visszaindulás Villahermosába
17:30 Érkezés a szállodába vagy a repülőtérre
Árak: kérjük, érdeklődjön irodánkban.

Az ár tartalmazza:





utazás légkondicionált autóval vagy busszal
helyi idegenvezető
belépőjegy Palenque régészeti lelőhelyre
csomagolt ebéd

