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RESEFÖRSLAG MEXIKO 

   
    
 

Dag 1 

Ankomst Cancun och privat transfer till hotellet. För över 40 år sedan var Cancun bara en sandbank 
längs Mexikos karibiska kust. På 70-talet såg man områdets potential med sitt skimrande turkosa 
vatten och kritvita sand, i stort sett orörd efter Maya-rikets mystiska förfall på 1200-talet.  
Idag är Cancun en spännande badort och porten till Mundo Maya, eller Maya World. Här njuter man 
av de magnifika stränderna, det kristallklara vattnet och de eleganta hotellen samt de närliggande 
Maya-ruinerna, exotiska vilda djur och koloniala städer. Här finns dessutom en av världens bästa 
dykning och snorkling! 
 

Dag 2 

Transfer till Cancuns flygplats för flyg mot Oaxaca som är belägen i en dal omgiven av Sierra Madre del 
Sur. Oaxaca var en gång centrum för civilisationerna Mixtec och Zapotec och dagens Oaxaca är en 
kombination av koloniala och moderna influenser. De tidiga zapotekerna utvecklade en stor civilisation 
i närliggande Monte Albán under århundradet före Kristi födelse.  Efter den spanska erövringen av 
Oaxaca år 1533 tog staden snabbt ett spanskt uttryck med utsmyckade byggnader, kyrkor, eleganta 
bågar, balkonger och charmiga torg. Trots dess koloniala arv, är staden fortfarande i grunden indiansk i 
sitt hjärta och där ligger dess charm. 
 

   
 

Dag 3 

Ni hämtas på morgonen av er privata guide som tar er med ut på den lokala marknaden för att 
inhandla dagens ingredienser. Ni fortsätter sedan till den lokala kockskolan där ni tillsammans med er 
egen kock tillagar dagens lunch av ingredienserna. Efter lunch beger ni er till det lokala 
Mezcaldestilleriet där ni får en rundvandring som avslutas med provsmakning. Mezcal, precis som 
Tequila, är en mexikansk spritsort av växten agave men som ofta har en rökigare smak. 

file:///C:/Users/dec%202015/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Grupper%202017%20pågående/Grupper%202016%20pågående/HOAB%20okt-16/www.koch-ljungberg.se


 
 

_____________________________________________________________________________________________________

Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö Sweden | Phone +46 (0)40 47 34 44 

 www.koch-ljungberg.se 

 

   
 
 

Dag 4 

Privat halvdags sightseeingtur i Oaxaca. Ni promenerar igenom den gamla stadskärnan, längs 
katedralen - Iglesia de Santo Domingo - och Casa Juarez - där Mexikos stora liberala reformator och 
president Benito Juarez bodde. Ni kommer att ha tid att strosa omkring på de färgstarka lokala 
marknaderna och dessutom kunna njuta av atmosfären på huvudtorget. 
 

Dag 5 

Flyg till Tuxtla Gutierrez och sedan vidare för båtfärd genom Sumidero Canyon – ett av Mexicos mest 
spektakulära naturreservat. Ni besöker även staden Chiapa de Corzo – den första spanska 
bosättningen och ett exempel på det arabiska inflytandet på den koloniala arkitekturen. 
 

   
 
 

Dag 6 

Privat halvdagstur där ni utforskar den koloniala stadskärnan i San Cristobal de las Casas till fots.  
Ni besöker katedralen för att sedan promenera några kvarter till den imponerande domkyrkan med sin 
rosa fasad och förgyllda barockinredning. Ni besöker hantverksmarknaden där Tzotzil indianerna från 
de omgivande bergen kommer för att handla. Ni kör sedan in i Chiapas högland, till indianbyarna San 
Juan Chamula och Zinacantan. Tzotzilindianerna härstammar från den antika mayakulturen och har 
behållit sina traditioner, kostymer och övertygelser. Ni besöker den vackra vita kyrkan i San Juan 
Chamula innan ni kör vidare till den närliggande byn Zinacantan, med sin vackra kyrka och 
hantverksmarknad. 
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Dag 7 

Ni hämtas på hotellet tidigt på morgonen för avfärd mot Palenque. På vägen stannar ni till vid Agua 
Azul - spektakulära vattenfall där över 500 kaskader skapar otroliga turkosa färgade "pooler" omgivna 
av regnskogen. Ni fortsätter sedan till Palenque där ni besöker mayaruinstaden ute i djungeln innan ni 
fortsätter till ert hotell. 
 

   
 

Dag 8 

Transfer till flygplatsen på morgonen för flyg till Merida. 
 

Dag 9 

Halvdagstur i Merida där ni kommer att utforska Meridas historiska centrum, byggt för 450 år sedan. 
Ni besöker katedralen San Ildefonso, byggd med stenarna från ett antikt Maya-tempel. Byggandet av 
denna katedral började år 1561, och det är därför den äldsta i Latinamerika. Inuti finns väggmålningar 
som visar mötet mellan Meridas grundare Francisco de Montejo - och Mayakungen King Tutl Xiu. Ni 
besöker Casa Montejo - guvernörens palats, Plaza Principal (centrala torget). Slutligen kör vi längs den 
historiska boulevarden Paseo Montejo - utsmyckad efter Champs Elysees. 
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Dag 10 

Heldagstur till mayaruinstäderna Uxmal och Kabah – ca 80 km söder om Merida. Lunch ingår. 
 

Dag 11 

Ni lämnar Merida och ägnar dagen åt Chichen Itza, som ligger 120 km öster om Merida. Chichen Itza – 
ett av världens 7 underverk och är den bästa bevarade Mayastaden på Yucatanhalvön. Ni får chansen 
att utforska ruinerna i den täta djungeln, inklusive Kukulcanens pyramid, Great Ball Court, Sacred 
Cenote och flera andra av de vackra templen. Från Chichen Itza fortsätter ni sedan mot badorten 
Tulum. 
 

   
 
 

Dag 12-16 

Dagar med sol och bad i Tulum. Stranden i Tulum utses ofta till en av världen vackraste. Den vita 
finkorniga sanden och det härligt turkosa havet är fantastiskt, medan Mayaruinerna som skymtar i 
bakgrunden skänker en mystisk stämning till hela området. Atmosfären här är skönt avslappnad och 
man får tid för riktig avkoppling – med fördel i en gungande hängmatta charmigt upphängd mellan två 
palmer. 
Den vackra palmkantade stranden är verkligen en fröjd för ögat. Mötet mellan djupt grön skog, kritvit 
sand och ett glittrande turkost hav lämnar ingen oberörd. Här råder det enkla och lugna livet som 
lockar soldyrkare, livsnjutare samt en och annan leguan som myser under solstrålarna. Och blir du 
sugen på något gott behöver du inte lämna stranden. En äkta guacamole och en kall öl kan du få 
serverat direkt till din solstol. 
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