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MÈXIC

1. Mèxic  2. San Miguel de Allende  3. Guanajuato
4. Guadalajara  5. San Cristóbal de las Casas

6. Palenque  7. Campeche  8. Uxmal  9. Mérida
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Vols regulars de la companyia Aeromexico, classe 
turista. Estada a hotels de 4**** estrelles. Servei de 
maleters a tots els hotels. Pensió completa durant 
tot el viatge. Guia acompanyant d’Eurovacances 
durant tot el viatge. Visites de Ciutat de Mèxic. 
Visita de Teotihuacan i Querétaro. Visita de San 
Miguel de Allende i Guanajuato. Visita de Guadala-
jara i d’una hacienda tequilera. Excursió amb llanxa 
pel Cañon del Sumidero. Visita de San Cristóbal 
de Las Casas. Visita dels jaciments arqueològics 
de Bonampak i Yaxchilán. Visita del jaciment ar-
queològic de Palenque. Visita del jaciment ar-
queològic d’Uxmal. Visita del jaciment arqueològic 
de Chichén Itzá. Visita dels cenotes Albalá i Ik-Kil. 
Assegurança d’assistència en viatge amb la com-
panyia ERGO Seguros de viaje.

Què inclou Mapa

Amèrica

1. Artesania

5.340 
€

1.150 
€

Preu persona

Suplement individual

en habitació doble 

15
Data de sortida

octubre

Ciutats colonials, paisatges i la Ruta Maia
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De les magnífiques ciutats colo-
nials de l’època hispana a les es-
pectaculars piràmides maies de la 
península de Yucatán passant pels 
abismes insondables del profund 
Cañón del Sumidero, Mèxic ofereix 
als viatgers exigents la combinació 
perfecte entre paisatges especta-
culars, ciutats monumentals i civi-
litzacions desaparegudes. De nord 
a sud els atractius del país se suc-
ceeixen de manera ininterrompuda. 
Els centres colonials de Querétaro, 
San Miguel de Allende, Guanajua-
to, Guadalajara, Campeche o San 
Cristóbal de Las Casas es compten 
entre els més ben conservats del 
continent. Ciutat de Mèxic, a més a 

més de ser la segona metròpoli del 
planeta amb els seus vint milions 
d’habitants, conserva un patrimoni 
monumental propi de les grans ca-
pitals històriques del continent. I els 
espectaculars jaciments arqueolò-
gics de Teotihuacán, Palenque, 
Bonampak, Yaxchilán, Uxmal i Chi-
chén Itzá, amb les seves impressio-
nants piràmides i temples d’època 
maia, són l’equivalent americà dels 
grans monuments egipcis. Mèxic 
no és només un país. És la síntesi 
d’un continent sencer. L’essència 
històrica i cultural d’allò que en el 
seu moment va ser el Nou Món.

2. Palenque

.2

Visitem els jaciments de Teoti-
huacán, Palenque, Bonampak, 
Yaxchilán, Uxmal i Chichén Itzá.

Coneixerem els centres colo-
nials de Queretaro, San Miguel 
de Allende, Guanajuato, San 
Luís Potosí i Zacatecas.

Naveguem les profundes gor-
gues del Cañón del Sumidero.

Descobrim l’ambient especial 
de la Commemoració del Dia 
dels Morts, una festivitat catòli-
ca profundament hispànica.

LLARG RECORREGUT I
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1r Dia. Volem a Ciutat de Mèxic.
Presentació a l’aeroport de Barcelona i sor-
tida del vol a Ciutat de Mèxic. Quan aterrem 
ens traslladarem a l’hotel.

2n Dia. Ciutat de Mèxic. 
Avui dedicarem el dia a visitar la capital. Du-
rant el recorregut veurem el centre històric, 
caminarem per la plaça principal coneguda 
com el Zócalo, i coneixerem la Catedral i el 
Palau de Govern amb els Murals de Diego Ri-
vera. A la tarda visitarem la Basílica de Santa 
Maria de Guadalupe i gaudirem de l’ambient 
mariachi de la plaça Garibaldi abans de retor-
nar a l’hotel.

3r Dia. Ciutat de Mèxic. 
Aquest matí, després d’esmorzar a l’hotel, 
visitarem el Museu Nacional d’Antropologia. 
Més tard ens arribarem a Xochimilco on pas-
sejarem pels canals i dinarem. Tot seguit ens 
traslladarem al barri de Coyoacan per visitar 
la casa museu de Frida Kahlo. Aquest vespre 
degustarem la gastronomia del país a un bon 
restaurant local.

4t Dia. Ciutat de Mèxic - Teotihuacán - 
Querétaro.
Després d’esmorzar anirem al jaciment ar-
queològic de Teotihuacán. Caminarem per 
l’avinguda central i veurem el temple de Quet-
zalcóatl, la Ciutadella, i les piràmides del Sol 
i la Lluna. Dinarem i sortirem cap a Queréta-
ro, ciutat colonial on l’any 1917 es promulgà 
l’actual Constitució. Farem un passeig i des-
prés ens instal.larem a l’hotel. 

5è Dia. Querétaro - San Miguel de Allen-
de - Guanajuato.
Esmorzarem i recorrerem la ciutat visitant el 
més destacat del centre colonial. Dinarem i a 
la tarda veurem la Casa de Allende, l’església 
i el convent de la Concepció i la Parroquia 
de Sant Miquel Arcàngel. Tot seguit anirem a 
Guanajuato (UNESCO) on ens allotjarem.

6è Dia. Guanajuato.
Avui visitarem una de les ciutats més boni-
ques de Mèxic. Des del Monument al Pípila es 
pot apreciar la panoràmica de la ciutat. Con-
templarem el Palau Legislatiu, d’art nouveau, 

la plaça San Fernando rodejada de boniques 
cases colonials, el conegut Teatro Juárez i la 
façana del temple de Sant Diego, una joia ar-
quitectònica del barroc tardà. Aquest vespre 
soparem a un restaurant local.

7è Dia. Guanajuato - Altos de Jalisco - 
Guadalajara.
Després d’esmorzar començarem la ruta que 
ens durà a Guadalajara. El recorregut passarà 
pels Altos de Jalisco on descobrirem el màgic 
poble de Lagos de Moreno tot recorrent el 
seu centre històric. Dinarem a Tlaquepaque i 
arribarem a Guadalajara on ens allotjarem les 
properes dues nits.

8è Dia. Guadalajara.
Esmorzarem i tot seguit sortirem cap a una 
hacienda Tequilera. Retornarem a Guadala-
jara per dinar i a la tarda visitarem la ciutat. 
Contemplarem el Palau de Justícia, el Teatro 
Degollado, la plaça Guadalajara, Liberación, 
Armas i la Rotonda de los Hombres Ilustres i 
coneixerem els símbols escultòrics de la ge-
gantina plaça Tapatía.

1. Bonampak  2. Cholula  3. Puebla  4. Cañón del Sumidero  5.  Chichén Itzá
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6. Teotihuacán  7 . Campeche  8. Ciutat de Mèxic  9. Mérida

9è Dia. Guadalajara - Tutxla Gutierrez - 
San Cristóbal de Las Casas.
Aquest matí agafarem els vols a Tutxla Gutiér- 
rez. En aterrar anirem al Cañon del Sumidero 
per navegar les espectaculars gorgues del 
riu Grijalva. Dinarem i a la tarda continuarem 
l’etapa fins a San Cristóbal de Las Casas.

10è Dia. San Cristóbal de Las Casas.
Després d’esmorzar visitarem les comunitats 
indígenes de Zinacantán i San Juan Chamu-
la. Tornarem a San Cristóbal per dinar i des-
cobrirem un dels centres colonials més ben 
conservats del país. Abans de sopar coneixe-
rem la tasca índigena del Taller de Leñateros, 
on treballen artistes maies contemporanis.

11è Dia. San Cristóbal de Las Casas - 
Palenque.
Esmorzarem i després iniciarem l’etapa cap 
a Palenque, visitant els salts d’aigua de Cas-
cadas de Agua Azul, on dinarem. A la tarda 
arribarem a Palenque i visitarem l’Ecoparque 
Los Aluxes, centrat en la conservació i rein-
troducció de la flora i fauna autòctons.

12è Dia. Palenque - Bonampak - Yaxchi-
lán - Palenque.
Sortirem a primera hora del matí per arribar a 
Frontera Corozal on agafarem una llanxa que 
ens durà al jaciment arqueològic de Yaxchi-
lán. Retornarem a Frontera Corozal per dinar 
i a la tarda anirem a la zona arqueològica de 
Bonampak on hi veurem les pintures que da-
ten del segle VIII. Després d’un recorregut 
amb llanxa acabarem el trasllat per carretera 
fins a Palenque on estarem allotjats.

13è Dia. Palenque - Escárcega - Cam-
peche
Aquest matí coneixerem les restes arqueolò-
giques de Palenque. Veurem la piràmide del 
Templo de las Inscripciones, el Templo del Sol 
i el Templo de la Cruz. Ens aturarem a dinar al 
poble d’Escárcega i a la tarda arribarem per 
carretera a Campeche. Al vespre visitarem el 
seu centre colonial i les seves imponents for-
tificacions (UNESCO).

14è Dia. Campeche - Uxmal - Mérida.
Després d’esmorzar anirem al jaciment d’Ux-

mal. Durant el recorregut, veurem el Templo 
del Adivino, el Cuadrángulo de las Monjas, el 
Palacio del Gobernador i la Casa de las Tor-
tugas. Dinarem i a la tarda anirem a Mérida 
passant pel cenote Abalá on podrem prendre 
un refrescant bany. Allotjament a Mérida.

15è Dia. Mérida - Chichén Itzá - Mérida.
Començarem les visites del dia al jaciment de 
Chichén Itzá, on veurem el castell, el joc de 
pilota, el Templo de los Guerreros i Observa-
torio del Caracol. Abans de retornar a Méri-
da coneixerem el cenote Ik-Kil, rodejat d’una 
exuberant vegetació.

16è Dia. Iniciem el retorn a Barcelona.
Esmorzarem i tot seguit farem una visita pa-
noràmica pel Zócalo, la plaça principal de 
Mérida. En acabar ens traslladarem a l’aero-
port per agafar el vol a DF, on enllaçarem amb 
el vol de retorn a Barcelona.

17è Dia. Arribem a Barcelona.
Aterrarem a Barcelona i donarem per acabat 
el viatge.

LLARG RECORREGUT I


