Het échte Mexico
8.0

16 dagen v.a.

2.898,-

reissom 1-pk v.a. 3.369,-

Pluspunten
rechtstreekse vluchten KLM
ruimbagage
middenklasse-accommodaties
14x ontbijt en 5x diner
boottocht Cañon del Sumidero
bezoek mezcal-fabriekje
audiosysteem
de beste SRC-reisleider
inclusief 100% CO₂-compensatie
* entreegelden zijn exclusief

Bezienswaardigheden
Mexico-Stad, Puebla en Oaxaca
Palenque en Teotihuacán
San Cristobal de las Casas
Museo Frida Kahlo in Mexico-Stad
surfersparadijs Puerto Escondido
Mitlá en Monte Albán
Museo Nacional de Antropología
La Venta Parque in Villahermosa
Cañon del Sumidero
watervallen van Roberto Barrios

Vertrekdata 2023
• 20 januari • 17 maart

Groepsgrootte

Reisleidster Christine: “Uw bezoek aan Oaxaca is fantastisch!
De kleurrijke straten, het verrukkelijke eten en de gastvrije
bevolking laten u kennis maken met het échte Mexico!”

Ontdek de pure schoonheid
Wilt u het échte Mexico leren kennen? Ga dan mee op deze cultuurvakantie,
die u kennis laat maken met het mooiste van Mexico. Van mystieke
tempelcomplexen tot kleurrijke stadjes, van het machtige Mexico-Stad tot
de prachtigste stranden en van de vriendelijke bevolking tot de verrukkelijke
keuken: u ontdekt het allemaal!
Vele beschavingen hebben Mexico gemaakt tot de culturele schatkamer, die
het land nu is. U treedt in hun voetsporen en ziet oude tempelsteden, waar
onder andere de Maya’s, Azteken, Olmeken en Zapoteken ooit heersten. Waar
Palenque, een van de mooiste Mayasteden, verscholen ligt in de jungle, ligt
Monte Albán, met invloeden van de Zapoteken en Mixteken, op grote hoogte
met een geweldig uitzicht over de omgeving. Elk bezoek verrast!
In de kleurrijke straatjes van koloniale stadjes als Puebla en Oaxaca ziet u de
pure schoonheid van Mexico. En in het grootse Mexico-Stad ontdekt u enkele
van de vele musea die de stad rijk is. Als de naam van kunstenares Frida Kahlo u
nog niets zegt, dan na deze reis zeker! Maar ook de natuur is verbluffend mooi!
Van de spectaculaire Cañon del Sumidero en de klaterende watervallen van
Roberto Barrios reizen we naar het ongerepte surfersparadijs Puerto Escondido.
Ga mee en ontdek wat het fantastische Mexico u te bieden heeft!

15-25 deelnemers

Exclusief
• entreegelden • fooien

De reis in het kort
dag 1 Vlucht Amsterdam – Mexico
dag 2 Verkenning Mexico-Stad
dag 3 Piramides van Teotihuacán
en Puebla
dag 4 Levendige havenstad Veracruz
dag 5 Bezoek aan La Venta Parque
in Villahermosa
dag 6 Maya-stad Palenque en
watervallen Roberto Barrios
dag 7 Naar San Cristobal de las Casas
dag 8 De inheemse dorpjes San Juan
de Chamula en Zinacantán

dag 9 Boottocht Cañon del Sumidero
dag 10 Surfersparadijs Puerto
Escondido
dag 11 Vrije dag aan het strand
dag 12 Het mooie plaatsje Oaxaca
dag 13 Tempelstad Mitlá en Teotitlán
de Valle
dag 14 Ruïnes Monte Albán en naar
Mexico-Stad
dag 15 Museo Frida Kahlo en terugvlucht naar Amsterdam
dag 16 Aankomst in Nederland

Meer informatie en boeken: kijk op
SRC-reizen.nl of bel 050 – 3 123 123
Prijs per persoon, inclusief vluchten of busreis en verblijf in 2persoonskamers, LO of HP, excursies, exclusief entreegelden
(tenzij anders vermeld), SGR-bijdrage en Calamiteitenfonds.
Kijk voor uitgebreide, actuele (prijs-)informatie en algemene
voorwaarden op onze website of
bel ons op 050 - 3 123 123.

U zit goed bij SRC:

de beste reisleiders

de mooiste reisroutes

veel inclusief in de reis

100% CO₂-compensatie

tevreden reizigers: 8.8

