
 

 
                 Μεξικό . Ακαπούλκο 

Ομαδικό ταξίδι 

Πόλη του Μεξικού, Τεοτιχουακάν, Τσολούλα, Πουέμπλα, 
Τάσκο, Γκουερναβάκα, Ακαπούλκο, (Τούλα,Τεποζοτλάν) 

Κονκισταδόρες 
 

 
  Acapulco Beach - Mexico 
 
 
 
Διάρκεια ταξιδιού: 11 μέρες 
Αναχωρήσεις:           20/12, 17/01, 15/02, 07/03 
Κόστος κατ΄ άτομο:  
Δίκλινο δωμάτιο:  1.499€ 
Επιβ. Μονοκλίνου:    450€ 
 
*SMART PRICE Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 40 μέρες πριν την αναχώρηση. 
*Δυνατότητα πληρωμής έως 12 μηνιαίες άτοκες δόσεις. 
 
 



 

 
Ταξίδι, στα πολιτιστικά διαμάντια του Μεξικού  
Culture and Relax 
 
Πτήση για το Μεξικό 
Άφιξη στην πρωτεύουσα του Μεξικού με ενδιάμεσο σταθμό.  
2η μέρα: Πόλη του Μεξικού - Περιήγηση στην πόλη - Επίσκεψη στο 
Ανθρωπολογικό Μουσείο  
Το πρωί με τον έμπειρο συνοδό μας θα συνεχίσουμε για μια εξαιρετική περιήγηση 
στην πόλη, αρχίζοντας από το ιστορικό της κέντρο, στην πλατεία “Ζόκαλο” όπου θα 
δούμε το Προεδρικό Μέγαρο, τον Καθεδρικό (1525), τη λεωφόρο Χουαρέθ και τα 
απομεινάρια του ναού Τσόκαλι.  
Αργότερα θα ξεναγηθούμε στα εκθέματα του Ανθρωπολογικού Μουσείου. 

3η μέρα: Πόλη του Μεξικού-Βασιλική της Γουαδελούπης - Πυραμίδες 
της Τεοτιχουακάν 

Ο αρχηγός μας, ξυπνάει νωρίς και με χαμόγελο μας ενημερώνει ότι η σημερινή μας 
μέρα θα είναι πολύ ξεχωριστή. Αναχώρηση για να δούμε τον ναό της Παναγίας της 
Γουαδελούπης και στη συνέχεια τα αρχαία θρησκευτική πρωτεύουσα των 
Τεοτιχουακάν, με τις γνωστές πυραμίδες του ήλιου και της σελήνης. 

4η μέρα: Πόλη του Μεξικού - Τσολούλα - Πουέμπλα  
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για μια ιστορική διαδρομή, σε έναν από τους 
σημαντικότερους τόπους λατρείας  των Ατζέκων, την Cholula, που βρισκόταν 
ανάμεσα σε τέσσερα ηφαίστεια. Θα δούμε εκτός των άλλων  την κεντρική 
πυραμίδα, και θα συνεχίσουμε για την Puempla, που ίδρυσε το ισπανικό στέμμα, 
για να περιηγηθούμε πολλά ευφάνταστα διακοσμημένα κοσμικά κτίρια, όπως η 
Casa Del Dean, το σπίτι του Επισκόπου (1580), το αρχιεπισκοπικό ανάκτορο και ο 
καθεδρικός στην Plaza de la Constitution, που θεωρείται από τις σημαντικότερες 
εκκλησίες του Μεξικού.   

5η μέρα: Πόλη του Μεξικού - Τούλα - Τεποζοτλάν (προαιρετικά) 
Ο συνοδός μας που πίνουμε νερό στο όνομά του, θα μας γνωρίσει σήμερα την Tula, 
πρωτεύουσα των Τολτέκων, οι οποίοι, κάλυπταν με χρυσό τους δρόμους της πόλης 
τους. Θα μας γνωρίσει το κέντρο της, όπου δεσπόζουν οι πυραμίδες, χτισμένες η 
μία δίπλα στην άλλη, αλλά και τους τέσσερις άτλαντες - αγάλματα πολεμιστών,  
ύψους 4,6 μ., το σφαιριστήριο και το τείχος των φιδιών.  
Στη συνέχεια θα δούμε τα αρχιτεκτονικά στοιχεία της περιοχής Ιδάλγο, και θα 
επιστρέψουμε στην πόλη του Μεξικού όπου στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να 
κάνετε τις αγορές σας στη Zona Rosa, με τα πλούσια μαγαζιά της. 

6η μέρα: Πόλη του Μεξικού - Γκουερναβάκα - Τάσκο 
Ο συνοδός μας ακούραστος θα μας οδηγήσει με μια ολοήμερη εκδρομή στην 
Γκουερναβάκα για να δούμε το παλάτι του Κορτέζ και τους θαυμάσιους κήπους 
Μπόρντα. Στη συνέχεια θα έρθουμε στο Τάσκο, την κωμόπολη που είναι χτισμένη 
στην πλαγιά ενός λόφου με τα σπιτάκια που προστατεύονται ως εθνικά μνημεία, τα 
οποία, σοβατισμένα άσπρα, έχουν το πολύ τρεις ορόφους και σκεπή με κόκκινα  



 
 
τούβλα. 

7η μέρα: Τάσκο - Ακαπούλκο 
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε οδικώς για το Ακαπούλκο, που είναι γνωστό και 
ως “μαργαριτάρι του Ειρηνικού”. 
Άφιξη στο γνωστό παραθεριστικό κέντρο της χώρας, του οποίου το γλυκό κλίμα 
προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες. 

8η - 9η μέρα: Ακαπούλκο 

Το πρωί στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να ανεβείτε στην κορυφή ενός από τους 
γύρω όμορφους λόφους απ΄ όπου θα θαυμάσετε την εντυπωσιακή θέα στην πόλη 
και στον κόλπο με τις αμέτρητες παραλίες. 
Η πόλη είναι διάσημη για τις επιδείξεις καταδύσεων στις οποίες οι Clavadistas 
βουτούν στη θάλασσα από 38 μ. ύψος σε ένα βραχώδη μυχό του κόλπου, πλάτους 
λίγων μέτρων. 

10η - 11η μέρα: Ακαπούλκο - Πόλη του Μεξικού - Αθήνα 

Αναχώρηση οδικώς για το αεροδρόμιο της πόλης  του Μεξικού όπου  και η πτήση 
μας με ενδιάμεσο σταθμό για την Αθήνα.  Ολονύκτια πτήση. Άφιξη την 11η μέρα 
στην Αθήνα. 
 

 
Προνόμια Travelway  

 Ασφαλείς μεταφορές 
- Αεροπορικά εισιτήρια με αξιόπιστες αεροπορικές εταιρείες και τις 

συντομότερες δυνατόν χρονικές ανταποκρίσεις 
- Μεταφορές με ασφαλή και πολυτελή λεωφορεία, τα καλύτερα διαθέσιμα 

 Ξενοδοχεία  
- Διαμονή  σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* σε δίκλινα δωμάτια με ιδιαίτερο 

λουτρό / ντους 
 Διατροφή   
- Πρωινό κάθε μέρα 

 Ασφάλεια παντού  
- Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης 
- Πλούσια ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση (προαιρετικά) 

 Συνοδοί-Συνοδοιπόροι   
- Κοντά σας κάθε μέρα, έμπειρος, συμπαραστάτης στο ταξίδι σας 
- Έμπειροι τοπικοί χαμογελαστοί ξεναγοί με γνώση και συνέπεια 

 
 

*Πτήσεις: με Air France / Lufthansa / British Airways  
 
Σημείωση: 

Το ταξίδι εκτελείται με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων, σε περίπτωση που η 
συμμετοχή είναι μικρότερη (10 άτομα τουλάχιστον) το ταξίδι δεν ακυρώνεται και 
εκτελείται με επιβάρυνση 110 € το άτομο. 



 
 

Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται:  
Οι φόροι των αεροδρομίων, τα φιλοδωρήματα, τα αχθοφορικά και η ατομική 
ταξιδιωτική ασφάλιση 780 € 
Οι τοπικοί Φόροι που δεν πληρώθηκαν στην Ελλάδα 40€. 
Ταξιδιωτικά έγγραφα: 

Απαιτείται έγκυρο και υπογεγραμμένο διαβατήριο με 6 μήνες ισχύ από την είσοδο 
σας στην περιοχή 
Υγειονομικές Προφυλάξεις:  
Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή. 
Το νερό δεν είναι πόσιμο. 

Εγγραφές 
Η εγγραφή στο ταξίδι που επιθυμείτε να συμμετάσχετε, θεωρείται έγκυρη εφ’ όσον 
προκαταβάλετε το 45% της αξίας του και εξοφλήσετε το υπόλοιπο απ’ ευθείας στην 
εταιρεία μας ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα, 20 μέρες πριν από την 
αναχώρηση. 
Πληρωμές επίσης μπορείτε να κάνετε, με προκαταβολή το 45% της αξίας του 
ταξιδιού και το υπόλοιπο με την πιστωτική σας κάρτα μέχρι και 12 άτοκες μηνιαίες 
δόσεις. 

Αποσκευές 
Επιτρέπεται να μεταφέρετε στη διάρκεια του ταξιδιού σας, μία βαλίτσα, βάρους, 
μέχρι 20 κιλά και μία χειραποσκευή στο αεροσκάφος. Αν παραβείτε αυτόν τον 
κανονισμό, για κάθε επιπλέον βάρος πληρώνετε επί τόπου στον αερομεταφορέα. 

Φιλοδωρήματα 
Καλύπτουμε τα βασικά φιλοδωρήματα, για την σωστή εκτέλεση των 
προγραμμάτων, αλλά τα γενικά φιλοδωρήματα είναι υποχρεωτικά και 
ανακοινώνονται από τους συμβούλους των ταξιδιών μας, ανά περίπτωση. 

Ξενοδοχεία 
Τα δωμάτια δίνονται συνήθως στους ταξιδιώτες μετά τις 14.00 και παραδίδονται 
στις 12.00 ανεξαρτήτως της ώρας άφιξης ή αναχώρησης. Τα δωμάτια είναι 
στάνταρτ, όπως και τα 3κλινα με προσθήκη τρίτου κρεβατιού, που περιορίζει το 
χώρο του δωματίου. 
Κατά την έξοδο σας, πάρτε μαζί σας την κάρτα ξενοδοχείου (διεύθυνση, 
τηλέφωνο…) 

Φάρμακα 
Για τυχόν προσωπικά φάρμακα, που φέρετε μαζί σας, φροντίστε η ποσότητα να 
καλύπτει τη διάρκεια του ταξιδιού. Γράψτε τις χημικές ουσίες που περιέχουν και 
έχετε μαζί σας την ιατρική συνταγή. Τοποθετήστε τα στη χειραποσκευή. 
Σετ ξυρίσματος, αποσμητικό, αρώματα, σετ πεντικιούρ και μανικιούρ, τοποθετήστε 
τα στη βαλίτσα.  

Φωτογραφίες 

Μην φωτογραφίζετε άτομα εάν πρώτα δεν ζητήσετε την άδεια τους. 

Όροι Συμμετοχής  
Η εγγραφή σας στο πρόγραμμα του ταξιδιού περιλαμβάνει την αποδοχή των 
γενικών όρων συμμετοχής της εταιρείας μας. 



 
 

 

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις:  

Τηλ: +30 211 182 0000, Φαξ: +30 210 805 5865 

email: info@travelway.gr website: www.travelway.gr 
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http://www.travelway.gr/

