
  ± 1.964.000 km2 
 (65 x België)

 ± 119.500.000    Peso 
 (1 EUR = 21 Pesos)

 Spaans  110V   Internationaal paspoort   Geen

Elk tafereel is een plaatje . . . 
Mexico is de bakermat van de indiaanse culturen en schotelt je 
tegelijk een uniek samenspel voor van fantastische landschappen: 
tropische gebieden, moerassen, hagelwitte stranden, jungle en 
rijzige bergketens. De indrukwekkende piramiden en paleizen 
uit de pre-hispanische tijd zijn stille getuigen van eeuwenoude 
culturen. De indianen, die nog steeds in Mexico leven, zijn de 
rechtstreekse afstammelingen van de Maya’s, Azteken, Zapoteken, 
Tolteken en Mixteken. In Mexico leven vandaag nog ongeveer 
59 indianenstammen. Door hun geïsoleerde ligging hebben ze hun 
tradities, taal en kleurrijke kleding weten te behouden. 
Fascinerend zijn ook hun traditionele markten waar deze etnische 
groepen hun koopwaar aanbieden. De ene laat zich vertederen 
door de opwindende klanken van de mariachis, de andere door de 
geur van de lokale keuken. Want Mexico, dat moet je zien, horen, 
voelen, proeven én ruiken …
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Ancient Maya Ruins, Nunnery Quadrangle, 
Uxmal Archaeological Site, Yucatan.



Tips & trics
•	 Ideaal reisseizoen: bijna het hele jaar. Mexico kent weliswaar 

een regenseizoen en een orkaanseizoen. Deze vallen nagenoeg 
samen (van ongeveer mei tot en met november). Toch is zelfs 
ook in deze periode het weer normaliter mooi genoeg voor een 
heerlijke reis!

•		 Diensten: je kan zowel reizen in groep, als met een private gids, 
of in alle vrijheid zonder geleide bezoeken. Een huurwagen is 
ook mogelijk. De selfdrives in Mexico zijn wel beperkt tot de 
delen Yucatan, Chiapas, Quintana Roo, Campeche en Tabasco.

•		 Hotels: uitgebreid aanbod vanaf 70 euro per kamer per nacht 
tot meer dan 1.000 euro per kamer per nacht. Dus voor ieder 
wat wils. Hoewel wij voorstander zijn van kleine charmehotels, 
stellen wij deze soms niet als eerste voor. De uitbaters durven 
weleens te overdrijven qua prijs voor ‘charme’.

•		 Ideale reiziger: Mexico is ideaal als je geïnteresseerd bent in 
cultuur, natuur en strand. Daarom is deze bestemming een 
aanrader voor zowel individuele reizigers en families (volgens 
ons ook met vrij jonge kinderen) als vips. Mexico is een vrij 
goedkope bestemming met selfdrive en groepsdiensten, maar 
nogal duur in private diensten en exclusieve hotels.

•		 Combinatie mogelijkheden: je kan bijvoorbeeld Centraal-
Mexico georganiseerd bezoeken, daarna vliegen op Cancun (of 
Tuxtla Gutierrez) en van daar verder reizen met een huurwagen. 
Of met private diensten, en alleen de duurdere dagen in groep 
bezoeken.

•		 Hotels,	foto’s	het	weer	of	de	plaatselijke	tijd	bekijken?	Of	krijg	
je	graag	een	idee	van	de	programma’s,	minitrips	en	prijzen?	

 Ga naar op www.cosmic.travel
 Op de volgende pagina’s vind je alvast voorbeeldreizen ter 

inspiratie.

 23kg  Geen  30 USD internat. vlucht
 12 USD binnenl. vlucht
 (beide normaal in het ticket inbegrepen)

  2-3 USD in groep
 4-8 USD in privaat 

Klimaat

Streken

Warm en vochtig in het zuiden, droger naar het noorden toe. In tegenstelling tot de Atlantische kust, waar het klimaat 
vochtig	en	drukkend	is,	zijn	de	kusten	aan	de	Pacific	veel	droger.	Naarmate	je	verder	landinwaarts	trekt,	dalen	de	
hoeveelheid neerslag en de temperatuur in verhouding tot de hoogte. Het orkaanseizoen voor de Yucatan start in 
april/mei	en	eindigt	officieel	in	november.

Het meest bekende is Yucatan, met: 
-  de Riviera Maya (Quintana Roo): het kustgebied tussen Cancun en 

Tulum.
-  Chichen Itza: waarschijnlijk de grootste Maya-stad en ook de oude 

hoofdstad van de Tolteken. Ze ligt onderweg tussen Cancun en Merida, 
maar er is meer te beleven: Valladolid of één van de vele cenotes, onder-
grondse waterpoelen waar je in sommige kan zwemmen.

-  Merida: oude grote koloniale stad en de hoofdstad van Yucatan. 
-  Rond Merida zijn er diverse bezienswaardigheden: het natuurreservaat 

van Celestun, de gele stad Izamal, of de archeologische sites van Uxmal 
en Kabah.

-  Zuidwaarts in de staat Campeche bevindt zich Campeche en de ideale 
weg richting Chiapas.

-  Er zijn uiteraard ook minder bekende plaatsen, maar die zijn daarom 
niet minder de moeite! Zoals het eiland Holbox, ruïnes zoals Chicanna, 
Becan, Xpuhil en Calakmul of het natuurreservaat van Sian Ka’an.

Nog	meer	zuidwaarts,	in	Chiapas,	vind	je	in	onze	ogen	de	mooiste	mix	van	
Mexico. Deze bergachtige streek gaat van de Sumidero Canyon, naar de 
typische dorpjes rondom San Cristobal de las Casas, zoals Zinacatan en San 

Juan Chamula. Via het nationaal park kom je bij de maar liefst 68 diepblauwe 
meren van Montebello en de Agua Azul-watervallen. Die danken hun naam 
aan de rivier die als een turkoois lint door de jungle slingert. Daar bots je op 
het bekendere Palenque, Bonampak en Yaxchilan, en waan je je eerder een 
ontdekkingsreiziger die de jungle en rivier trotseert …

Centraal-Mexico presenteert eerst en vooral de hoofdstad Mexico City: 
een wereldstad met een mooi gerestaureerd historisch centrum en een 
smeltkroes van volkeren met hun fascinerende tegenstellingen.  
Net	buiten	de	stad	bevindt	zich	de	archeologische	site	van	Teotihuacan	
en een belangrijk heilig oord in Mexico, de basiliek van Guadalupe. Verder 
weg en onderweg naar Acapulco, heb je het zilverstadje Taxco, en in de 
richting van Oaxaca is er Puebla. Vanuit Oaxaca heb je een waaier van 
mogelijkheden: de stad zelf natuurlijk, maar ook Monte Alban en Mitla.

Maar Mexico heeft nog meer uiteenlopende troeven achter de hand:  
de woestijn, de zee van Cortes en Baja California met de Los Cabos- 
stranden, een treinrit door de Copper Canyon, de rijke koloniale steden 
zoals San Miguel de Allende, of stranden zoals Puerto Vallarta of Huatulco. 
Sommige van deze streken zijn toegankelijker en makkelijker in een  
programma op te nemen, voor andere is dat wat moeilijker.



Aventura Arqueologica 
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9 nachten

Dag 1 > Onthaal aan de luchthaven van Mexico City en transfer naar het 
hotel. Overnachting.

Dag 2 > Halve dag (5 uur) bezoek aan Mexico City en het Antropologisch 
Museum. Tour langs de grootste trekpleisters van deze metropool: 
de Zocalo met de muurschilderingen van Diego Rivera, de Metropolitan 
kathedraal, en het plein van de drie culturen. Bezoek ook de ambachts-
markt, het elegante Paseo de la Reforma met het monument van de 
onafhankelijkheid en het Chapultepec-park met het kasteel van Keizer 
Maximiliano. Overnachting.

Dag 3 > Bezoek aan de site van Teotihuacan en het Heiligdom van 
Guadalupe. De tour (6 uur) voert je langs één van Mexico’s heiligste 
plekken: de basiliek van de Lady of Guadelupe met zijn religieuze museum. 
Daarna gaat het verder naar de Teothihuacan-piramides, de Zon- en 
Maan-piramides en de citadel met de Quetzalcoatl en de jaguartempel. 
Overnachting.

Dag 4 > Transfer naar de luchthaven van Mexico City. Onthaal aan de 
luchthaven van Tuxtla Gutierrez. Vervolgens trek je verder naar de 
Sumidero Canyon voor een spectaculaire boottocht. Bezoek aan Chiapa 
de Corzo en het plein met zijn Mujedar-fontein. Transfer naar San 
Cristobal de las Casas, een oude hoofdstad met een rijk cultureel erfgoed. 
Overnachting. 

Dag 5 > Bezoek aan San Cristobal de las Casas: de indiaanse markten, de 
kathedraal, het Santo Domingo-klooster met het regionale museum, de 
kerkjes en San Juan Chamula en Zinacatan, twee mayadorpjes. Maak 
kennis met de plaatselijke rijkdom aan culturen en doe je te goed aan 
plaatselijke lekkernijen, ambachtswerkjes en textiel op de markt. 
Terugkeer naar San Cristobal. Overnachting.

Dag 6 > Bezoek aan de indrukwekkende Agua Azul-watervallen, 
midden in de jungle. Het water klettert neer langs de bergen en schittert 
in verschillende tonen turkoois. Daarna trek je verder naar Palenque. 
Overnachting. (lunchbox)

Dag 7 > ’s Morgens: tour door Palenque, één van de rijkste archeologische 
steden die in de periode tussen 500 en 800 v.C. werden opgericht. 
Transfer naar de luchthaven van Villahermosa. Onthaal aan de luchthaven 
van Merida en transfer naar het hotel. Overnachting.

Dag 8 > Bezoek aan Uxmal en Kabah. Uxmal werd rond 600 v.C. opgericht 
in platformen met prachtig gebeeldhouwde muren en pilaren. Kabah is 
zeker de beste plek om de mooie Puuc-architectuur van de Maya’s te 
bewonderen. Transfer naar Merida. Overnachting. (lunch)

Dag 9 > Vrije dag om de stad, of optioneel het natuurreservaat van 
Celestun te bezoeken.

Dag 10 > Bezoek aan Chichen Itza. Deze bijzondere archeologische site 
ligt midden in de Yucatan-jungle. De eerste bouwwerken dateren van 
600 v.C., het mooiste is de Kukulcan-piramide. De Tempel van de Krijgers 
bestaat uit een complexe constructie met terrassen, kolommen, 
gebeeldhouwde pilaren en binnenplaatsen. Transfer naar Cancun en 
aansluiting op de strandverlenging van jouw keuze. (lunch)

Senior tourists visit Palenque 
archaeological site.

Een langere versie van deze reis is de El Completo Aventura Arqueologica 
(12 nachten) waarbij je vertrekt uit Mexico City naar Puebla (1 nacht) 
en vandaar naar Oaxaca (2 nachten). Ze eindigt aan de luchthaven van 
Oaxaca. De reis wordt verdergezet vanaf dag 4, vanaf de luchthaven van 
Tuxtla Gutierrez. 

Een andere mogelijkheid is om Chiapas uitgebreider te bezichtigen 
(2 extra nachten) met vanuit San Cristobal een bezoek aan Chincultic en 
enkele van de 56 lagunes van Montebello, en vanuit Palenque een bezoek 
aan Bonampak en Yaxchilan.



Mundo Maya
11 nachten 

Dag 1 > Onthaal aan de luchthaven van Cancun en transfer naar het 
hotel. Overnachting.
 
Dag 2 > Transfer en assistentie door een gids bij het afhalen van de 
huurwagen.	Briefing.	Met	de	huurwagen	vertrek	je	naar	Merida.	
Onderweg kan je een bezoek brengen aan het bekende Chichen Itza, 
de Cenote Xtoloc of Valladolid. 2 overnachtingen in Merida.

Dag 4 > Vertrek naar Uxmal en Kabah, waar je enkele archeologische 
sites kan ontdekken. Overnachting in Campeche.

Dag 5 > Vandaag staat een lang traject op het programma (6 uur) 
naar Palenque. Overnachting.

Dag 6 > Vertrek naar San Cristobal de las Casas. Onderweg kan je 
zowel Agua Azul als Misol-Ha bewonderen. De Sumidero Canyon, 
San Juan Chamula en Zinacatan verdienen eveneens een bezoekje.  
3 overnachtingen.

Dag 9 > Terugkeer naar Palenque. Op deze dag raden wij een bezoek 
aan Palenque aan. Overnachting.

Dag 10 > De terugkeer naar Quitana Roo is begonnen, vandaag 
rij je richting Chicana. In deze omgeving zijn verschillende minder 
bekende archeologische sites te ontdekken. Overnachting.

Dag 11 > Het laatste lange traject brengt je tot Tulum (6 uur).  
Overnachting.

Dag 12 > De huurwagen moet tijdig worden afgeleverd aan de lucht-
haven van Cancun. Aansluiting op de strandverlenging van je keuze.
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aanpassen. Zo kan een verkorte versie: Yucatan Clasico in 8 nachten 
(zonder de 3 nachten San Cristobal de las Casas). Andere selfdrives: 
Ruta Maya (6 nachten) en Yucatan Typico (7 nachten).

Chiapas, near Palenque, Agua Azul National Park. Waterfall.
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Mexico Colonial 
10 nachten

Dag 1 > Onthaal aan de luchthaven van Mexico City en transfer naar het 
hotel. Overnachting.

Dag 2 > Halve dag bezoek aan Mexico City en het Antropologisch  
Museum. Overnachting.

Dag 3 > Bezoek aan de site van Teotihuacan en het Heiligdom van 
Guadalupe. Overnachting.

Dag 4 > Transfer van je hotel in Mexico City naar Queretaro, 
bakermat van de Mexicaanse onafhankelijkheid. Bezoek aan de stad 
met het historische centrum en het aquaduct, één van de belangrijkste 
technische bouwwerken uit de 18de eeuw. Je reist verder naar 
San Miguel de Allende en brengt een bezoek aan de kathedraal, 
een prachtig 17de eeuws gebouw met een mix aan neostijlen en het 
Instituto Allende. Overnachting.
 

Dag 5 > In de voormiddag bezoek aan de Hildago-markt, de prachtige 
pleinen	en	de	fameuze	geplaveide	steegjes.	’s	Namiddags:	transfer	naar	
Guanajuato met bezoek aan de stad, met het Pipila-monument, de kerk 
van La Valenciana, het Juarez-theater en het Alhondiga de Granaditas. 
Overnachting.

Dag 6 > Vertrek naar Guadalajara met bezoek aan de wijk 
Tlaquepaque, beroemd om de winkeltjes en ateliers met handwerk, 
keramiek en glas. Hier bevindt zich de beroemde galerij van Sergio 
Bustamante. Stadsbezoek aan Guadalajara met de kathedraal, het paleis 
van de regering, de culturele instelling van Cabanas, het Degollado-
theater en het Tapatia-plein. Overnachting.

Dag 7 > Bezoek aan het stadje Tequila, met uiteraard één van de 
tequiladestilleerderijen. Overnachting.
 
Dag 8 > Transfer naar de luchthaven of het busstation van Guadalajara. 
Onthaal in Puerto Vallarta en transfer naar het hotel. 3 overnachtingen.

Dag 11 > Transfer naar de luchthaven van Puerto Vallarta.
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Pedestrians walk toward the dome of Las Monjas Church 
and spire of the San Francisco Church in the historic center 
of San Miguel de Allende.



Op onze website vind je nog meer extra programma’s, net als een 
waaier aan minitrips die je aan deze programma’s kan toevoegen. 
Of om zelf met deze minitrips een eigen rondreis te maken.

•	 Mexico City

•		 Colonial Express 
 (Guanajuato, San Miguel de Allende & Queretaro)

•		 Guadalajara

•		 Ciudades Virreinales (Queretaro, San Miguel de Allende,  
Guanajuato, Zacatecas, Guadalajara)

•		 Puerto Vallarta

•		 Oaxaca

•		 Chiapas

•		 Merida met opties te eindigen in de Riviera Maya of heen-en-terug 
naar de Riviera Maya

•		 En	uiteraard	diverse	strandverlengingen.

Scan mij voor meer info: Mexico
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El Castillo (The Castle) and rocky beach with sunbathers 
at the Mayan ruins of Tulum in Quintana Roo.


