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Lendum í Cancun og keyrum
svo til Valladolid er er tæplega
50 þús. manna bær, staðsettur
á Yucatan skaganum á svæði
Maya.

Bærinn er frá árinu 1545 og
upphaflega byggður af
spænskum Conquistadorum
og er vitnisburður um sögu
þeirra. Húsin í spænskum stíl,
mismunandi litum; þetta er
ekta Mexíkó.

Bærinn varðveitir gamla
menningarheiminn sem
Spánverjarnir komu með sér til
nýja heimsins.

Andi liðinna tíma svífur yfir
vötnum og heillar gestina sem
þangað koma

Valladolid
Fyrsti dagur í ógleymanlegri ferð

DAGUR 1
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Í Valladolid er ýmislegt að gera
og sjá. Einkenni bæjarins felst
m.a í:

•Mayar eru áberandi, þú ert í
hjarta Mexíkó
•Þarna börðust Mayar við
Spánverja er þeir gerðu
uppreisn árið 1848
•Falleg torg, steinilagðar götu,
gamlar kirkju eins og
Cathedral San Gervacio
•Borgin er þekkt fyrir local mat
•Litlar handverksbúðir og
markaðir
•Cenote eða lón við bæinn
sem eru einstök
náttúrufyrirbrigði
•Blanda f spænskri og maya
menningu
•Möguleiki á spennandi ferðum
út fyrir borgina

Valladolid
Upplifðu til að njóta
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Við gistum áfram í Vallodolid.

Í dag getum við farið til að
mynda í skoðunarferð út fyrir
bæinn og heimsótt
einkaheimili þar sem er að
finna yfir 3.000 einstaka hluti
og muni sem koma úr
menningarheimi Maya.

Safnið heitir La Casa de los
Venados. Það tók eiganda
safnis yfir 50 ár að safna
þessu öllu saman

Þá er auðvitað alveg tilvalið að
nota tækifærið og heimsækja
þekktasta pýramida Mexíkó,
Chizen Itza sem er alveg jafn
tignarlegur og Keophs
pýramidinn í Egyptalandi

Valladolid
Og áfram heldur Ævintýrið
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Við gistum áfram í Vallodolid.

Hægt er að nota daginn í dag
til að rölta um bæinn, skoða
hinar fallegu spænsku
byggingar og arfleið þeirra.
Fóta sig á lúnum götum, leigja
sér hjól og hjóla aðeins um
bæinn, grípa ávaxtadrykk eða
smakka lútsterkt kaffið sem
heldur heimamönnum vakandi

Þá er hægt að fara til Rio
Lagartos til að skoða bleiku
Flaminco fuglanna sem eru
einstaklega fallegir að sjá

Nú eða slá þessu í kæruleysi í
leiðinni og skella sér í leðjubað
og njóta hins bleika lóns

Valladolid
Bleikur er liturinn
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bæinn, grípa ávaxtadrykk eða
smakka lútsterkt kaffið sem
heldur heimamönnum vakandi
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Við gistum áfram í Vallodolid.

Tilvalin dagur til þess að
skjótast í skemmtilega búð þar
sem hægt er að fræðast um
frægasta drykk heimamann –
Tequila og Mezcal drykkinn.
Læra aðeins um sögu þeirra,
framleiðsluferli og kannski að
fá smá Smakk

Þá er í framhaldinu hægt að
fara í Zaci Cenote / lónið sem
er spennandi og staðsett í
sjálfum bænum Vallodolid

Loks er hægt að fara í stutta
og spennandi ferð út fyrir
bæinn en þá er farið í annað
lón sem heitir Xkeken, en það
er töfrandi kón í ægifagurri
umgjör hella og er eini
inngangur þess í gegnum
þröngt gat og stigi niður.
Frábær upplifun

Valladolid
Tequila eða Mezcal ?
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Ykkar gististaður er Hotel
Maria del la Luz sem er í
hjarta gamla bæjarhluta
Vallodolid.

70 herbergja hótel þar sem öll
herbergi hafa loftræstingu,
gervihnattar sjónvarp,
þráðlaust net, mini kæliskáp
og 24 klst þjónustu.

Sundlaug, veitingastaður,
lobby bar

Sjá nánar hérna

Hotel Maria
de la Luz
Staðbundin perla sem gleður
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Við höldum frá Vallodolid og
keyrum til Merida sem var
byggð af spænsku
Conquistadorum árið 1543, en
borgin er höfuðborg Ycatan
skaga með 900 þús. manns

Spænskur nýlendustíll með
miklum Maya áhrifum, en
einnig eru þar töluverð frönsk
áhrif í byggingarlist, bæði
vegna hersetu Frakka þar á
19. öld og svo áhuga ríka
fólksins á Frakklandi

Napoleon keisari ásældist
silfurnámurnar þarna sem eru
miklar og gjöfular. Um tíma
snemma á 20. öld voru fleirri
milljarðamærlingar í Merida en
í nokkurri annarri borg í
heiminum

Merida
Nýr kafli – Nýtt Ævintýri
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Í Merida er ýmislegt að gera
og sjá.

•Glæsilegar byggingar frá fyrri
öldum, kirkjur, herrasetur og
falleg torg
•Spennandi listasöfn sem
segja sögu Mexíkó á lifandi
hátt
•Ein fallegasta borg landsins
•Mikil saga, menning og listir
•Fjöldi veitingahúsa, stútfullir
af dásamlegum og framandi
réttum
•Fjölmennasta Maya borgin í
Mexíkó
•Markaðir, handverk og local
listamenn
•Möguleiki á spennandi ferðum
í nágrenni borgarinnar

Af hverju Merida

Merida
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Dveljum áfram í Merida
Upplifum Pok Ta Pok – Maya
boltaleikinn sem er hægt að
sjá lifandi á Calle 60 götunni,
en hann er endurvakinn alla
laugardaga. Leikmenn eru
Mayar í fullum skrúða og er
þetta einstakt sjónarspil. Í
þessum leik á sögutíma Maya
var gríðarleg harka því keppt
var upp á líf og dauða – þeir
sem töpuðu, töpuðu einnig
eigin lífi

Einnig er hægt að fara út fyrir
borgina í skemmtilega ferð t.d
í lónið / Cenote Cuzama. Þetta
er mjög vinsælt lón, en í
ferðinni er farið í 3 ólík lón
neðanjarðar þar sem hægt er
að synda í þeim öllum

Af hverju Merida

Merida
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Við gistum áfram í Merida

Hægt er m.a að fara í
heimsókn í Museum del
Mundo Maya safnið, en þar er
hægt að kynna sér betur sögu,
menningu og listir Maya. Þá
er í safninu óteljandi magn
fornmuna, handverks og
annars sem skerpir á sögu
vitundinni og gerir hana meira
lifandi fyrir vikið

Og áfram heldur þetta

Merida

DAGUR 7
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Við gistum áfram í Merida

Frábær dagur til að skreppa á
lifandi og litríkann markaðinn
Lucas de Galvez, skoða
varninginn þar, prútta sig
rauðan í framan og enda á því
að gera alveg dæmalaus kaup


Þá er hægt að rölta um
svæðið sjálft, niður í
miðbæinn, fá sér eitthvað gott
að borða eða skella sér í
menningar gírinn og kíkja á
eitthvað af söfnum og skoða
annað áhugavert

Þá er tilvalið að skella sér í
ferð út fyrir borgina t.d til
Celestún sem er lítið
fiskimannaþorp í einstaklega
fallegu umhverfi

Út að versla og skoða

Merida

DAGUR 8
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Hotel Caribe
Merida
Yucatan
Annar mexíkóskur moli
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Við keyrum til Playa del
Carmen sem er lítill
fiskimannabær sem hefur
þróast yfir í ferðamannastað
en hefur haldið sínum
sjarmerandi einkennum

Við dveljum á frábæru All
Inclusive – Allt Innifalið hóteli
sem heitir Viva Wyndham
Maya, sem er í reynd 5 stjörnu
Resort dæmi með öllu
tilheyrandi

Hérna dveljum við í átta (8)
nætur og njótum lífsins en á
meðan er hægt að kíkja á
úrval afþreyingar,
skemmtilegum ferðum og flr.

Við hvetjum ykkur til að kíkja á
okkar heimasíðu til að sjá
þetta betur hérna

Og nú hefst Gæða tímabilið

Playa del
Carmen
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Tímabeltið
GMT - 5 á sumrin

Ýmislegt um
Mexíkó sem er
gott að vita
fyrir ferðina
þína

Gjaldmiðill
Pesos eða US dollarar

Fólksfjöldi
131.059.810 (2018)

Stjórnháttur
Lýðræði

Opinbert tungumál
Spænska en Mayar hafa
líka sitt eigið tungumál

Veður
Simplemente brillante

ÆVINTÝRAFERÐIN 2019

Ýmislegt um
Mexíkó sem er
gott að vita
fyrir ferðina
þína

Trúarbrögð
Rómversk Kaþólsk trú

Opinbert tungumál
Spænska en Mayar hafa
líka sitt eigið tungumál

Höfuðstaður Yucatan
Merida

Heimasíða til að skoða
www.utskrift.is



Fjárhagshliðin
Bjóðum upp á Vaxtalaust
lán í allt að 9 mánuðum
auk raðgreiðslu
samninga í allt að 36
mánuði

Góð staðarþekking
Fyrri reynsla af ferðum til
eyjunnar

Gæði tryggð

Erlendur samstarfaðili er
vottaður af
Ferðamálaráði Mexíkó
og með yfir 40 ára feril

Fararstjórar

Þrautreyndir fararstjórar
sem hafa farið áður

Flugið
Flug frá Keflavík til New
York með Icelandair eða
WOW og tengiflugi til
Cancun með JetBlue

ÆVINTÝRAFERÐIN 2019

Okkar fyrri reynsla

Uppsetning og þjónusta
við Útskriftarferðir síðan
2004. Þúsundir ánægðra
nemenda
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