
BESTEMMING: MEXICO

Een rondreis door Mexico is een bijzondere ervaring dankzij eeuwenoude culturen, tradities, folklore, 
afwisselend landschap én een heerlijke keuken. De bezienswaardigheden zijn zeer divers; van archeologische 
schatten naar superstranden, van antieke koloniale steden naar ultramoderne resorts.
De Mexicaanse provincie Yucatan staat bekend om de sporen van de oude Mayacultuur. Een rondreis Mexico 
is niet compleet zonder een bezoek aan de oude Mayasteden van Yucatan. 
De Riviera Maya is een prachtige strook strand met parelwit strand en een turquoise zee. Langs het strand 
liggen verschillende hotels, verscholen tussen de tropische bomen en planten.



Kort reisschema 15-daagse reis

DAG 1 Vliegreis naar Cancun

DAG 2 Cancun – Holbox Island (160km, 2 uur)

DAG 3 Holbox Eiland

DAG 4 Holbox Eiland

DAG 5 Holbox-Valladolid- Hacienda Soluta de Peon (350km, 4 uur)

DAG 6 Hacienda Soluta de Peon : bezoek aan Chichen Itza

DAG 7 Hacienda Soluta de Peon : bezoek aan Uxmal & Kabah

DAG 8 Hacienda – Campeche (200km, 2,5 uur)

DAG 9 Campeche- Palenque (367km – 5 uur) + bezoek watervallen

DAG 10 Palenque – Chicanna (363km – 5 uur)

DAG 11 Chicanna – Bacalar (133km – ca. 2 uur)

DAG 12 Bacalar

DAG 13 Bacalar – Tulum (210km – 2,5 uur)

DAG 14 Tulum : strand

DAG 15 Cancun - Amsterdam



1e dag : aankomst Cancun

Na aankomst op de luchthaven van Cancun transfer naar hotel

2e dag : Cancun – Holbox (160km, ca. 2 uur)

Transfer van Cancun naar Chiquilà aan de noordkust van Yucatan, waar vandaan elk halfuur de ferry Holbox

vertrekt en na 15 minuten later sta je op Isla Holbox.

3e en 4e dag : Holbox

Isla Holbox is een klein eilandje, idyllisch en lekker lokaal. Er rijden bijna geen auto's, maar wel veel golfkarretjes. 

Veel inwoners leven van visvangst maar inmiddels ook steeds meer van het toerisme.

Wil je meer dan je hangmat, ga dan lekker snorkelen: van mei tot september zie je hier walvishaaien, waar je 

zonder gevaar bij kunt zwemmen. Dolfijnen, schildpadden en roggen zijn er het hele jaar.

5e dag : Holbox – Hacienda (350km, ca. 4 uur)

Per ferry terug naar het vasteland en verder naar Valladolid, de oudste koloniale stad in Yucatán.

De stad wordt ook wel “Mueblo Mágico” genoemd en is gelegen aan de ruta arqueologica en te voet te verkennen 

met het centrale plein als middelpunt. Daarna gaat de reis verder naar Hacienda Sotuta de Peon.

6e dag : hacienda : bezoek aan Chichen Itza

Bezoek aan de prachtige ruïnes van Chichén Itzá. Van de 11e tot de 13e eeuw was dit de belangrijkste Mayastad 

van Yucatan. Deze heilige plaats was een van de grootste Maya-centra van het schiereiland Yucatán. Gedurende 

zijn bijna 1000-jarige geschiedenis, hebben verschillende volkeren hun stempel gedrukt op de stad. Verschillende 

gebouwen zijn bewaard gebleven, zoals de Tempel van de Krijgers – El Castillo – en het ronde observatorium 

bekend als El Caracol. Interessant zijn vooral het observatorium, het balspeelveld en de beroemde Kukulcán

piramide, waar zich twee keer per jaar het wonderbaarlijke equinox verschijnsel voordoet. Daarna een bezoek aan 

de beroemde Cenote Xcajum, waar je een duik kunt nemen in een spectaculair gelegen natuurlijke bron. 

7e dag Hacienda : bezoek Uxmal

De pre-Spaanse Maya stad Uxmal werd in 700 na Christus gesticht en had ongeveer 25.000 inwoners. 

De ‘Piramide van de Waarzegger’ – zoals de Spanjaarden het noemden – domineert het ceremoniële centrum.

In het centrum zijn mooie gebouwen te vinden, rijkelijk versierd met een overdaad aan symbolische motieven en 

sculpturen van Chaac, de god van de regen. De ceremoniële delen van Uxmal, Kabah, Labna en Sayil worden 

beschouwd als de hoogtepunten van de Maya kunst en architectuur.



8e dag Hacienda - Campeche

De reis gaat verder naar het zuiden naar de fortstad Campeche, één van de fraaiste steden van dit deel van 

Mexico. Vooral het geheel ommuurde oude koloniale centrum van deze ‘piratenstad’ is een bezoek meer dan 

waard. De Vestingwerken maken deel uit van een totaal defensiesysteem opgezet door de Spanjaarden om de 

Caribische zeehavens te beschermen tegen aanvallen van piraten.

9e dag Campeche-Palenque

Over de vlaktes van Campeche naar Palenque. Het eerste deel van de route langs de kust van de Golf van Mexico. 

Palenque is een ruïne stad gelegen aan de rand van het tropisch 

10e dag Palenque - Chicanna

Bezoek aan de machtige ruïnes van de oude Mayastad Palenque, prachtig omringd door de tropische jungle. Het 

complex op een heuvelachtig terrein bestaat uit diverse tempels, piramides, paleizen en een astronomische 

zonnetoren. Vooral de wereldberoemde Tempel van de Inscripties met het graf van koning Pakal en de Tempel 

van het Kruis zijn zeer bijzonder. De stad bereikte haar hoogtepunt tussen 500 en 700 na Christus. De elegantie en 

het vakmanschap van de gebouwen en de luchtigheid van de gebeeldhouwde reliëfs met thema’s uit de Maya 

mythologie, getuigen van de creatieve geest van deze beschaving. Met een beetje geluk kun je hier apen en 

prachtige vogels spotten

11e dag Chicanna -Laguna Bacalar

We adviseren om vroeg te vertrekken, gezien de lange dagrit door een fraai landschap van cowboydorpjes, 

haciënda's en bossen naar Laguna Bacalar

12e dag Laguna Bacalar

Het Meer van Bacalar is één van de grootste meren van Mexico in een sprookjesachtige omgeving.

Het wordt ook wel ‘het meer van de zeven kleuren‘ wordt genoemd.

13e dag Laguna Bacalar – Tulum/Playa del Carmen

Via Tulum naar Playa del Carmen en in Tulum staan de enige Maya ruïnes direct aan het strand.

Van een vissersdorpje, is Playa del Carmen de laatste jaren uitgegroeid tot een populaire badplaats, waar de 

gezellige sfeer nog steeds overheerst. Vele winkeltjes, restaurants en typisch Mexicaanse uitgaansgelegenheden.

14e dag : Tulum/Playa del Carmen

Heerlijk verblijf aan zee

15e dag Cancun – Amsterdam

Avondvlucht naar Amsterdam


