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Mexico - eventyrlige Mexico
Rundrejse med dansk rejseleder - 16 dage

En rejse gennem Mexicos riger
Tag med på en eventyrlig og storslået rundrejse gennem Mexicos riger. Vi har sammensat en spændende rejse, der byder på høj 
kvalitet i både oplevelser og indkvartering - oven i købet til en god pris.

Afstandene er store, men rejsen er veltilrettelagt, så alle kan få sjælen med. Vi skal opleve det bedste af Mexicos kulturhistoriske 
skatte og beundre den unikke og smukke natur, når vi bevæger os gennem naturscenerier med dybe kløfter, smukke vandfald, 
tropisk jungle, højsletter med kaktusser og agaver, dramatiske bjerge og kratersøen i naturreservatet ved Catemaco.

Undervejs møder vi olmekerne, som byggede templer for 3200 år siden, aztekerne, zapotekerne og ikke mindst mayakulturen, 
som blomstrede fra år 400 før vor tidsregning og frem til ca. år 1200 efter vor tidsregning, hvorefter de imponerende pyramider 
og andre anlæg blev slugt af junglen eller tiden. Disse folk levede på et højt kulturelt niveau, og mexicanerne er med rette stolte 
af deres arv. I dag er deres efterkommere synlige i den mexicanske dagligdag, som vi har god tid til at iagttage, når vi slår os 
ned på zocaloen, den centrale plads i enhver mexicansk by. der oser af charme, kultur og historie.

God rejse!

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser

EN VELTILRETTELAGT REJSE 
TIL EN GOD PRIS

Denne rundrejse er tilrettelagt efter 
de store oplevelser til en god pris. Og vi er ikke 
gået på kompromis med vores rejse. 

Vi ser alle de store klassiske seværdigheder og 
bor med bedste placering, men vi kører hele 
vejen rundt i vores egen bus, fra Mexico City 
og tilbage igen til Mexico City. Det er naturligvis 
mange kilometer, men til gengæld står oplevel-
serne i kø, både de kulturelle og de store natur-
oplevelser.
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Danmark - Mexico City. Afrejse fra København med flyskifte   
 undervejs.

Dag 2. Mexico City, sigthseeing. Byrundtur i den historiske bydel med  
 Diego Riveras murmalerier, det antropologiske museum med im- 
 ponerende skatte og Frida Khalos museum i den charmerende  
 Coyoacan-bydel.

Dag 3.  Mexico City, mere sightseeing og Mexicos største pyramider.  
 De Tre Kulturers Plads og Guadelupe-basilikaen i Mexico City og  
 herefter uden for byen for at besøge Teotihuacan med nogle af  
 Mexicos største pyramider, som stammer helt tilbage fra år 0.  
 Første møde med Quetzalcoatl - den fjerklædte slange og ad   
 prosessionsvejen til sol- og månepyramiderne.

Dag 4.  Mexico City - Puebla - Veracruz. På vej til Den Mexicanske Golf  
 besøger vi kolonibyen Puebla, som UNESCO har udråbt til verdens- 
 kulturarv. Vi er fremme i Veracruz i løbet af eftermiddagen - kendt  
 som Havanas tvillingeby.

Dag 5.  Veracruz - Catemacosøen. Tid i hyggelige Veracruz om formid- 
 dagen, inden vi kører langs kysten med udsigt til frodige marker  
 til kratersøen Catemaco - heksenes internationale men dog uoffi- 
 cielle hovedstad. Området er kendt fra flere film, bla. Medicine  
 Man med Sean Connery. Vi indlogeres ved bredden af søen.

Dag 6.  Catemaco - Villahermosa. Skøn sejltur på søen med indblik i  
 heksekunsten. Efter frokost ved vandet kører vi videre mod Villa- 
 hermosa.

Dag 7.  Villahermosa - Palenque, besøg ved olmekerhovederne.  
 Vi bliver klogere på olmekerkulturen og ser de enorme hoveder  
 i La Venta. Herefter fortsætter vi til Palenque - en af Mexicos   
 absolut største attraktioner. Tid på egen hånd til udforskning   
 eller afslapning.

Dag 8.   Palenque, besøg ved mayatempler. En hel dag i Palenques  
 mayarige. Palenque tilhører den klassiske periode, som sluttede  
 i 800-tallet. Herefter blev byerne forladt og den tropiske jungle  
 krøb ind over de mægtige kongebyer. Palenque er enestående i  
 sin skønhed, både hvad angår arkitektur og storslået udsigt ud  
 over halvøen Yukatan. Gåtur igennem den tropiske regnskov,  der 
 er groet hen over Palenque, og besøg ved det smukke Agua    
 Azul-vandfald med mulighed for en dukkert.

Dag 9.  Palenque - San Cristóbal de las Casas. Vi kører ad snoede   
 bjergveje gennem tre klimazoner til elegante San Cristóbal de las  
 Casas med de mange mayaindianere.

Dag 10.  San Cristóbal de las Casas, maya-katolicisme og Frans Blom.  
 Besøg i traditionelle mayalandsbyer og i en forunderlig maya-  
 katolsk kirke, som byder på anderledes ritualer, end man ellers  
 møder i den katolske kirke. Vi smager bedstemors majspandekager  
 og besøger vores berømte landsmand Frans Bloms hus.

Dag 11.  San Cristóbal de las Casas - Sumiderokløften - Tehuantepec.  
 Rundrejsens naturhøjdepunkt med sejltur på Grijalba-floden i den  
 mægtige Sumiderokløft, skabt i et forhistorisk jordskælv. Klippevæg- 
 gene rejser sig sine steder op til 1.000 meter.

Dag 12.  Tehuantepec - Mitla - Oaxaca. Flot køretur gennem kløfter og  
 dale, kaktus-og agavelandskaber og stop ved Mitla, ”Dødens sted”  
 med smukke mosaikker og gravkamre. Ankomst til Oaxaca tids nok  
 til at opleve den livlige zocalo, byens centrale plads.

Dag 13.  Oaxaca, zapotekernes center ved Monte Alban. Besøg ved  
 Monte Alban, zapotekernes ceremonielle centrum i 2.000 meters  
 højde og om eftermiddagen besøg på Oaxacas skønne indianer- 
 marked.

Dag 14.  Oaxaca - Taxco. Efter endnu en fin køretur er vi fremme i  
 Mexicos sølv-hovedstad. Vi ankommer sen eftermiddag og nyder  
 den smukke by, mens solen går ned og lysene tændes.

Dag 15.  Taxco - Mexico City og hjemrejse. Om formiddagen slentrer vi  
 gennem byen og besøger sølvbutikker og den berømte brusk- 
 barok kirke, Santa Prisca. Afgang mod Mexico City om eftermid- 
 dagen for at påbegynde hjemrejsen.

Dag 16. Ankomst til Danmark. 

Mexico City - Veracruz - Catemaco - Villahermosa 

- Palenque - San Cristóbal de las Casas

- Tehuantepec - Oaxaca - Taxco

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Klassisk rundrejse i det centrale Mexico
• Fremragende og engageret rejseleder
• Fantastisk pris for omfattende rundrejse
• Veltilrettelagt rejse, så vi kan få sjælen med
• Mexicos kulturhistoriske skatte og unikke,  
 smukke natur
• Kratersøen i naturreservatet ved Catemaco
• Små grupper med maksimum 25 deltagere

!



4

MEXICO CITY

Mexicos hovedstad er med omkring 27 mio. 
indbyggere en af verdens største byer. Den 
ligger i 2.200 meters højde og er omgivet 
af op til 5.000 meter høje bjerge.  Byen var 
også aztekernes hovedstad, dog under nav-
net Tenochtitlan, og de spanske conquista-
dorer erobrede byen fra aztekerne i 1521.

Vi koncentrerer os bl.a. om Diego Riveras 
fantastiske vægmalerier, der skildrer landets 
begivenhedsrige historie.
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I Coyoacan-bydelen i Mexico City besøger vi huset, hvor kunstnerne Frida Kahlo og Diego Rivera boede.

Dag 1. Danmark  - Mexico City
Ankomst i Mexico City lufthavn om aftenen, 

hvor I bydes velkommen af jeres danske rej-

seleder.

Mexico City ligger i en væl-

dig dal i 2.240 meters højde 

og har cirka 24 millioner 

indbyggere. Det er mær-

keligt at tænke på, at der i 

1921 blot boede lidt over 

700.000 mennesker i byen. 

Det er da heller ikke uden 

omkostninger, at byen er 

vokset så kolossalt, men 

på trods af dens kolossale vækst fremstår den 

faktisk både ren og velfungerende.

Dag 2. Mexico City med 
Coyoacan og Frida Kahlos hus
Efter morgenmaden tager vi på opdagelse i en 

af verdens største og mest spændende byer. 

Med godt 27 millioner indbyggere er byen en 

af verdens største, og den eksplosive udvik-

ling i indbyggertallet har selvfølgelig skabt 

mange problemer, men alligevel er Mexico 

City som nævnt en både renere og mere  

velfungerende storby, end man oplever i 

mange andre udviklingslande.

På vores byrundtur koncen-

trerer vi os først om zoka-

loen, den centrale plads 

og hjertet i Mexico City. Vi 

starter i regeringspaladset. 

Her ser vi Diego Riveras 

spændende vægmalerier, 

der består af en række 

smukke og indholdsrige 

skildringer af Mexico på 

aztekernes tid, desuden 

500 år af Mexicos drama-

tiske historie i ét stort billede i trappeopgan-

gen, inkl. fortidsvision og en meget interes-

sant fremtidsvision. 

Fra zokaloen fortsætter vi til det antropolo-

giske museum, som huser en af verdens nok 

mest interessante samlinger og er et must for 

alle, der interesserer sig for Mexicos gamle 

kulturer.

Dernæst skal vi besøge Frida Kahlos museum, 

der ligger i hendes barndomshjem i den mest 

charmerende bydel, Coyoacan. 

Her tilbringer vi resten af eftermiddagen med 

sightseeing og tid på egen hånd til at møde 

Mexico ansigt til ansigt. Derefter returnerer vi 

til hotellet, hvor aftenen er til fri disposition.

Dag 3. Mexico City - Teotihuacan 
med arkæologiske højdepunkter
Hovedmålet for dagens udflugt er den arkæo-

logiske zone Teotihuacan, 50 kilometer nord 

for Mexico City. Undervejs passerer vi De Tre 

Kulturers Plads. 

Som navnet siger, har man i ét kig de tre ele-

menter, der er Mexico: Fra aztekisk tid temp-

lerne ved markedspladsen, ovenpå den span-

ske kolonitid med Santiago-kirken fra 1524, 

og omkring pladsen det moderne Mexico. 

Vi besøger Guadalupe-basilikaen, som ikke 

ligger langt derfra. Mexicanernes højt elskede 

helgeninde viste sig for en fattig indfødt, et 

mirakel! I dag er Guadalupe-basilikaen den 

kristne kirkes næststørste pilgrimsmål.

Herfra kører vi til Teotihuacan, hvor nogle af 

Mexicos største pyramider - kendt som sol-og 

månepyramiderne - rejser sig over resterne af 

en ældgammel metropol. Man mener, det var 

den vigtigste by i datidens verden med op til 

Eventyrlige Mexico
16 dage

Vi ankommer til Teoti-
huacan, hvor nogle af 
Mexicos største pyra-
mider rejser sig over 
resterne af den æld-
gamle metropol
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MEXICOS SKØNNE BYER

Vi besøger en hel række af Mexicos far-
verige byer på vores rejse rundt i landet. 
Byerne er præget af mayaarkitektur blan-
det med kolonistil fra spaniernes tid, og 
der er aldrig sparet på farvepaletten. Kir-
kerne har altid en central placering, og 
livet leves rundt om zocaloen, byens cen-
trale plads. Glæd jer til oplevelser i bl.a. 
Puebla og Veracruz.
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200.000 mennesker i storhedstiden omkring 

300-600 efter vor tidsregning.

Teotihuacan er et mystisk sted. Arkæologiske 

fund viser uovertruffet fint kunsthåndværk, 

bl.a. obsidianmasker og en imponerende 

arkitektur med smukke vægmalerier. Men man 

arbejder stadig på at finde et skriftsprog eller 

håndskrifter, der kan forklare, hvem der boede 

i den gamle metropol, hvordan magtstrukturen 

var, og grunden til byens undergang. 

Der er mange ubesvarede spørgsmål, men ét 

er sikkert: Teotihuacan udøvede en mægtig 

indflydelse, politisk og kunstnerisk, helt til 

Honduras og det yderste af Yucatan, og impo-

nerer stadig den dag i dag.

Vores rundtur fører os også ind i et af palad-

serne med vægmalerier og ned af den lange 

prosessionsvej med månepyramiden ved 

enden. Vi bestiger den 63 meter høje solpy-

ramide og ser "kastellet" med Quetzalcoatl-

pyramiden i den sydlige ende af byen. 

Under besøget i Teotihuacan spiser vi frokost, og 

sidst på eftermiddagen er vi tilbage på hotellet.

Dag 4. Mexico City - Puebla - Veracruz
Efter morgenmaden forlader vi Mexico City 

med kurs mod den gamle havneby Veracruz, 

indgangen til Mexico fra søsiden og en histo-

risk smeltedigel. 

På vejen besøger vi en af 

Mexicos meget charme-

rende kolonitidsbyer, Pue-

bla, hvis gamle bydel er på 

UNESCOs liste over verdens 

kulturarv. 

Puebla er også kendt som 

Mexicos gastronomiske ho- 

vedstad. Her går vi på byvan-

dring, og spiser frokost.

Vi ankommer til Veracruz sidst på dagen og 

tjekker ind på vores hotel tæt ved byens cen-

trale torv. 

Vi vil gå aftentur i den by, som kaldes Havanas 

tvillingeby, hvor Fidel Casto planlagde den 

cubanske revolution og hvor der sælges cigarer, 

spilles musik og danses.

Dag 5. Veracruz - Catemacosøen
Morgen og formiddag tilbringer vi selvfølge-

lig ved Golfen, dels med en hyggelig gåtur på 

Veracruz’ berømte havnemole, dels i Antiqua, 

hvor den spanske erobrer Hernan Cortez lan-

dede i 1519, bosatte sig og brændte sine 

skibe, før han med ganske få soldater og 

heste begav sig ind i landet 

for at erobre aztekerriget.

Efter frokost med Veracruz-

specialiteter sætter vi kur-

sen mod Catemacosøen. 

Vi følger kysten gennem 

afvekslende landskaber og 

ankommer til den smukt 

beliggende vulkanske kra-

tersø sen eftermiddag. 

Vi skal bo ved vandet, og 

det er en oplevelse at se mørket falde på over 

Catemaco, der er en af de største søer i Mexico 

med et areal på cirka 72 km2.  

Her vil det også være passende at mindes 

den danske opdagelsesrejsende og arkæolog, 

Frans Blom, der kom til Mexico på enkeltbil-

let i 1919 lige efter revolutionen for at blive 

et mandfolk. Det blev han, og det var i disse 

tropiske egne, han startede sin karriere som 

oliespejder.

Dag 6. Catemaco - Villahermosa
Efter morgenmaden tager vi med båd ud på 

søen. Sejladsen bringer os i nærkontakt med 

Vi sejler på Catemacosøen i tropisk natur og passerer bl.a. Abeøen. Vi går i land i naturreservatet Nanciyaga, hvor heksene holder til.

Eventyrlige Mexico
16 dage

Her vil det også være 
passende at mindes 
den danske opda-
gelsesrejsende og 
arkæolog, Frans Blom, 
der kom til Mexico på 
enkeltbillet i 1919
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den tropiske natur og med dyrelivet. Vi kom-

mer forbi flere øer, bl.a. Abe-øen og til Nan-

ciyaga, et naturreservat, der bl.a. er kendt 

som kulisse til flere scener fra filmen Medicine 

Man med Sean Connery. 

Her går vi i land og går en smuk 

og interessant tur gennem 

reservatet, der kan byde på flere 

forskellige overraskelser, bl.a. 

”hekse”.

Catemaco-området er også 

kendt som den internationale 

uofficielle hovedstad for hekse, 

og der udøves fortsat ”hekseri”, det vil sige 

rituel renselse, en praksis med rod i de før-

spanske kulturer. Ikke helt ualmindeligt i både 

Mexico og Guatemala. 

Efter en dejlig afvekslende sejlads og en fro-

kost ved vandet fortsætter vi mod Villaher-

mosa, hvor vi ankommer sidst på dagen.

Dag 7. Villahermosa med olmeker-
hovederne i La Venta - Palenque
Vi starter dagen med et besøg i den berømte 

La Venta-park, hvor vi skal beundre skulptu-

rerne fra en af de gamle olmekertempelbyer, 

La Venta, først kortlagt af bl.a. Frans Blom.

Olmekerne levede og byggede deres templer 

og ceremonielle centre i de frodige egne ved 

Den Mexicanske Golf fra 1800 f.v.t., og forlod 

dem 1400 år senere. 

De er nok mest kendt for de 

store hoveder, der kan være 

over to meter høje og har 

fællestræk af menneske og 

jaguar.

Olmekerne mestrede skrift 

og tal og var desuden et han-

delsfolk, og fund i deres rui-

ner har vist, at de har hand-

let med andre civilisationer så langt væk som  

i Guatemala og det mexicanske højland,  

hvor deres viden og kultur har inspireret 

andre folk. 

Vi ankommer til vores hotel ved Palenque tid-

lig eftermiddag, og resten af dagen er til fri 

disposition. 

Man kan nyde livet i troperne i en swim-

mingpool, eller fra hotellets terrasse nyde en 

sundowner med udsigt over en af Chiapas’ 

floder, der udspringer højt oppe i bjergene.  

Vi er nu kun et kvarters kørsel fra den gamle 

mayakongeby, Palenque.

Dag 8. Palenque, besøg i den smukkeste
klassiske maya-tempelby og besøg ved 
Agua Azul-vandfaldet
Straks efter morgenmaden kører vi ud til 

den arkæologiske zone Palenque. Vi er nu 

dybt inde i mayaernes kulturområde, som 

strækker sig til Honduras i sydøst, omfattede  

Guatemala, dele af San Salvador, Honduras 

og Chiapas og mod nord dækkede hele halv-

øen Yucatan. Et landområde 8 gange større 

end Danmark.

Det går hurtigt med nye fund og forsknings-

resultater i mayaområdet, bl.a. hvad angår 

den tidlige periode; men lad os holde fast 

ved, at mayakulturen udviklede sig fra år 400 

før vor tidsregning og blomstrede til år 800 

efter vor tidsregning i højlandet i Chiapas-

bjergene; og fra år 600 til 1200 efter vor 

tidsregning på Yucatan. 

Mayaerne forlod deres kongebyer, og sko-

ven groede ind over templer og paladser. 

Den skjulte relieffer og hieroglyf-tekster, hvor 

hvert tegn var et kunstværk i sig selv.  

Palenque er den mest berømte af alle klas-

siske mayabyer i højlandet. Der er tre gode 

grunde: Palenque er den første gamle mayaby, 

der er opdaget og beskrevet af europæere. 

Vi besøger det smukke Agua Azul-vandfald på vejen mellem Palenque og San Cristóbal de las Casas og får 
mulighed for en dukkert.

Mayaerne forlod 
deres kongebyer, 
og skoven groede 
ind over templer 
og paladser

Olmekerne levede i Mexico for 3.200 år siden og 
efterlod sig bl.a. disse mægtige hoveder, som er op 
til 3 meter høje.

Eventyrlige Mexico
16 dage
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PALENQUE

Ruinbyen Palenque i Chiapas-regionen lig-
ger meget malerisk midt i junglen og er 
meget berømt for sin skønhed med mange 
stukarbejder og andre fine detaljer. Det var 
det første mayatempel, der blev opdaget 
af europæere i 1700-tallet, og det var også 
her, man fandt den første mayakongegrav 
i Inskriptionens Tempel. Vi har god tid til at 
opleve alle højdepunkterne.
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Fra 1700-tallet har tempelbyen i junglen tiltruk-

ket eventyrere, opdagelsesrejsende og ama-

tørarkæologer, der har 

spekuleret over, hvilken 

civilisation der herskede 

i den smukke by fra en 

svunden tid. I sig selv 

fantastiske teorier. 

For det andet er det 

i Palenque, man først 

fandt en mayakonge-

grav og først læste en 

længere mayaindskrift, 

begge dele en revolu-

tion i mayaforskningen.  

Og endeligt er Palenque kendt for sin helt spe-

cielle arkitektoniske skønhed og beliggenhed, i 

høj tropisk regnskov med uendelig udsigt over 

det flade Yucatan.

Vi ankommer tidligt på morgenen, ved 

åbningstid, og ser Palenque tempelby rejse 

sig af disen over regnskoven. På rundturen 

vil vi se Den Røde Dronnings Grav. Vi vil se 

Inskriptionernes Tempel, hvori man fandt 

Kong Pakals grav. Vi vil gå rundt i paladsets 

mange rum; og på relieffer træffe Kong Pakal 

og hans mor. Sønnen Kan Balam møder vi i 

Kors-gruppen, som han byggede til sin indvi-

elsesceremoni som regent.

Vi tager os god tid, og hvis 

vejret tillader det, vil der være 

mulighed for at tage med på en 

guidet jungletur i regnskoven 

ad stier henover de tilgroede 

paladser og templer og gen-

nem træernes rødder kigge ind 

i fortiden. 

Derefter kører vi en times tid 

sydpå, ad snoede veje op i Chia-

pasbjergene til det flotte blå 

vandfald: Agua Azul.

Her spiser vi frokost og oplever det impone-

rende vandfald med frodige regnskov omkring 

det. Hvis vejret tillader det, er der mulighed 

for en svalende Tarzan og Jane dukkert i flo-

den - en uforglemmelig vandfaldsoplevelse i 

mayaernes regnskov.

Dag 9. Palenque - 
San Cristóbal de las Casas
Dagen fører os ud på en sjælden køretur: Fra 

mayakongebyen Palenque i den frodige tropi-

ske regnskov til den gamle kolonitids hoved-

stad San Cristobal de las Casas højt oppe i 

”tågebjergene”. 

En tur igennem tre klimabælter og tæt på det 

sted, hvor Mexico er smallest. Kun 240 km 

mellem Den Mexicanske Golf og Stillehavet. Vi 

oplever udsigter og små byer på vejene, hvor 

vi gør holdt og bl.a. spiser lokal frokost.

San Cristóbal de las Casas er hjemsted for 

elegante by-haciendaer og en stor indfødt 

maya-befolkning, som stadig ses i gaderne 

og byerne omkring San Cristóbal de las Casas 

iklædt deres traditionelle, hjemmevævede  

og broderede kostumer. Aftenen er til fri dis-

position.

Dag 10. San Cristóbal de las Casas, maya-
katolicisme og besøg hos Frans Blom
Efter morgenmaden tager vi på udflugt til to 

af de små traditionelle mayabyer uden for San 

Cristóbal de las Casas. 

Vi starter med Chamula, som ligger 10 kilo-

meter fra San Cristóbal de las Casas. Her skal 

vi se det absolut mest forunderlige kirkerum, 

en katolsk kirke kan byde på, og møde maya-

katolicismen, en religion fuldt accepteret af 

San Cristóbal de las Casas' katedral stammer fra 1528. I de små mayabyer er der gode muligheder for at shoppe souviners.

Hvis vejret tillader det, 
er der mulighed for 
en svalende Tarzan og 
Jane dukkert i floden 
- en uforglemmelig 
vandfaldsoplevelse i 
mayaernes regnskov

Eventyrlige Mexico
16 dage
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Vi besøger danske Frans Bloms hus i San Cristóbal de las Casas og hører om hans spændende liv.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS OG 
DE SMÅ TRADITIONELLE MAYABYER

Vi har god tid i skønne San Cristóbal de las 
Casas, en smuk gammel kolonistilsby grund-
lagt helt tilbage i 1528. Men udover spanierne 
har også mayaerne sat deres præg på byen 
og gør det til stadighed. De ses i gadebilledet 
iklædt deres traditionelle, hjemmevævede og 
broderede dragter. Vi tager også på udflugt til 
de to små traditionelle mayabyer Chamula og 
Zinacantan, hvor vi budt ind i et lokalt hjem.
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Sumiderokløften, hvor vi skal på en smuk sejlads. Denne forkastningskløft blev skabt ved et forhistorisk jordskælv.
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den katolske kirke, men hvor ritualerne fore-

går på et ret anderledes sæt, med bl.a. æg, 

høns og ildvand i ceremonierne. Zinacantan 

ligger ikke langt derfra. Her vil vi blive budt ind 

i et traditionelt hjem, hvor bedstemor bager 

majspandekager, mens pigerne væver (og 

sælger) de traditionelle mønstre i gårdhaven. 

Tilbage i San Cristóbal de las 

Casas vandrer vi gennem de 

hyggelige gader op til byens liv-

lige, åbne indianermarked.

Om aftenen besøger vi vores 

berømte landsmand Frans 

Bloms hjem, Na Bolom (Jagua-

rens hus). Historien om Frans 

Blom er et eventyr om en velha-

versøn, som tog fra dansegulvet 

i Palmehaven i København til Mexicos jungle 

lige efter den mexicanske revolution i 1919 - 

på enkeltbillet for at blive et mandfolk.

Det blev han! Han forelskede sig i livet på 

æselryg i de store regnskove, og i mayakul-

turen, hvor han nu er en højt respekteret 

opdagelsesrejsende og arkæolog. Her er der 

mulighed for at spise til aften i Frans Bloms 

eventyrlige spisestue.

Dag 11. San Cristóbal de las Casas 
- sejltur i Sumiderokløften - Tehuantepec
Vi har en lang men spændende rejsedag 

foran os og en køretur på godt 350 kilometer. 

Derfor starter vi tidligt og begiver os ad de 

snoede veje ned fra højlandet til den mæg-

tige Sumiderokløft og en smuk sejltur i denne 

forkastningskløft, der er 

skabt ved et forhistorisk 

jordskælv og anses for at 

være et af Nordamerikas 

mest fascinerende natur-

fænomener.

Her sejler vi 25 km ned ad 

floden Grijalba, der går fra 

Guatemala til Den Mexican-

ske Golf. Et sted på turen 

rejser klippevæggene sig 

1.000 meter lodret over os.

Undervejs oplever vi det rige fugleliv i kløften, 

og er vi heldige, får vi måske også et glimt af 

en Cayman-alligator, der ligger og daser på 

flodbredden, eller en edderkoppeabe. 

Denne tur vil for de fleste stå som rejsens 

naturhøjdepunkt. Derefter fortsætter vi til tro-

piske Tehuantepec, hvor vi tilbringer natten.

Dag 12. Tehuantepec - Mitla - Oaxaca
Vi begiver os videre nordvest mod Oaxaca. 

Den smukke køretur bringer os gennem både 

kløfter, dybe dale og bjerglandskaber bevok-

set med kaktus og agaver, og inden vi når 

Oaxaca, skal vi se Mitla, dødens sted! 

Her var de centrale guder dødsguderne, men 

denne fine lille tempelby er først og fremmest 

kendt for sine udsmykninger, hvis lige ikke 

findes andetsteds i Mexico. 

Før man kendte til brugen af metalredskaber, 

lavede man de smukkeste murstensmosaikker 

ved at udhugge de enkelte mursten og deref-

ter føje dem sammen i geometriske mønstre 

- uden bindemiddel.

Rundturen vil også tage os ind i de indre 

gemakker i atriumgårdene og ned i gravene 

i templets gårdsplads. Vi besøger en zapote-

ker-familie i Teotitlan del Valle og ser på tæp-

per og indfarvningskunst, og sidst men ikke 

mindst skal vi se det 2.000 år gamle enorme 

takstræ i Tule.

Vi ankommer Oaxaca sidst på dagen, og har 

man mere energi, kan man tage med rejsele-

deren ind på den livlige zocalo.

Oaxaca er en af Mexicos allermest charmerende byer med et livligt gadeliv, museer og butikker.

Bedstemor bager 
majspandekager, 
mens pigerne væver 
(og sælger) de tra-
ditionelle mønstre i 
gårdhaven

Eventyrlige Mexico
16 dage
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TAXCO – MEXICOS SØLVBY

Skønne Taxco er Mexicos sølvby 
nummer 1. Selvom sølvminerne 
uden for byen efterhånden er 
tømt, er alle de snævre gader 
spækket med sølvsmedeforret-
ninger, der forarbejder sølv fra 
andre egne af Mexico. 

Der fremstilles smykker i både 
klassisk og moderne design, så 
hvis der er mere tilbage på kiste-
bunden, så kan man her købe et 
meget fint minde om rundrejsen i 
Mexico. 

Vi har også tid til at besøge byens 
overdådige brusk-barok kirke, 
som blev bygget af en hoved-
rig mineejer, Jose de la Borda, i 
1700-tallet.
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Dag 13. Oaxaca, zapotekernes 
ceremonielle center ved Monte Alban
Dagens udflugt koncentrerer sig om zapote-

kernes berømte ceremonielle center, Monte 

Alban, som ligger 9 kilome-

ter uden for Oaxaca by på 

en nivelleret bjergtop i 2.000 

meters højde med spektaku-

lær 360 graders udsigt.

Det er det ceremonielle cen-

ter, der har været længst 

i brug i Mexico, nemlig ca. 

2.000 år. Efter år 800 efter 

vor tidsregning blev der dog 

ikke bygget mere. Tempel-

komplekset og den store centrale plads er 

den dag i dag utrolig velbevaret. 

Ned ad bjergskrænterne og på plateauerne er 

der græsklædte høje, grave og paladser, der 

endnu ikke er udgravet. På Monte Alban har 

man fundet den ældste kalender i Mexico og 

en skrift, som endnu ikke er tydet.

Endvidere en række relieffer på steler fra ca. 

år 500 før vor tidsregning med forvredne 

skikkelser. De kaldes De Dansende men har 

sikkert aldrig danset eller været krigsfanger. 

De er nok nærmere udstillede eksempler 

på zapotekernes viden om anatomi, bl.a. et  

kejsersnit og en sædefødsel.

Turen går derefter tilbage til Oaxaca, hvor vi 

besøger byens berømte india-

nermarked. Eftermiddagen er 

på egen hånd med rigelig tid 

til at nyde en af Mexicos aller-

mest charmerende byer med 

det livlige gadeliv, museer og 

butikker. 

I Oaxaca er man er stolt af sin 

indfødte arv. Det ses tydeligt 

i kunsthåndværk og moderne 

kunstgallerier overalt i byen.

Dag 14. Oaxaca - sølvbyen Taxco
Endnu en smuk køretur venter os, når vi begi-

ver os fra Oaxaca til Taxco. Mexico er stadig 

verdens førende producent af sølv, og Taxco 

er Mexicos førende sølvby. 

Alle de snævre gader er spækket med sølv-

smedeforretninger. Den største sølvmine i 

byens historie blev fundet af Jose de la Borda 

i 1700-tallet. Nu er byen hovedsageligt et 

forarbejdnings- og salgssted. Minerne bruges 

stadig, men det meste af sølvet hentes nu fra 

Nordmexico. 

Vi ankommer sen eftermiddag, tids nok til en 

slentretur til zocaloen, endnu en helt speciel 

og uforglemmelig zocalo på vores tur. Et sted 

de færreste glemmer. 

Vælger man at slappe af på hotellet, er det 

et uforglemmeligt øjeblik at se solen gå ned 

over bjergene og lysene langsomt tændes i 

den hvide by på bjergsiden overfor.  

Dag 15. Taxco - Mexico City og hjemrejse
Fra tidlig morgen udforsker vi Taxco på en 

byvandring. Det er sølvbutikker med masser af 

sølv i både klassisk og moderne design. Men 

vi skal også se byens overdådige brusk-barok 

kirke, en af kun tre af slagsen i Mexico. 

Kirken blev bygget af mineejeren Jose de la 

Borda i 1700-tallet og er måske byens mest 

mindeværdige design. Vi spiser vores sidste 

frokost på zokaloen, en af Mexicos allermest 

charmerende.

Derefter en sidste eftermiddagskøretur på 

flot motorvej henover bjergene til lufthavnen, 

hvorfra man flyver midt på aftenen direkte  

til Europa.

Dag 16. Ankomst til Danmark

Monte Alban uden for Oaxaca er et ceremonielt center, som har været i brug i mere end 2000 år. 
Her har man fundet den ældste kalender i Mexico og en skrift, som endnu ikke er tydet. 

Taxcos sølvsmedebutikker bugner med smukke varer.

På Monte Alban har 
man fundet den æld-
ste kalender i Mexico 
og en skrift, som 
endnu ikke er tydet

Eventyrlige Mexico
16 dage
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