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3 Γνωρίστε τη COMPASS.
Ξέρατε ότι ιδρυθήκαμε το 2008;;



Αφιερωμένοι εξ’αρχής στον τουρισμό εξελίσσουμε
συνεχώς τις υπηρεσίες μας με σκοπό την πλήρη κάλυψη
των αναγκών των πελατών μας.

Η COMPASS έχει εδραιωθεί στον απαιτητικό χώρο του
τουρισμού και επανεπενδύει συνεχώς στην ανοδική πορεία
που καταγράφει από την αρχή της λειτουργίας της.
Κυρίως όμως, καταξιώνεται μέρα με τη μέρα στις
συνειδήσεις των παλιών και νέων πελατών της, ως μια
αξιόπιστη εταιρία που με επαγγελματισμό συμβάλλει στη
βελτίωση του τουριστικού προϊόντος.

Τα στελέχη της COMPASS δίνοντας έμφαση στην
προσωπική εξυπηρέτηση και στην ποιότητα των
υπηρεσιών, είναι δίπλα σας για να ικανοποιήσουν την κάθε
σας ανάγκη!

Σήμερα, έπειτα από 14 χρόνια, τα στελέχη της COMPASS
μέσα από τη μακρόχρονη εμπειρία τους στο χώρο του
τουρισμού, είναι σε θέση να παρέχουν ολοκληρωμένες
υπηρεσίες τόσο για ταξίδια διακοπών όσο και
επαγγελματικά καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις σας.

Ζητήστε μας προσφορά για το Μεξικό και επωφεληθείτε
από την ποιότητα και την εγγύηση καλύτερης τιμής της
COMPASS!

t. +30 2310 818111 
e. info@compasstravel.gr

Γνωρίστε την COMPASS!
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Εισαγωγή
H Πόλη του Μεξικού είναι μια από τις μεγαλύτερες
πόλεις του κόσμου. Πριν τον ερχομό των Ισπανών
κατακτητών υπήρξε η έδρα των Αζτέκων,
αργότερα η πρωτεύουσα των αποικιοκρατών και
σήμερα το ζωντανό σύγχρονο πολιτικό,
οικονομικό, πολιτιστικό και διοικητικό κέντρο της
χώρας. 

Ένα ταξίδι στο Μεξικό αποτελεί για πολλούς
όνειρο ζωής και πράγματι είναι μια εμπειρία που
κάθε ταξιδιώτης πρέπει να ζήσει. Το Μεξικό
συνδυάζει πολλές χώρες σε μια, προορισμός
γεμάτος αντιθέσεις και εκπλήξεις, κάθε στιγμή
έχει κάτι μοναδικό να προσφέρει στους
επισκέπτες του. Απέραντες παράλιες του
Ειρηνικού, ηφαίστεια με χιονισμένες κορυφές,
αρχοντικές αποικιακές πόλεις, τυρκουάζ νερά με
λευκές αμμουδιές, άγονες πεδιάδες, ζούγκλες,
ποτάμια, λίμνες, έρημοι, βαθιές κοιλάδες,
φαράγγια είναι μόνο ένα δείγμα από τον φυσικό
πλούτο αυτής της χώρας. Μια ποικιλόμορφη χώρα
με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο ζωής από
αυτόν της δυτικής κουλτούρας, εδώ η φύση και ο
άνθρωπος βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία.

Μια χώρα στην οποία οι αρχαίοι πολιτισμοί
πρωταγωνιστούν Ολμέκοι, Τολτέκοι, Αζτέκοι, γη
των Μάγιας, εντυπωσιακές αρχαίες πόλεις οι
οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως περιοχές
πολιτιστικής κληρονομίας της Unesco μεταφέρουν
τους ταξιδιώτες σε μια άλλη εποχή. Παράλληλα τα
ντόπια χειροτεχνήματα, η νόστιμη και πικάντικη
κουζίνα, η ξεσηκωτική μουσική και φυσικά η
γνήσια τεκίλα είναι εδώ για να αναδείξουν τον
σύγχρονο πολιτισμό της χώρας.



Αξιοθέατα
Plaza de la Constitucion
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Οι ντόπιοι την ονομάζουν Zocalo (πλίνθος) και
αποτελεί την καρδιά της μεξικανικής
πρωτεύουσας και τη μεγαλύτερη πλατεία στη
Λατινική Αμερική. Αυτή είναι η καρδιά της πόλης,
ο τόπος των εκδηλώσεων, των φεστιβάλ και ένα
καλό μέρος για να ξεκινήσετε τις εξερευνήσεις
σας.

Catedral Metropolitana
Ο τεράστιος καθεδρικός ναός στη βόρεια πλευρά
του Zocalo χτίστηκε σε μια περίοδο 250 ετών και
έχει ένα μείγμα αρχιτεκτονικών στυλ. Μια
περιήγηση στο καμπαναριό είναι η ιδανική
επιλογή για να απολαύσετε την θέα της πλατείας
και των στεγών από ψηλά. 

Palacio Nacional
Το κυβερνητικό κτίριο καταλαμβάνει την
ανατολική πλευρά του Zocalo και στεγάζει το
ομοσπονδιακό θησαυροφυλάκιο και τα εθνικά
αρχεία. Το κύριο αξιοθέατο εδώ είναι τα
αριστουργήματα του μεγαλύτερου εκπροσώπου
της μεξικάνικης τοιχογραφίας Ντιέγκο Ριβέρα,
που απεικονίζουν χιλιάδες χρόνια ιστορίας του
Μεξικού.

Museo Nacional de Antropologia
Η επίσκεψη στο συγκεκριμένο μουσείο
χαρακτηρίζεται αναγκαία, εδώ νιώθεις σαν άλλος
Indiana Jones, σε αυτόν τον τεράστιο πολυχώρο
εκτίθενται οι ανεκτίμητοι θησαυροί όλων των
πολυάριθμων προκολομβιανών πολιτισμών που
άκμασαν σε όλη την έκταση της χώρας. Σε κάθε
αίθουσα η ιστορία εκτυλίσσεται μέσω των
εκθεμάτων σε μια νοητή αφήγηση διαφόρων
φυλών όπως Μάγια, Αζτέκοι, Ολμέκοι, Ζαποτέκοι
και Τεοτιχουακανοί.



Αξιοθέατα

Floating Gardens of Xochimilco
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Το Χοτσιμίλκο, είναι γνωστό για τα κανάλια του, τα
οποία δημιουργήθηκαν από την υποχώρηση των
υδάτων και για τα τεχνητά νησιά "chinampas". Η
ατμόσφαιρα είναι μοναδική καθώς οι Μεξικάνοι,
ντυμένοι με πολύχρωμες φορεσιές και σομπρέρο,
οδηγούν τις χρωματιστές γόνδολες τους
"trajineras", πουλώντας τα αγαθά τους και
τραγουδώντας παραδοσιακά τραγούδια.

Querétaro

La Casa Azul
Στην οδό Calle de Londres, στο κέντρο της
Coyoacán, βρίσκεται το σπίτι όπου έζησε και
πέθανε η διασημότερη Μεξικανή ζωγράφος του
20ου αιώνα, η Φρίντα Κάλο. Η καλλιτεχνική της
αξία αναγνωρίστηκε μετά τον θάνατό της, με
πολλές εκθέσεις πλέον ανά τον κόσμο να τιμούν
τα έργα της. Η Κάζα Αζούλ έχει μετατραπεί
σήμερα σε μουσείο που προσελκύει χιλιάδες
επισκέπτες κάθε χρόνο.

Το Κερέταρο σύμφωνα με το National Geographic
θεωρείται μία από τις 15 «πιο αυθεντικές πόλεις
του κόσμου». Τα σημαντικότερα σημεία της είναι η
Κάσα ντε λα Κορεχιδόρα (Casa de la Corregidora), η
έδρα της τοπικής κυβέρνησης, το Τεάτρο ντε λα
Ρεπούμπλικα (Teatro de la República) και το
υπέροχο υδραγωγείο του 18ου αι. 

Coyοacan 
Το Coyoacan σημαίνει χωριό των κογιότ και είναι
από τα πιο όμορφα προάστια της πόλης του
Μεξικό, απέχει μόλις 10χλµ. από το κέντρο και
αποτελεί ένα εξαίρετο δείγμα της τοπικής
αρχιτεκτονικής. Η τέλεια περιοχή για
περιπλάνηση στα γραφικά σοκάκια, τις υπαίθριες
αγορές και το πιο νόστιμο Street food με κορυφαία
επιλογή τα φημισμένα λαχταριστά tacos.



Αξιοθέατα
Basilica de Santa Maria de Guadalupe
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Η βασιλική της Γουαδελούπης βρίσκεται στο
βόρειο τμήμα της πόλης του Μεξικού σε μια
περιοχή που ονομάζεται Villa de Guadalupe Hidalgo
ή απλά "la Villa". Παγκοσμίως διάσημη εκκλησία, το
σημαντικότερο προσκύνημα των απανταχού
λατινοαμερικανών.

Teotihuacan

Chichén Itzá
Στη χερσόνησο Γιουκατάν βρίσκεται η μητρόπολη
των Μάγια. Ένας πολιτισμός που αν και
εξαφανίστηκε βίαια και ξαφνικά, εντούτοις άφησε
πίσω του σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά.
Αμέτρητοι ναοί χωμένοι μέσα στη ζούγκλα, το
κυκλικό αστεροσκοπείο, το μεγαλύτερο γήπεδο
του παιχνιδιού της μπάλας, η πυραμίδα του
Kukulkan, ο ναός του Chac Mool και η αίθουσα των
χιλίων πυλώνων μαρτυρούν το μεγαλείο αυτής της
πόλης. 

Ο τόπος που γεννήθηκαν οι θεοί, είναι η
μεγαλύτερη αρχαία πόλη του Μεξικού, βρίσκεται
45 χλμ. έξω από την πρωτεύουσα. Οι επιβλητικές
πυραμίδες του Ήλιου και της Σελήνης, η
Λεωφόρος των Νεκρών, τα κτερίσματα από
οψιδιανό, τα ανάκτορα, ο ναός του Κετσαλκοάτλ,
δημιουργούν τρομερό δέος σε όποιον τα
αντικρίζει. Κάθε περιγραφή φαντάζει φτωχή
μπροστά στο μεγαλείο του μοναδικού αυτού
αρχαιολογικού χώρου.

San Miguel de Allende
Ψηλά στους ψυχρούς λόφους βρίσκεται μια πόλη
πραγματικό κόσμημα με έντονη μουσική παράδοση
και μποέμ χαρακτήρα, με πλακόστρωτους δρόμους
και γραφικές εκκλησίες. Το Σαν Μιγκέλ ντε
Αγιέντε θυμίζει κινηματογραφικό σκηνικό, εμπνέει
τους καλλιτέχνες με τα χρώματα, το χαρακτήρα
και το φως του. 



Αξιοθέατα
Cancún
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Είναι ένας από τους δημοφιλέστερους εξωτικούς
προορισμούς του κόσμου, βρίσκεται στη
βορειοανατολική ακτή της χερσονήσου Γιουκατάν. 
Αμέτρητες φυσικές ομορφιές, απίστευτες
παραλίες με καταγάλανα νερά, πλούσια κουλτούρα
και ξέφρενα νυχτερινά κλαμπ, συναρπάζουν τους
ταξιδιώτες από κάθε γωνιά του κόσμου.

Tulum

Mérida
Η <<Λευκή Πόλη>> θεωρείται το αποικιακό
κόσμημα του Μεξικού, από τις πλέον ιστορικές και
ελκυστικές πόλεις της χώρας, χαρακτηριστικό της
αποτελεί η ζωντάνια. Τα πανέμορφα κτήρια της
αριστοκρατίας των αποίκων, οι αγορές με είδη
λαϊκής τέχνης και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στο
κέντρο της πόλης την καθιστούν ιδανική για
περιηγήσεις.

Νότια του Κανκούν κτισμένη στις ακτές της
Καραϊβικής συνδυάζει κατάλευκες αμμουδιές με
κοκκοφοίνικες, κρυστάλλινα νερά, καταπράσινη
φύση με τον αρχαίο πολιτισμό των Μάγιας. Ο
αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται σε ένα λόφο
ύψους 12 μέτρων πάνω από την Καραϊβική.
Εξερευνήστε έναν υπόγειο ποταμό κάτω από έναν
θόλο σταλακτιτών στις ιερές σπηλιές του
Οικολογικού Πάρκου LabnaHa ή βουτήξτε στο
Cenote Dos Ojos, για να κάνετε σνόρκελινγκ μέσα
σε σπηλιές, στη μέση ενός δάσους. 

Valladolid
Το αυθεντικό Μεξικό, ένα μικρό διαμάντι
αποικιοκρατικής αρχιτεκτονικής στην πολιτεία
Γιουκατάν. Γεμάτη πολιτιστικούς θησαυρούς,
εντυπωσιακές εκκλησίες και γοητευτικές
γειτονιές. Η παραδοσιακή κεντρική αγορά της
πόλης μαγεύει με τα χρώματα και τα αρώματα της.



Αξιοθέατα
Puebla
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Είναι μια πόλη παγκόσμιας κληρονομιάς σε ένα
πλέγμα δρόμων που χρονολογείται από το 1531.
Μια πόλη με αργούς νωχελικούς ρυθμούς,
ιδιαίτερη ταυτότητα, όμορφη αρχιτεκτονική και
πατρίδα των πιο χαρακτηριστικών γευστικών
απολαύσεων του Μεξικού, όπως η σάλτσα mole.

Cuernavaca

Oaxaca
Είναι μια πόλη στο νοτιοδυτικό Μεξικό με
ξεκάθαρη ινδιάνικη γοητεία. Η πλούσια ιστορία
της αντικατοπτρίζεται στο ιστορικό κέντρο της
πόλης στο οποίο υπάρχουν αναρίθμητα αξιοθέατα.
Οι μεγάλες αγορές της, Benito Juarez και 20 de
noviembre με τα παραδοσιακά προϊόντα, σουβενίρ
και τις τοπικές λιχουδιές, είναι το ιδανικό μέρος
για να βυθιστεί κανείς στην τοπική κουλτούρα.

Η πόλη της αιώνιας άνοιξης, στην οποία
διατηρούνται κτίρια-αρχιτεκτονικοί θησαυροί και
αυτό γιατί λόγω του ιδανικού της κλίματος, όλοι
οι κατακτητές του Μεξικού τη διάλεγαν για
κατοικία τους. Σπίτια με ολάνθιστους κήπους,
προορισμός αγαπητός στους καλλιτέχνες πολλών
χωρών της αμερικανικής ηπείρου. 

Guanajuato 
Mια όμορφη πόλη με στενά γραφικά σοκάκια και
μεγάλες ανοιχτές πλατείες είναι παγκοσμίως
γνωστή για το φεστιβάλ Θερβάντες (Festival
Cervantino), ένα καλλιτεχνικό φεστιβάλ που
προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο.
Αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της
UNESCO, είναι η πόλη που ξεκίνησε το κίνημα
ανεξαρτησίας του Μεξικού. Μην παραλείψετε να
επισκεφθείτε το φρούριο Αλόντιγα ντε
Γραναδίτας και το περίφημο «Σοκάκι του Φιλιού».



Αξιοθέατα
Morelia
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Μία από τις πιο όμορφες επαρχιακές πόλεις του
Μεξικού. Ζωντανό μουσείο αρχιτεκτονικής, με
υπέροχους πλακόστρωτους δρόμους, παραδοσιακά
κτίρια, εκκλησίες, μουσεία, καταστήματα. Το
μέρος που ανακαλύπτεις και παίρνεις μια γεύση
από το πολύχρωμο και παραδοσιακό Μεξικό,
γεμάτο ζωή και μουσική σχεδόν σε κάθε πλατεία
και καλντερίμι. 

Agua Azul

San Cristobal de las Casas
Το Σαν Κριστόμπαλ ντε λας Κάσας είναι ένα οχυρό
του πολιτισμού των Μάγια, η περιπλάνηση στους
δρόμους της πανέμορφης αποικιακής πόλης είναι
ξεχωριστή. Παραδοσιακές αγορές, ατμοσφαιρικές
εκκλησίες, πλανόδιοι με τοπικές λιχουδιές.
Γνωρίστε τον τρόπο ζωής των σύγχρονων Μάγιας,
πανέμορφη φύση καθ΄ όλη τη διάρκεια της
διαδρομής και αμέτρητα χωριά με σκηνές
καθημερινών δραστηριοτήτων των γηγενών
μακριά από τις ανέσεις του σύγχρονου πολιτισμού.

Οι καταρράκτες Agua Azul βρίσκονται στην Τσιάπα
και είναι σίγουρα ένα αξέχαστο θέαμα για όλους
τους τουρίστες που τους επισκέπτονται. Agua
Azul κυριολεκτικά σημαίνει «γαλάζιο νερό», που
είναι μια σαφής αναφορά στις εκπληκτικές
γαλαζωπές αποχρώσεις του νερού, ένα
πραγματικό θέαμα που κόβει την ανάσα!



1.Αν είστε πραγματικός λάτρης της τεκίλας τότε θα ξέρετε πως για να την απολαύσετε
πραγματικά θα πρέπει να της δώσετε τον χρόνο που της αξίζει σε ένα ποτήρι του κονιάκ
προκειμένου να εκτιμήσετε τα ιδιαίτερα αρώματα της.

2.Στο Μεξικό δεν μπορείτε να πιείτε το νερό που προέρχεται από τη βρύση αν δεν το βράσετε,
επομένως φροντίστε να προμηθεύεστε εμφιαλωμένο νερό είναι η ευκολότερη και ασφαλέστερη
επιλογή. 

3.Όλα τα μουσεία είναι κλειστά τις Δευτέρες στο Μεξικό. Εκτός από τα μουσεία, ορισμένα
εστιατόρια, μπουτίκ και άλλα είναι επίσης κλειστά, επομένως ελέγξτε ξανά συγκεκριμένα μέρη
πριν κάνετε σχέδια για τις Δευτέρες σας στο Μεξικό.

4.Τα χαριτωμένα πλακόστρωτα δρομάκια και τα πεζοδρόμια της πόλης του Μεξικού δεν είναι και
τα πιο εύκολα για να περπατήσετε. Για τη δική σας ασφάλεια, άνεση και ευκολία στο περπάτημα
καλό θα ήταν να φοράτε άνετα παπούτσια.

5.Ένα από τα πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι ορισμένοι δημοφιλείς προορισμοί -
ιδιαίτερα εσωτερικοί προορισμοί όπως η Πόλη του Μεξικού και η Οαχάκα - βρίσκονται σε μεγάλα
υψόμετρα και θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας ένα μπουφάν.
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Travel Tips by COMPASS



Αεροπορικά εισιτήρια
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
Φόροι αεροδρομίων
Τουριστικός οδηγός by COMPASS

Mexico by COMPASS
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Είσοδος στο Museo Nacional de Antropologia
Είσοδος στο la Casa Azul -  Museo Frida Kahlo
Είσοδος στο Museo de Arte Moderno
Είσοδος στο Palacio de Bellas Artes 
Είσοδος στο Museo Rufino Tamayo
Είσοδος στη Chichén Itzá
Είσοδος στο Chapultepec Castle
Είσοδος στο Acuario Inbursa 
Είσοδος στα Grutas Tolantongo
Είσοδος στο Six Flags

Πρόσθετες δραστηριότητες

Παρεχόμενες υπηρεσίες



Important Notes
Η αναχώρησή σας μπορεί να γίνει είτε από Αθήνα είτε
από Θεσσαλονίκη.

Αεροπορικές εταιρίες με τις οποίες μπορείτε να
ταξιδέψετε για Μεξικό είναι: Aegean Airlines, KLM,
Aeromexico, Turkish Airlines κ.α.

Οι μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο γίνονται
με ασφάλεια με τη χρήση πολυτελών οχημάτων.

Στην τιμή της προσφοράς που θα λάβετε
περιλαμβάνονται αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε
επιλεγμένα ξενοδοχεία, φόροι αεροδρομίων και ο
τουριστικός οδηγός by COMPASS!

Προσφορά: Ταξίδι στo Μεξικό για οκτώ (8)
διανυκτερεύσεις με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και
φόρους αεροδρομίων από €1475/άτομο!
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