
Dag 1 Isla Mujeres 

 Ankomst till Cancun Airport 

 

 Via buss 30 min tar vi oss till bussterminalen i centrum.  Sandwich och dricka serveras på vägen  

 

 Därifrån åker vi  kollektiv trafik 20 min ner till  hamnen Puerto Juarez  

 

 Ultramar expressen tar oss över till vackra Isla Mujeres för att ge oss ett första välkomnande till fantastiska México 

 

 Vi passerar byn till fots tills vi når hotellet där vi hyser in oss för 2 dagars vila och lite upptäcksfärd    

 

 Väl installerade på hotellet så håller jag ett litet informationsmöte                                                                                                                                                                         

 

 Njut av fria aktiviteter och se er omkring 

 

 Önskar er god sömn och återhämtning efter den långa flygturen  

 



 

Dag 2  Isla Mujeres 

• Samling klockan 08.00 för gemensam frukost 

• Därefter  går vi ner mot den lokala fiskebryggan och möts upp av fiskemännen för en dags tur med start klockan 09.00 

• Vår snorkeltur startar med att vi passerar den lilla fyren där ett hav av olika fågelarter såsom Pelikaner brukar ha sin samling 

• Fiskestimmen lockas snabbt till båten för att få en liten bit brödsmula medans vi sakta glider bort mot första snorkelanhalten 

• Runt det gamla vraket blir upplevelsen helt fantastisk när vi med snorkelutrustning får se vad ett riktigt saltvattensakvarium är fast denna gång på 

riktigt ,  México under ytan är helt fantastisk 

• Vi glider vidare mot vattengrottan som de kallar det och på vägen möts vi av massa Barracudas stim och fiskar av dess slag som bara måste få 

upplevas själv för att kunna förklara 

• Vi glider bort mot den sydligaste punkten och stannar till vid El Manchones, La Musa museum, det underjordiska vattenmuseet som är väl värd att 

ses 

• Playa Tortuga blir vårt sista stopp där ni via valfritt inträdet stödjer sköldpadde reservatet som finns här på ön 

• Koppla av på stranden tills maten serveras. Lunchen består av dagens fiskefångst, dricka tillkommer utöver 

• Passa på att kliv i vattnet och fotografera er tillsammans med Playa Tortugas egen lilla maskothaj 

 

• Åter klockan 15.00 

 

• Resten av dagen spenderar ni på egen hand, missa inte den fina solnedgången i Playa Norte 

 



Dag 3 Holbox 

• Efter valfritt frukostintag lämnar vi hotellet vid 08.30 för att segla vidare 

• Båten tar oss åter till Puerto Juarez kl.09.00 

• Väl framme efter 25 min tar taxibilar oss ner till terminalen 

• 10.40 rullar bussen för ca 3,5h färd mot lilla fiskebyn Chiquilá 

• Frukt serveras på färden 

• Destinationen är vackra stillsamma Holbox som ivrigt väntar på oss på andra sidan 

• Båtlinjen 9 hermanos tar oss över sundet under en färd på 20 min och gör denna dröm verklig 

• Då det inte får finnas mer än ett visst antal fordon på ön (väldigt begränsat) så är det golfbilar som gäller 

• Taxi golfbilarna glider oss ner mot de sandade gatorna och  tar oss till hotellet där 3 dagars vila och upptäcksfärd i paradiset väntar oss 

• Njut av eftermiddagen och kvällen på egen hand 

 



Dag 4 Holbox 

• Morgonen börjar klockan 08.30 med en smakrik frukttallrik, en kopp kaffé, té  eller nypressad apelsinjuice för lite ny energi 

• Vi beger oss mot torget för ett rytmiskt zumba pass klockan 09.00 och låter höfterna svänga under 60 min 

• Frukost serveras efteråt för påfyllning av reserverna 

• Dagen är fri för önskade egna aktiviteter 

 

Förslag till aktiviteter 

• Njut på stranden och låt er bara finnas 

• Hyr en golfbil och kör runt den vackra orörda ön i egen takt mellan 09.00-20.00 ca 300:-/dag 

• Väl rekommenderat är ett besök på Bar Grill Viva Zapata där fiskmännens fångst köps in och läggs på grillen efter eget smak och tycke 

• Edelyn är en smakrik pizzeria där ni i fiskväg kan få allt ni önskar er, en annorlunda upplevelse som får er att upptäcka pizzan på ett annat sätt 

 

 

 

 



Dag 5 Holbox 

• Efter valfritt frukost intag samlas vi nere vid piren kl.09.00 

• Via båtar tar vi oss ut och börjar med att fiska vår egen ceviche lunch med metspö 

• Vi rullar vidare och besöker Holbox 2 närmsta grannöar, där vi möts av fågelriket och en fin iguana show  

• På andra sidan fastlandet väntar oss ett svalkande dopp i den vackra lagunen o dens natur runtomkring 

• Båtkillarna förbereder lunchen och 2 drycker ingår 

• Har vi riktigt tur så kan vi kanske lyckas möta några livs levande fria delfiner  på vägen tillbaka 

• Njut av Holbox fantastiska solnedgång och resten av dagen är i fria händer 

• Ankomst kl.16.00 

 

 



Dag 6 Chichén Itzá-Mérida 

• Avfärd från Holbox mot Chiquilá med färjan kl.05.00 

• Ni serveras en frukostbaguett , dricka och frukt under färden till andra sidan 

• Bussen avgår klockan 05.40 mot Chichén Itzá och resan dit är ca 3 1/2 

• Inne på det välkända Maya Ruin området inväntar en engelsktalande guide på oss. Han återspeglar i en fantastisk historisk berättelse tiden då Maya 

indianerna härskade i området under en tur på 1,5 -2h 

• Passa på att fylla era magar innan vi beger oss vidare till vackra Mérida runt 13.00 

• Väl framme i den fantastiska staden tar vi oss till hotellet via taxi 

• På kvällen samlas vi för gemensam middag på en utav Méridas mest traditionella restauranger med specialiteter från Yucatan halvön 

  

 

 



Dag 7 Cuzamá 

• Efter valfritt frukost intag samlas vi klockan 10.00 för ett oförglömligt besök till Cuzumá och dens laguner 

• Via lokal kombi buss 1h tar vi oss ut på landsbygden till Cuzumá  

• Moped taxi för oss mot lagun området men på vägen måste vi  stanna till för att byta transpormedel för att nå dit 

• Häst och vagn rullar sakta genom fantastisk natur på gammalt järnvägsspår tills vi når lagunområdet 

• Enklare lunch ingår 

• Åter i Mérida klockan 18.00  

• Om ni inte önskar följa med på turen så roar ni er säkert utan problem under dagen i fredstaden Mérida som den även kallas  

 

Förslag till aktiviteter 

• Upptäck Méridas gator på egen hand med dess vackra torg, byggnader och hantverk som säljs till höger och vänster 

• Shoppingen är kanon, billiga souvenirer med deras hängmattor som specialitet. Ni kan få er hängmatta skickad hem till dörren i Sverige för att slippa 

vikten 

• Skor, väskor och kläder är en stor värld till alla olika kön och åldrar, så passa på då Mérida är en unik shoppingplats 

• Upptäck Uxmal i dagsljus och dens fantastiska ljud och ljus show på kvällen. Ännu ett välkänt Maya ruin område med avresa  13.00-21.00 där 

transport, guide och lunch igår exkl.dricka. Bokning via Linda 450:-/person   

 



Dag 8 Palenque 

 Sov ut ordentligt och ät en god frukost innan utcheckning  på hotellet 

 

 Vi lämnar våra väskor i hotellets förvaringsrum och tillbringar dagen efter eget önskemål 

 

 Nattbussen mot Paleque lämnar centralen kl.23.00 så se till att era magar är välfyllda innan avresa för att få en så  god nattsömn som möjligt på 

resande fot 

 

 Vi samlas klockan 22.00 i receptionen på hotellet och tar oss via i taxibilar till centralen   

 

 

 

Dag 9 Palenque 

• Väl framme i Palenque runt 08.00 startar vi dagen med en god frukost 

• Till fots tar vi oss till hotellet där vi möts av en fantastisk atmosfär 

• Koppla av och njut av fria aktiviteter och se er omkring 

• På kvällen samlas vi för ett middagsbesök på välkända restaurangen El Pachón inne i djungeln nära ruinområdet där vi möts av live musik och 

eldshower 

• Sov gott i sköna sängar efter en resande natt 

 



Dag 10 Palenque Tour 

• Efter valfri frukost checkar vi ut från våra rum 

•  Samling klockan 09.00 för en organiserad dagstur  

• Första besöket är Palenque ruinerna gömda i djungeln under 2h 

• Vi rullar vidare mot Misol-Há ca 45 min bort och en lunch sandwich serveras på vägen dit.     Stoppet blir under 1h för fotografering av det 

fantastiska vattenfallet 

• Turen fortsätter ner mot det sagolika Agua Azul med dens turkos liknande vattenfall och forsande flod där bad är möjligt för den som önskar svalka 

sig 

• Lunchen serveras direkt vid ankomst runt 14.00 sen är det fri tid i 3h för att utforska på egen hand  

• Avfärd klockan 17.00 mot hotellet i Palenque med ankomst ca 18.30 där vi duschar och gör oss i ordning  

• Efter en lång dag på upptäcksfärd förbereder vi oss ändå för nattbussen mot Tulum som avgår klockan 22.00  

• Kusten med sol, bad, relax vid kristallvita stränder och turkosblått vatten är vad som väntar på oss  

 



Dag 11-12 Tulum 

• Klockan 08.00 rullar vi in i Tulum och via taxi tar vi oss ner till hotellet vid stranden 

• Vi kommer att stanna 2 dygn i detta lugna orörda paradis med sina långsträckande kristall vita stränder och ett vatten som är mer än turkost 

• Njut av vila och att bara få landa efter en fartfylld resa vi tillsammans genomgått 

  

 

Förslag till aktiviteter 

• Dagstur till Sian Ka´an området med middag och solnedgångsupplevelse, bokning via Linda 

• Tulum ruiner ligger intill och är Maya indianernas enda kustliggande ruinstad som är väl värt ett besök 

• Kite surfing finns tillgängligt på stranden för den som vågar utmana sig själv mot havet 

• Åk på en 1 1/2h båttur som passerar Tulum ruinerna från havets sida och snorkla vid ”La piscina” bland havets färgglada fiskar 

 

 

 

 



Dag 13 Akumal 

• Efter eget frukost intag  fortsätter vi vår resa upp mot kusten och stannar till vid Akumal över dagen 

• Ett välkänt men ändå lugnt paradisområde där du lätt med snorkelutrustning som finns att hyra för ca 100:-/peron får chansen att snorkla alldeles 

intill dom otroligt vackra och mäktiga vattensköldpaddorna. En upplevelse du bara inte får missa! 

    

 

 

 

 

 

 



Dag 13-14 Playa del Carmen 

• Klockan 16.00 rullar vi vidare mot slutdestinationen Playa del Carmen 

• Vi anländer till vårt hotell runt 17.00 

• Hotellet med sin närhet till allt gör det lätt för er att upptäcka, strosa rundor, shoppa eller bara koppla av 

• Frukost blir ni serverade varje morgon mellan 07.30-10.30 i frukostrestaurangen 

• Njut av egen tid de två sista nätterna och smält alla intryck och utfärder vi har fått uppleva tillsammans 

•  Välj någon passande aktivitet just för er smak och tycke 

  

Förslag till aktiviteter 

• Isla Cozumel, en 45 minuters expresstur från Playa del Carmen 

• Xel-Ha, en underbar vattenpark för alla er som gillar alla dess olika utmaningar under vattenytan.  All inklusive mellan 09.00-17.00 1200 

pesos/person 

• Xcaret-underhållsningspark i mystisk natur med massa shower och underhållning som speglar den mexikanska historien. Öppet mellan 09.00-17.00 

1200 pesos/person 

• Xplor-äventyrspark utöver det vanliga. Lianåkning, forsränning, jeepkörning och underjordiska grottor. Öppet mellan 09.00-17.00 1100 

pesos/person 

• Dagstur på egen hand via kombi till områdets närliggande underjordiska laguner, Cenote Cristalino, El Jardín del Edén och Azul.  

 



 

Dag 15 Hemresa 

• Avskedsfrukost håller vi tillsammans som en sista måltid 

• Runt middag lämnar vi det vackra México bakom oss och njuter av alla fina minnen vi har i bagaget under vår flygtur tillbaka till Sverige 

• Flygbussen tar oss till Cancuns flygplats  

• Tour Lindo Mexico, Linda och Rafael tackar er för denna gång och önskar er en trevlig resa hemåt  

 

 

 


