Reisverslag: Mexico – Yucatan
Na aankomst in Cancun naar het hotel en de volgende dagen diverse
hotelbezoeken gehad.
Per bus zijn we naar Valladolid gereden. Dit is een kleine stad met een gezellig
Zocalo (=centraal plein). Onderweg naar Merida gestopt bij een Sisalfabriek en
gezien hoe ze sisal van de agaveplant maken voor o.a. hangmatten/hoeden.
Het is de moeite waard om in Merida te stoppen en te overnachten, bezoek het
Casa de Monteja, kathedraal en het regeringsgebouw. Merida heeft diverse
winkels (handwerkmarkt) en restaurants.

Merida

De volgende dag bezoek aan Uxmal (80 km. ten zuiden van Merida) onderweg
gestopt in Uman bij een fabriekje waar machinaal tortilla’s worden gemaakt en
over de vleesmarkt. Door naar het Maya complex van Uxmal met de Piramide
van de Tovenaar of Dwerg, de Grote Piramide en veel tempels (complex is 1 km
bij 800 meter). Zeker de moeite waard.
Vervolgens zijn we naar Chichen Itza gereden en hebben hier het grote complex
gezien met de Piramide van Kulkulcan (el Castillo, 91 treden naar boven met een
hoek van 45 graden), het grootste balspel van Mexico, de Tempel van de
Krijgers met de hal van Duizend Zuilen.
Het bestaat uit 2 delen: een Mayagedeelte en Tolteeksgedeelte. Dit mag je niet

missen.
De volgende dag naar Coba, gelegen in de jungle. Veel gebouwen zijn nog niet
opgegraven, je kunt hier goed zien hoe een complex overwoekerd wordt door de
jungle en hoeveel moeite het kost om alles op te graven. Na dit bezoek zijn wij
naar Tulum gereden. Tulum is de enige Mayastad die aan zee ligt. Het is niet zo
groot, maar zeker de moeite waard. Hierna was Playa del Carmen aan de beurt.
Na de hotelbezoeken weer naar huis.
Korte plaatsbeschrijvingen:
Cancun: de hotelzone waar veel hotels staan en diverse winkelcentra. Smalle
stranden. “Oud-Cancun” de oude sfeer van een Mexicaanse plaats.
Playa del Carmen:
Gezellige plaats met veel Mexicaanse sfeer. Diverse winkeltjes en restaurantjes.
Mooie brede stranden.
Tips:
 Neem voldoende peso’s mee, vooral voor het binnenland
 In veel hotels is het water in flessen gratis, vraag hiernaar
 Bij bezienswaardigheden moet vaak extra betaald worden voor een
videocamera
 Denk aan hoge factor bij zonnebrandprodukten (zeker in onze winter)
 Neem een petje of hoedje en goede wandelschoenen mee.

