MEER WETEN OVER

MEXICO
Rondreis Mexico met 13-daags programma in volpension
Deze reis is een concept van Femma-vrouwenreizen, vergund reisagentschap 6030
Data: van vrijdag 15 maart tot woensdag 27 maart 2019
Reisbegeleiding: Marina Fauconnier

Mexico ligt in het Amerikaanse werelddeel en is één van de drie landen die samen Noord Amerika vormen.
Mexico is een groot land, is rijk aan natuurlijke hulpbronnen en is een land van hoog- en laaglanden,
vulkanen en zandstranden.
Het landschap is een contrast van bergen, woestijnen, open vlaktes en tropische wouden.
Het klimaat en de temperatuur worden voornamelijk bepaald door de hoogte.
In Mexico bestaan industrie en steden naast rustieke dorpjes en landbouwboerderijen.
Tegenwoordig is Mexico een mengelmoes van veel tradities, hetgeen het gevolg is van een lange en rijke
geschiedenis. Sinds eeuwen migreren en wonen mensen vanuit de hele wereld hier.
Mexico is een land dat oude gebruiken combineert met de uitdagingen van een veranderende wereld.
Mexicanen doen er alles aan om hun cultuur te behouden en tegelijkertijd willen ze het land ook
moderniseren.
PROGRAMMA

Dag 1: Brussel –Frankfurt– Mexico City
Internationale vlucht vanuit Brussel via Frankfurt naar Mexico City (cfr. vluchtschema).
We kozen hier voor de meest comfortabele vluchtroute.
Bij aankomst in Mexico City worden we er verwelkomd door onze Nederlandstalige lokale gids en,
afhankelijk van hoe alles vlot, begeven we ons ofwel eerst naar het hotel ofwel eerst naar het restaurant.
De luchthaven ligt op zo’n 8 km van het oude stadscentrum.
We dineren in een lokaal restaurant op de Plaza Garibaldi om ook eens de sfeer te snuiven van de
Mariachi’s.
Overnachting: Hotel Plaza Garibaldi*** (of gelijkwaardig)

Dag 2: Mexico City

Vandaag starten we met een bezoek aan de wijk Coyoacan waar ook het atelier van Frieda Kahlo zich
bevond, een bijzondere vrouw en kunstenares! Vervolgens begeven we ons naar het historische centrum
van deze metropool.
Rondom het centrale plein, ‘Zocalo’, bevinden zich ondermeer het Palacio Nacional, de kathedraal en de
ruïnes van de Templo Mayor. We lunchen in de stad.
’s Namiddags begeven we ons naar de tuinen van Chapultepec en brengen we een bezoek aan het
Nationaal antropologisch museum, welke behoort tot één van de allermooiste musea ter wereld.
Terugkeer naar het hotel voor avondmaal en overnachting.
Overnachting: Hotel Plaza Garibaldi*** (of gelijkwaardig)
Dag 3: Mexico City – Teotihuacan – Puebla

(200 km/3h)
We vertrekken naar de ruïnes van de voormalige
tempelstad Teotihuacan, een beetje ten noorden van
Mexico City. Beroemde overblijfselen binnen deze
citadel zijn de Piramide van de Zon en de Piramide van
de Maan, die je kan beklimmen voor een prachtig
uitzicht. Tussenin kunnen we proeven van van Pulque
(typische alcoholische Mexicaanse drank) en Tequila.
Hierna bezoeken we een slijperij van Obsidiaan. We
gebruiken het middagmaal met zicht op de piramides en
proeven hier ook cactussen. Na het bezoek vertrekken
we naar Puebla voor het avondmaal en overnachting.
Overnachting: Hotel Plaza Poblana*** (of gelijkwaardig)

Dag 4: Puebla – Oaxaca

(340 km/4h30)

Bezoek aan Puebla, vooral gekend om de ‘Talavera’, het handgemaakte keramiek. We bezoeken er een
arisanaal atelier waar dit keramiek wordt gemaakt; verder verkennen we deze mooie stad, gekend om de
vele kerken en koloniale gebouwen, waar de Spaanse invloeden nog duidelijk merkbaar zijn. Middagmaal
in een lokaal restaurant. Daarna vertrekken we naar Oaxaca, hoofdstad van de staat met dezelfde naam,
ook wel de stad van Jade genoemd. Deze stad ligt op 1545m hoogte, in een vallei omringd door bergen.

Onderweg kunnen we de vele verschillende cactusbossen met cactusstruiken bewonderen. Intrek in het
hotel. Avondmaal en overnachting.
Overnachting: Hacienda La Noria*** (of gelijkwaardig)
Dag 5: Oaxaca – Monte Alban – Oaxaca

(20 km/1h)

Bezoek aan de archeologische tempelstad Monte Alban, een religieuze site van de Zapotheken, die één van
de eerste en dichtst bewoonde steden van Midden-Amerika was. Middagmaal in een schilderachtige
haciënda waar je ook streekspecialiteiten kunt proeven. Daarna terug naar Oaxaca, voor een bezoek aan de
stad met o. a. de Santo Domingo kathedraal en de lokale markt, één van de meest levendige en kleurrijke
markten van Mexico. Uiteindelijk bezoeken we nog een chocoladefabriek, waarna we terugkeren naar het
hotel voor avondmaal en overnachting.
Overnachting: Hacienda La Noria*** (of gelijkwaardig)
Dag 6: Oaxaca – Tule – Mitla – Tehuantepec

(255 km/4h45)
Vanuit Oaxaca vertrekken we naar het dorpje Santa
Maria Del Tule, bekend om wat men beweert de
grootste boom ter wereld: El Arbol Del Tule. Een cipres
van 2000 jaar oud, waarvan de diameter maar liefst 5
meter is. Doorheen een landschap van cactussen en
agaves rijden we verder tot aan de site van Mitla. Door
de vele zuilen en het huis van Pezelao wordt deze site
beschouwd als één van de mooiste van Mexico. Na het
bezoek gaan we naar het kleine dorpje San Bartolo
Coyotepec, bekend voor de zwarte keramiek. Hier
lunchen we en kunnen we een heel speciale delicatesse
proeven. Daarna rijden we verder naar Tehuantepec
voor avondmaal en overnachting.

Overnachting: Hotel Calli*** (of gelijkwaardig)
Dag 7: Tehuantepec – Tuxtla – San Juan Chamula – San Cristobal

(390 km/5h)

We rijden verder naar Tuxtla Gutiérrez, waar het hoogtepunt vandaag is: een tocht per lancha (een lange
open motorboot) op de Grijalva rivier, doorheen de indrukwekkende kloof Canon del Sumidero, een kloof

van maar liefst 20 km lang en 700 m tot 1400 m hoog. Met wat geluk spot je een krokodil in het water of
zie je aapjes door de bomen slingeren.
Na het middagmaal rijden we naar San Juan Chamula, een klein dorpje met een bijzondere kerkje waar
indianen uit de streek heiligenbeeldjes vereren en eigenaardige rituelen uitvoeren onder begeleiding van
een sjamaan.
Vervolgens begeven we ons naar Zinacantan, een klein dorpje in de omgeving van San Cristobal. Enkele
dames van de Tzotzil-indianen verwachten ons hier voor een initiatie in het bereiden van taco’s. Ook tonen
ze ons hoe ze hun traditionele ‘huipils’ vervaardigen.
Uiteindelijk begeven we ons dan naar San Cristobal de las Casas, genoemd naar de plaatselijke
patroonheilige en naar een Spaanse priester die opkwam voor de rechten van de Indiaanse bevolking.
Avondmaal in een lokaal restaurant en overnachting in het hotel.
Overnachting: Hotel Mision Colonial**** (of gelijkwaardig)
Dag 8: San Christobal de Las Casas – Agua Azul – Palenque

(220 km/5h)

Na het ontbijt zetten we koers richting Palenque. Onderweg maken we een stop bij de watervallen van
Agua Azul en heeft U wat vrije tijd voor een frisse duik. De watervallen bestaan uit een serie kleinere
watervallen die achter elkaar gelegen zijn en van plateauvormige rivierbeddingen afstromen. De grootste
watervallen overbruggen een hoogteverschil van zo'n 6 meter. De naam "Agua Azul" refereert aan de
blauwe kleur van het water dat zeer helder blauw gekleurd is en een hoge mineralenconcentratie heeft.
Middagmaal onder een typische palapa. Verfrist rijden we verder naar Palenque, avondmaal en
overnachting in het hotel.
Overnachting: Hotel Tulija Express*** (of gelijkwaardig)
Dag 9: Palenque – Campeche

(365 km/4h45)

Bezoek aan de archeologische site van Palenque, in verval geraakt en door het woud overmeesterd. Dit
was één van de mooiste Mayasteden van Midden-Amerika. U kan er bovenop een groot platform het
indrukwekkende paleis bewonderen, de Mayahiërogliefen ontcijferen in de Tempel der Inscripties en op
zoek gaan naar de graftombe van koning Pacal. Middagmaal in een lokaal restaurant. Daarna vertrekken
we naar Campeche, de enige versterkte stad in Mexico, recent opgenomen in de Unescowerelderfgoedlijst. We maken kennis met het gezellige Campeche en bewonderen de impostante
kathedraal en bontgeschilderde huizen met smeedijzeren balkons. Avondmaal en overnachting in het hotel.
Overnachting: Hotel Ocean View*** (of gelijkwaardig)

Dag 10: Campeche – Uxmal – Mérida

(250 km/4h)

We vertrekken naar de site van Uxmal die door
haar bijzondere ligging vaak tot de zeven wereldwonderen wordt gerekend. De befaamde Piramide van de
Tovenaar, het balspelterrein en andere overblijfselen maken van deze site een echte trekpleister. Tijdens
het middagmaal kunnen we een specialiteit van de regio proeven: ‘pollo pibil’. (typisch gekruide kip
gestoofd in bananenbladeren) Hierna rijden we verder langs de Puuc-route naar Mérida, de witte stad.
Hier kunnen we de Plaza Mayor en de Paseo Montejo, een laan met koloniale gebouwen bewonderen.
Avondmaal en overnachting in het hotel.
Overnachting: Hotel Maria del Carmen*** (of gelijkwaardig)
Dag 11: Mérida – Chichen Itza – Cancun

(325 km/4h)

We maken ons klaar om één van de nieuwe wereldwonderen en eveneens de bekendste Mayasite van
Mexico te bezoeken: Chichen Itza. Niet te missen: De Piramide van Kukulcan, de ‘Caracol’, een
observatorium dat de Mayakalender voorstelt, het balspelterrrein, de Offerbron en de Tempel van de
Jaguar. Na een uitgebreid bezoek genieten we van een middagmaal met folklore-show “La Jarana”,
waarna we verder rijden naar de kristalwitte stranden van Cancun, dé bekendste badplaats van Mexico.
Avondmaal en overnachting in het hotel.
Overnachting: Hotel Belair**** (of gelijkwaardig)
Dag 12: Cancun –Frankfurt– Brussel
Vrije dag om van de het bruisende leven in Cancun te genieten, na de middag transfer naar de luchthaven
van Cancun voor een rechtstreekse vlucht naar Frankfurt. Aansluitend nemen we het vliegtuig naar Brussel.
Dag 13: Brussel
Aankomst in Brussel, afscheid nemen van een mooie reis.

Vluchtschema onder voorbehoud van wijzigingen
Datum
15/03/2019
15/03/2019
26/03/2019
27/03/2019

Transport
Vliegtuig
Vliegtuig
Vliegtuig
Vliegtuig

Vertrek
11u05
13u30
22u40
16u25

Vertrekplaats
Zaventem
Frankfurt
Cancun
Frankfurt

Aankomstplaats
Frankfurt
Mexico City
Frankfurt
Zaventem

Aankomst
12u05
18u55
14u45 (+1)
17u25

Vlucht
LH 1009
LH 0498
LH 0515
LH 1016

Prijs: €3200 , in tweepersoonskamer, twinbedden (gescheiden bedden)
Toeslag single: + €425 (slechts 2 kamers beschikbaar)
Er zijn minimum 20 deelnemers nodig.
De vermelde prijzen zijn berekend op basis van volgende wisselkoers : 1 USD = 0,864608 EUR
INBEGREPEN :
 Internationale vluchten (economy-class)
 Luchthaventaksen (€90,68/pers.) & Fuel (€197,50/pers) dd. 22/05/2018
 Nederlandstalige lokale gids
 Ervaren, enthousiaste Femma-begeleiding
 Accommodatie volgens beschikbaarheid zoals beschreven in het programma
 Alle maaltijden zoals beschreven in het programma
= Breakfast (ontbijt)
= Lunch (middagmaal)
= Dinner (avondmaal)
 Uitstappen zoals beschreven in het programma
 De btw en bijdrage tot het Garantiefonds Reizen
 Annualtieverzekering
NIET INBEGREPEN :
 een reis- bijstandsverzekering (raadpleeg je ziekenfonds)
 extra dranken en maaltijden niet voorzien in het programma
 de kosten van een kruier, de fooien van gids en chauffeur, de persoonlijke uitgaven, de niet
voorziene transportkosten,... (fooien wordt later meegedeeld en ter plaatse opgehaald)
 optionele excursies
DOUANEVOORSCHRIFTEN: Internationale reispas.
Je dient in het bezit te zijn van een internationaal paspoort (bordeaux boekje), geldig over de ganse duur
van je verblijf.
INENTINGEN: Vaccinaties zijn niet verplicht maar het wordt wel aangeraden zich te laten inenten tegen
Hepatitis A (geelzucht) en DTP (difterie, tetanus en polio).
Meer info : zie https://www.itg.be/n/reisgeneeskunde/info-per-land?country=Mexico
Femma-begeleiding




De Femma-begeleidster zorgt voor het goede verloop van deze reis.
Ze waakt over de kwaliteit van het programma.
Ze zorgt voor de groepssfeer en de Femma-spirit.

Femma-Vrouwenreizen maken integraal deel uit van de werking van Femma.
Het begeleiden van reizen wordt in Femma beschouwd als een vorm van vrijwilligerswerk, zoals alle andere
vormen van plaatselijke, provinciale of nationale inzet die de werking van Femma mogelijk maken.
Elke Femma-reisbegeleidster werkt onbezoldigd mee. Wat men graag en belangloos doet, doet men beter.
Dat garandeert een buitengewone inzet en gedrevenheid en een groot enthousiasme.

Annulaties:
Het kan steeds gebeuren dat je je inschrijving voor een reis moet annuleren.
Aangezien er, vanaf de inschrijving reeds kosten gemaakt zijn, moet je rekening houden met onderstaande
percentages voor de terugbetaling.
Met onderstaande percentages wordt rekening gehouden indien je annuleert
 Vanaf inschrijving tot 60 dagen voor vertrek verlies je 25% van de totale reissom
 Vanaf 59 dagen tot 41 dagen voor vertrek verlies je 45% van de totale reissom
 Vanaf 40 dagen tot 31 dagen voor vertrek verlies je 70% van de totale reissom
 Vanaf 30 dagen tot 11 dagen voor vertrek verlies je 95% van de totale reissom
 Vanaf 10 dagen tot de dag van vertrek verlies je 100% van de totale reissom. Indien je niet
komt opdagen op de dag van vertrek verlies je eveneens de totale reissom
Kan je een beroep doen op een annulatieverzekering ?
Femma heeft echter een bijkomende annulatieverzekering afgesloten bij DVV. Via die verzekering kunt u in
veel gevallen nog een deel van uw kosten terugvorderen. Voorwaarden voor een vergoeding door DVV zijn
o.a. dat het moet gaan om een geldige annulatiereden. Voor meer info, zie Verzekeringen.
Verzekeringen:
Een verzekering lichamelijke ongevallen is inbegrepen.(DVV – C-11/1520.250/02-B)
Een verzekering annulatie, voortijdige terugkeer, stranding in het buitenland en strafrechtelijke
borgstelling is inbegrepen (DVV – polis C-15/0182.700/00-B)
Een uittreksel uit de algemene polisvoorwaarden kan je op aanvraag bezorgd worden.
Voor medische hulp of hospitalisatie in het buitenland kan je bijstand krijgen via de verzekering
Eurocross/World Assistance . Vergeet niet je aansluitingskaartje mee te nemen. Bij je eigen mutualiteit kan
je de voorwaarden en te volgen procedure aanvragen.
Teneinde de reiziger de grootste zekerheid te bieden heeft Femma overeenkomstig art. 36 van de wet
van 01.04.94 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25.04.97 – een verzekeringscontract afgesloten bij
de verzekeringsmaatschappij DVV verzekeringen die tussenkomt indien de uitvoering of de verderzetting
van de reis in het gedrang komt door financieel onvermogen van de reisorganisator of reisbemiddelaar.
Je kan zelf een reisbijstandsverzekering afsluiten via je eigen verzekeringsmaatschappij. Vergeet de
nodige info i.v.m. deze verzekering niet mee te nemen.
Laatste informatie
Twee weken voor het vertrek krijg je de laatste gegevens en exacte vertrek- en terugkomstuur.
Inschrijven
Je kunt inschrijven via www.femma.be, via mail naar vrouwenreizen@femma.be of via telefoon 02 246 51
15. Gebruik bij inschrijving je officiële meisjesnaam: dit is nodig voor de vliegtuigtickets.
Geef ook een mailadres door en je telefoonnummer om je vlot te kunnen bereiken bij problemen.
Wil je een kamer delen met iemand, vermeld dan de naam van die persoon. Heb je geen kamergenoot,
geen probleem. Er zijn nog vrouwen die een kamergenoot zoeken.
Als je een dieet of vegetarische maaltijden gebruikt, vermeld dit duidelijk bij je inschrijving. Graag
voldoende specifiëren.
Na inschrijving ontvang je een bevestigingsbrief met twee overschrijvingsformulieren: één voor het betalen
van het voorschot en één voor het saldo.
Femma Reiscafé 24/02/2019
Dé grote trefdag van Femma-Vrouwenreizen te Mechelen
MIS DEZE DAG NIET !
Je ontmoet er reisgenoten en bekenden om na te genieten van de voorbije ervaringen.
Al onze reisbegeleidsters staan enthousiast klaar om je alles te vertellen over onze manier van reizen
en ons nieuw reisaanbod.
Noteer 24 februari in je agenda en hou het magazine en de website in de gaten voor meer info of stuur
een mailtje naar veerle.vlasselaer@femma.be

