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SOL, BAD OG SPORT
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1.

2.

Verdens vakreste strand

Surfeparadiset

kalles den ofte av globetrottere som har
sett det meste. Sandstranden Paraíso i
Tulum er kritthvit og havet klart blått – et
herlig sted som er vel verdt å besøke. Slå
deg ned i ei hengekøye mellom to palmer,
og nyt at du er på ferie! Det er lett å
komme seg hit på egen hånd.

Det blåser ofte langs Riviera Maya, og
vindene er ideell for deg som liker å kitesurfe. På mange hoteller og sportssentre
langs stranden kan du prøve den dristige
sporten sammen med en instruktør. Om
du allerede har teknikken inne, kan du
selvsagt nøye deg med å leie utstyret.

4.
Sandvolleyball
kan være et alternativ når du vil ha
avveksling fra late timer i solen. På
de kritthvite strendene spilles det
sandvolleyball nærmest overalt, og
du er alltid velkommen til å delta.
I Playa del Carmen holdes det ofte
mesterskap med stjerner i verdensklassen.

5.
3.
Golf i Mexico
Er du glad i å spille golf, så er du
kommet til riktig sted. I Tulum,
Playacar og Akumal er det ﬂere ﬁne
baner med høy standard – det har
vært spilt store mesterskap på ﬂere
av dem.

Sand mellom tærne
får du på Mamitas – én av de aller
ﬁneste strendene i Playa del
Carmen. Her ligger også en populær strandbar med samme navn. På
Mamitas arrangeres det ofte festivaler og konserter, og stemningen
er god både dag og natt.
Finne fram:
Ved 28. gate

Banene ligger som oftest i tilknytning til hotellene, bl.a. på Luxury
Bahia Principe Sian Kaan.
Kontakt gjerne reiselederen for
mer informasjon.
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6. Prøv ﬁskelykken på åpent hav
Nybegynner eller hengiven entusiast –
spiller ingen rolle! Farvannene utenfor
Riviera Maya byr på utmerkede muligheter til å håve inn storfangsten. Bli med
ut på en ﬁskebåt på halv- eller heldagstur;
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kanskje haler du opp en sverdﬁsk eller
en ﬂyveﬁsk.
Kontakt gjerne reiselederen for mer
informasjon.

8.
Snorkling og dykking
i verdensklasse
er det på korallrevet utenfor
Riviera Maya. Revet er verdens
nest største, og både nybegynnere
og de mer erfarne vil ﬁnne mye å
glede seg over.
Har du behov for en rask innføring
i sporten eller for å leie utstyr, så
kontakt reiselederen.

7.
Snorkle med skilpadder
kan du gjøre på den offentlige
stranden i Akumal, om du er heldig
– man kan ofte se havskilpadder
ganske nært land. Du kommer hit
med "colectivo" (minibuss) eller
taxi; snorkleutstyr kan kjøpes
rimelig på stedet.

9.
Gran Cenote
ligger noen kilometer utenfor
Tulum. Den er åpen for allmenheten og meget populær blant
lokalbefolkningen.
Ta på snorkel og maske og slipp deg
ned i det turkisblå ferskvannet for
en titt på de vakre dryppsteinsformasjonene.
Det er lett å komme hit med taxi fra
Tulum.

7

PÅ EGEN HÅND

10.

11.

Den gamle mayakulturen

Puerto Morelos

får du vite mer om på denne turen, som
går til en av byene hvor det fortsatt bor
maya-indianere. De forteller om sin lange
historie og sine tradisjoner, og du får
også smake noen spesialiteter i matveien.

som ikke ligger så langt utenfor Cancún,
har en rolig og avslappet atmosfære – her
går livet sin stille gang. Byen er et populært utﬂuktsmål blant ryggsekkturister
som vil ha det stille og fredelig, samtidig
som de vil være nær ﬂere av verdens mest
fascinerende severdigheter.

Kontakt gjerne reiselederen for mer
informasjon.

Kontakt reiselederen om du vil bli over
natten og har behov for hotell.
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12.
Xplor er den heftigste
naturparken langs Riviera Maya. Her kan
du suse mellom tretoppene i linbane, ﬁre
deg ned i en cenote, snorkle i grotter og
svømme i underjordiske elver. Her er liketil små amﬁbiebiler som tar seg fram både
til lands og til vanns.
Kontakt gjerne reiselederen for mer
informasjon.

13.
Med racerbåt til paradis
Isla Contoy er en uberørt liten øy utenfor
kysten nord for Cancún, med et rikt dyreliv. Særlig fugleinteresserte vil ﬁnne mye
å glede seg over; her er fugler i alle farger
og fasonger. Med racerbåt rekker du også
et stopp på naboøya Isla Mujeres.
Turen arrangeres av våre samarbeidspartnere i ”Ocean Tours”.

14.
Ek Balam er et alternativ
for den som har vært i Mexico før, og allerede har sett de store utgravningene. Ek
Balam er ikke like kjent, men minst like
fascinerende, og det ligger i vakre omgivelser.
Kombinér gjerne besøket med en herlig
dukkert i en av cenotene i området.
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15.
Mayaruinene i Tulum
er et ”must” for den historieinteresserte. Ruinene ligger meget vakkert til
helt i havkanten; de er faktisk de eneste
man har funnet som ligger så nær sjøen.
Kombiner gjerne turen med et bad ved
en av de eventyrlige strendene i nærheten eller med et besøk i naturparken
Xel-ha like utenfor Tulum.

16.
Dyreparken Crococun
i nærheten av Puerto Morelos, er like
spennende og fascinerende for voksne
som for barn. Her er det både krokodiller, apekatter, skilpadder, slanger,
øgler og rådyr å titte på.
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MAT OG DRIKKE

12

17.

18.

Let's swing!

Dinner with a Special View

Mariachi er en herlig, medrivende musikkform som ofte høres fra Mexicos restauranter og barer. Kanskje du har hørt den
før? Skuespilleren Antonio Banderas og
gruppen Los Lobos har bidratt til å spre
mariachimusikken over hele verden med
ﬁlmene ”El Mariachi” og ”Desperado”.
Mariachiorkestrene er ofte på 5. aveny i
Playa del Carmen, hvor de gjerne spiller
opp utenfor restaurantene.

kan du nyte på meget spesielle Alux
Restaurant & Lounge – den ligger nemlig
nede i en cenote. Du er hjertelig velkommen inn i unike omgivelser hvor vakre
dryppsteinsformasjoner danner bakvegg
for en bedre middag.
Restauranten ligger litt utenfor sentrum i
Playa del Carmen, så enkleste måten å ta
seg hit på er med taxi. Reiselederen er
behjelpelig med bordreservasjon.

19.

20.

På Fushion
nede i sjøkanten
er der levende musikk, kaldt øl,
hyggelig stemning og vakker utsikt
over havet. Slå deg ned på den
koselige strandbaren og nyt ferietilværelsen!
Finne fram:
6. gate, Playa del Carmen

21.
Arrachera –
for kjøttelskeren
Dette utrolig møre kjøttet marineres og stekes, for så å serveres
med stekt løk og bakt potet. Arrachera av den riktig gode sorten får
du for eksempel på El Fugón og HC
Monterrey, to restauranter som i
tillegg byr på herlig, meksikansk
atmosfære. Ettersom de ligger litt
utenfor turistløypa er også prisene
hyggelige.
Finne fram:
Constituyentes,
mellom 25. og 30. aveny,
Playa del Carmen

Nasjonaldrikken tequila
nytes i små slurker av de innfødte –
her kastes den ikke innpå slik det
ofte gjøres i Skandinavia. Er man
ute for å spise et bedre måltid,
brukes tequila ofte som aperitif, og
da gjerne ett av de dyrere merkene.

22.
En Michelada, takk!
Litt av gleden ved å reise utenlands
er å prøve lokal mat og drikke. Er
du av samme formening, så kan du
bestille den meksikanske spesialiteten Michelada neste gang du
står i en bar. Drinken består av lyst
øl, lime, salt og chilipepper. Noe å
by vennene på når du kommer
hjem, kanskje?
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24.
Lyst på en svingom?
Mexico sprudler av livsglede og det
viser seg gjerne både i musikken og
dansen.
På Coco Maya eller Blue Parrot
nede ved stranden i Playa del
Carmen er det vanskelig å stå stille
når orkesteret spiller opp. For øvrig
ﬁnnes det noe for enhver smak
langs 12. gate – her er alt fra små,
intime barer og lokale salsa-steder
til store nattklubber og diskoteker.

23.
Klar for en helaften?
På nattklubben Coco Bongo får
musikken det til å rykke i dansefoten!
I tillegg bys det på et påkostet og
spektakulært show, og baren er
åpen til langt ut i de små timer.
Finne fram:
Blvd. Kukulcan nr. 30, Cancún
10. gate/12. aveny, Playa del
Carmen
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25.
Den beste kaffen
i hele Playa del Carmen får du på
Ah Cacao. Noe av hemmeligheten
er at de har litt ekte sjokolade i
kaffen. Og når du først er der, så ta
en bit av husets brownies. Lekkert!
Finne fram:
Constituyentes/5. aveny,
Playa del Carmen

27.
Karma Bagel
ligger i 2. etasje over Ah Cacao. Her
serveres nybakte bagels og friske
salater – et utmerket sted både for
frokost, lunsj og en enkel middag.
Finne fram:
Constituyentes/5. aveny,
Playa del Carmen

26.
Cueva del Chango –
de fastboendes favoritt
Restauranten ligger ﬁnt til, nesten
som i en hage, i utkanten av turisttråkket, men likevel i gangavstand
fra sentrum. Litt annerledes, men
fantastisk god mat.

28.
På 100% Natural
er det ikke uventet økologisk som
gjelder. All mat lages med økologiske råvarer: friske salater, ﬁsk- og
kyllingretter og delikate vegetarretter. Gå ikke glipp av de forfriskende fruktdrikkene!
Finne fram:
5. aveny, mellom 8. og 10. gate,
Cancún

Finne fram:
38. gate, like nedenfor 5. aveny,
Playa del Carmen
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SEVERDIGHETER
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29.

30.

Campeche er hovedstaden

Undervannsmuseet i Cancún

i staten med samme navn, som ligger
nord på Yucatán-halvøya. Den har en
imponerende bymur som i sin tid ble
bygget for å beskytte innbyggerne mot
pirater. Campeche ble grunnlagt i 1540 av
spanjolen Francisco Montejo og er et godt
eksempel på kolonitidens arkitektur. Sett
av tid til et besøk i det gamle fengslet for å
høre dets fascinerende historie.

får du bare sett om du trekker i dykkerdrakt eller tar en tur med glassbunnbåten. Kunstneren Jason de Caires Taylor
har nemlig plassert sine skulpturer og
statuer på havbunnen mellom Cancún og
Isla Mujeres, hvor de fungerer som
kunstige rev. Annerledes og spennende!

31.

32.

Turistbyen Cancún
ble grunnlagt så sent som i 1970,
men har siden vokst til å bli ett av
verdens mest populære reisemål.
Den såkalte hotellsonen i Cancún
sammenlignes ofte med Miami i
Florida, og akkurat som Miami kan
byen skryte av en helt fantastisk
strand.

33.
Izamal – Den gule byen
Kjært barn har mange navn; Izamal
kalles i tillegg også Den magiske
byen. Izamal er en virkelig perle fra
kolonitiden med vakre hus i gule
nyanser, bygget på ruinene av
gamle mayatempler.
Majoriteten av innbyggerne er
mayaindianere, og maya er også
det dominerende språket. Izamal
ligger mellom Cancún og Mérida.

Isla Holbox
er en liten, typisk karibisk øy med
totalt avslappet atmosfære. Her er
gatene av hvit sand og bilene kan
telles på én hånd – sjansen for å se
en ﬂamingo eller en pelikan er
større enn for å se en bil. Øya ligger
nordvest for Cancún og kan nås
med ﬂy fra Cancún og Playa del
Carmen eller med båt fra Cancún.

34.
Det enkle liv i Tulum
En litt annerledes hotellnatt får du
om du sjekker inn på Los Lirios i
Tulum. Hotellene i området kalles
"cabañas" – små, spartanske overnattingssteder med maksimum 40
rom og hvor man lever et rolig liv i
pakt med naturen.
Strømmen blir tatt klokken seks på
ettermiddagen – bare en og annen
lampe lyser i mørket – og gjør det
ekstra hyggelig å sitte på en bar
eller restaurant i godt selskap og
høre på bølgebruset.
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35.
Fugleparken i Tulum
er et ”must” for den som er interessert i våre fjærkledde venner –
parken har mengder av fascinerende
fugler i alle farger og fasonger.

36.
Mérida – Den hvite byen
er hovedstad i staten Yucatán og en
av Mexicos mest sjarmerende byer.
Her blandes gammel mayakultur
med spansk kolonistil: én av byens
aller største severdigheter er den
mektige katedralen som er bygd av
stein fra gamle mayatempler.
Byen ble grunnlagt i 1542, og kjælenavnet – Den hvite byen – har den
fått på grunn av fargen på husene og
fordi innbyggerne gjerne gikk kledd i
hvitt. Det var spanjolene som navnga
byen; de syntes husene i den lille
mayabyen minnet om den romerske
arkitekturen som preget Mérida i
hjemlandet.
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38.
Museo de la Isla
ligger tre kvartaler fra torget i
Cozumel (vestover om du står med
ryggen mot sjøen). Her kan du se
hvordan øya har forandret seg i
løpet av årene, lære mer om
menneskets historie, truede dyrearter og korallrev, og se "palapas" –
kopier av de autentiske mayahjemmene. Entré ca. 50 pesos.

37.
Kolonibyen Valladolid
ligger mellom Tulum og Chichén
Itzá. Den er en typisk meksikansk
småby med tydelige rester etter
den spanske kolonitiden. Ta en
spasertur blant de historiske
bygningene og gled deg over den
vakre arkitekturen.

39.
Gå på kino
gjør man kanskje ikke så ofte i
ferien, men skulle du få lyst på et
avbrekk, så vises de nyeste ﬁlmene
i mange av de største shoppingsentrene,f.eks. Centro Maya i Playa
del Carmen og på Plaza Las
Americas i Cancún. I Cancún er
der også en såkalt ”luksuskino”.
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40.
Historiske Uxmal

Calakmul

er ikke like kjent som Chichén Itzá og
Coba, men den er minst like interessant og
vakker med alle sine historiske bygninger
og ruiner. Byen ligger omtrent midt på
Yucatánhalvøya.

som ligger ca. 30 kilometer sør for
Campeche, var lenge en av de største og
mektigste byene i den klassiske mayatiden.

På mayaenes språk betyr Uxmal noe sånt
som ”bygget tre ganger”, som henspeiler
på måten byens høyeste pyramide er
konstruert. Mayafolket bygde ofte det
nye templet oppå det gamle, og i Uxmal
har man funnet eksempler på ikke mindre
enn fem bygningsnivåer.
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41.
Byen ble gjenoppdaget så sent som i 1931,
og her ﬁnnes ﬂere kolossale bygninger og
pyramider å forundres over.

SHOPPING

42.

43.

Hengekøya ble oppfunnet

Plaza la Isla

her på Yucatánhalvøya. Det er i hvert fall
enkelte som hevder det. Sikkert er det i
alle fall at den er enormt populær, fremfor
alt ute på landsbygda, men også inne i
byene hvor man ser dem henge på balkonger og terrasser. Kjøp en med deg hjem, så
varer feriefølelsen lenger! Du får kjøpt
hengekøyer overalt, i alle varianter, størrelser og prisklasser.

er ett av ﬂere eksklusive varehus i Cancún.
Her ﬁnner du kjente internasjonale
merkevarer som Oakley, Hugo Boss, Levis
m.m. Varehuset ligger i hotellsonen, like
ved sjøen – du kan nyte den vakre utsikten
på vei mellom butikkene, eller når du
setter deg ned for å ta en liten pause i
handlingen.
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44.
Treskurd
er noe mayaindianerne er dyktige på.
De mest kjente eksemplene på deres
vakre trearbeider er kanskje de ﬁne
maskene som er malt i ulike farger og
som ofte symboliserer en av gudene.

45.
Med hatten på snei
Den karakteristiske sombreroen har
egentlig sitt opphav i Spania, men
forbindes vel så ofte med Mexico.
Og det er da en morsom souvenir å ta
med hjem? Den fås kjøpt i alle
souvenirbutikker og hos lokale håndverkere ute på landsbygda.
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46.
Mayakalenderen
er en annen unik souvenir. Kjøp den av
en mayaindianer, gjerne på ”Den hvite
veien” mellom El Castillo og Cenote
Sancto i Chichén Itza. Men husk å
spørre hvordan den fungerer – den er
noe mer komplisert enn vi er vant til.

47.
Shoppinggaten 5. aveny
i Playa del Carmen kalles gjerne La
Quinta ("Den femte"). Gaten er stengt
for biltraﬁkk og atmosfæren er herlig og
avslappet.
Er du på handlerunde ﬁnner du det
meste her – alt fra lokalt håndverk til
velkjente merkeklær. En trivelig utﬂukt,
både på dag- og kveldstid.
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Lik oss på facebook.com/ApolloNorge!
Her får du reisetips og mange gode reisetilbud.
Følg oss på instagram.com/apolloreiser.
Vi skaper reiselyst og inspirasjon med
ﬂotte bilder fra reisemål og hoteller.
Del feriebildene dine med
#apolloreiser og #apollocruise!
Velkommen til Apollo.

