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För en komplett familjesemester välj Apollo Mondo Family Resorts.
Här ﬁnns både barnklubb och simskola! Läs mer på apollo.se

SOL, BAD OCH SPORT
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1.

2.

Världens vackraste strand?

Surfarens paradis

Ja, många världsresenärer hävdar
faktiskt att stranden Paraíso i Tulum är
den vackraste de sett. Kritvit sand och
klarblått vatten gör den åtminstone till
ett underbart utﬂyktsmål, väl värt ett
besök. Slå dig ner i en hängmatta mellan
två palmer och bara njut av att vara på
semester! Det är lätt och smidigt att ta sig
hit på egen hand.

Längs Riviera Maya blåser det allt som
oftast idealiska vindar för dig som gillar
att kitesurfa. På många hotell och sportcenter längs med stränderna kan du
prova den vågade sporten tillsammans
med en instruktör. Om du redan har
tekniken inne går det självklart bra att
enbart hyra utrustningen också.

4.
Beach volley
När du tröttnar på att ligga och
lata dig i solen är det kanske läge
för lite beach volley. På de kritvita
stränderna spelas det beach volley
lite överallt och du är alltid välkommen att delta. I Playa del
Carmen hålls ofta mästerskap med
världsstjärnor i toppklass.

5.
3.
Golf i Mexiko
Älskar du att spela golf har du
kommit rätt. I Tulum, Playacar och
Akumal hittar du ﬂera ﬁna golfbanor. Banorna håller hög klass
och på många av dem hålls ﬂera
stora mästerskap. Du hittar ofta
banorna vid hotellen, bland annat
på Luxury Bahia Principe Sian
Kaan. Kontakta din reseledare för
mer information.

Sand mellan tårna på
Mamitas
Mamitas är en av de allra ﬁnaste
stränderna i Playa del Carmen.
Här ﬁnns också en populär strandbar med samma namn. På Mamitas
arrangeras ofta festivaler och
konserter och här är god stämning
både dag och natt. Ligger vid
gata 28.
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6. Djuphavsﬁske
Nybörjare eller hängiven ﬁskeentusiast
spelar ingen roll! Vattnet utanför Riviera
Maya erbjuder utmärkta möjligheter till
att håva in riktigt goda fångster. Välkommen att testa ﬁskelyckan genom att
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följa med ut på en ﬁskebåt under en halv
eller hel dag. Har du tur drar du kanske
upp en svärdﬁsk eller en segelﬁsk. För mer
information, prata med oss på Apollo.

8.
Snorkling och dykning
i världsklass
Utanför Riviera Maya ligger
världens näst största korallrev
som bjuder på dyk- och snorkelupplevelser i världsklass, oavsett
om du är proffs eller nybörjare. Hör
med oss på Apollo om du vill ha tips
på säkra dyk- och snorkelﬁrmor där
du kan lära dig tekniken från
grunden eller bara hyra utrustning.

7.
Snorkla bland
sköldpaddor
På den allmänna stranden i
Akumal har man ofta turen att få
se havssköldpaddor bara en liten
bit ut i vattnet. Ta dig hit med
colectivo (minibuss) eller taxi.
Snorkelutrustning ﬁnns att köpa
billigt på plats. Låt gärna oss på
Apollo komma med ﬂer tips och
idéer på vad du kan göra på egen
hand.

9.
Gran Cenote
Några kilometer utanför Tulum
ligger Gran Cenote, en cenote som
är öppen för allmänheten och
mycket populär hos lokalbefolkningen. På med snorklingsutrustningen och kliv ner i det turkosblå
sötvattnet för att titta på vackra
droppstensformationer. Du kan
lätt ta dig hit med taxi från Tulum.
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EGNA STRÖVTÅG

10.

11.

Besök indianerna

Puerto Morelos

Passa på att ta chansen att komma
närmare det gamla mayafolket genom att
följa med på en tur till en av de byar där
det än i dag bor mayaindianer. Här får vi
ta del av indianernas berättelser om sin
historia och sina traditioner. Vi stannar
även på middag och får smaka några av
mayafolkets specialiteter. Kontakta din
reseledare för mer information.

Inte så långt utanför Cancún ligger denna
lilla avslappnade stad där livet går sin
stilla gång. Ett populärt utﬂyktsmål hos
turister och backpackers som vill ha lugn
och ro samtidigt som de har nära till ﬂera
av världens mest fascinerande sevärdheter. Vill du stanna över natten hjälper
vi på Apollo gärna till med att arrangera
hotell.
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12.
Aktivitetsfylld naturpark
Xplor är den häftigaste naturparken
längs Riviera Maya. I parken kan du
svischa mellan trädtopparna i linbanan,
ﬁra ner dig i en cenote, snorkla i grottor
och simma i underjordiska ﬂoder. Här
ﬁnns även små amﬁbiebilar som för dig
fram både på land och i vatten. Hör med
oss på Apollo för mer information.

13.
Speed boat till paradiset
Isla Contoy är en liten orörd paradisö
utanför kusten norr om Cancún med
ett rikt djurliv. Om du är intresserad av
fåglar ska du absolut ta dig hit, ön är full
av fascinerande fåglar och färger. Med
speed boat hinner du även med ett besök
på den närliggande ön Isla Mujeres. Turen
arrangeras med våra samarbetspartners
"Ocean Tours".

14.
Ek Balam
Har du varit i Mexiko förut och redan sett
de stora arkeologiska platserna? Då är Ek
Balam något för dig. Inte lika känt men
minst lika fascinerande i natursköna
omgivningar. Kombineras gärna med ett
härligt bad i en av cenoterna i området.
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15.
Mayaruinerna i Tulum
För den historieintresserade är mayaruinerna i Tulum ett måste. Ruinerna
ligger otroligt vackert alldeles intill
havet och är faktiskt de enda mayaruiner man hittat så nära vattnet.
Kombinera gärna dagen med ett bad
vid någon av de sagolika stränderna
i närheten eller med ett besök i
naturparken Xel-ha strax utanför
Tulum.

16.
Crococun
Djurparken Crococun som ligger i
närheten av Puerto Morelos är lika
spännande och fascinerande för vuxna
som för små. Här ﬁnns krokodiler, apor,
sköldpaddor, ormar, ödlor och rådjur
att titta på.
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MAT OCH DRYCK

17.

18.

Lyssna, det svänger!

Middag med annorlunda
utsikt

Mariachi är en svängig musikstil som du
ofta hör på Mexikos restauranger och
barer. Kanske känner du igen den? Artister
som Antonio Banderas och Los Lobos har
hjälpt till att sprida mariachi-musiken
över hela världen! Banden som spelar
denna typ av musik brukar gå runt,
framför allt på 5:e avenyn i Playa del
Carmen och stannar ofta till vid olika
restauranger.
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Alux Restaurant & Lounge är en väldigt
speciell restaurang, den ligger nämligen
nere i en cenote. Välkommen hit för att
inta en ﬁnare middag i en unik miljö med
vackra droppstensformationer som fond.
Restaurangen ligger på 60:e avenyn, Calle
Juarez, lite utanför centrum i Playa del
Carmen. Det enklaste sättet att ta sig hit
är med taxi. Prata med oss på Apollo så
hjälper vi dig att boka bord.

19.

20.

Strandnära på Fusion
Livemusik, kall öl, trevlig atmosfär
och utsikt över havet – det är något
av det som erbjuds på den mysiga
strandbaren Fusion. Slå dig ner i
sanden och njut av semesterlivet!
Ligger på gata 6 i Playa del
Carmen.

21.
Arrachera för
köttälskaren
När du blir sugen på kött kan
vi rekommendera att testa
denna otroligt möra köttbit som
marineras och steks för att sedan
serveras antingen med grillad lök
eller med bakad potatis. Riktigt
vällagad arrachera hittar du
exempelvis på El Fugón och HC
Monterrey, två restauranger som
dessutom bjuder på skön, mexikansk atmosfär och eftersom de
ligger lite utanför de värsta
turiststråken även håller bra
priser.
Adress: Constitueyentes mellan
25:e och 30:e avenyn.

Nationaldrycken tequila
Mexiko är tequilans hemland. Vi
svenskar är vana vid att den starka
drycken intas i ett svep, men här i
Mexiko avnjuter man faktiskt de
lite ﬁnare sorterna genom att
långsamt sippa i sig drycken. På
restaurang beställer man ofta in
en tequila som fördrink innan
maten.

22.
En michelada, tack!
En del av tjusningen med att resa
utomlands är att testa lokal mat
och dryck. Om du instämmer
kan du beställa mexikanernas
specialitet michelada nästa gång
du står i baren. Drinken består av
ljus öl, lime, salt och chilipeppar.
Kanske något att bjuda vännerna
hemma i Sverige på?
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24.
Danssugen?
Mexiko sprudlar av livsglädje och
det visar sig ofta i musiken och
dansen. På Coco Maya eller Blue
Parrot nere vid stranden i Playa del
Carmen är det svårt att inte ryckas
med i de glada rytmerna. Längs
med gata 12 ﬁnns något för alla,
från lugna loungeställen och
lokala salsabarer till stora klubbar
och diskotek.

23.
Coco Bongo
Laddad för en helkväll? Då ska du
bege dig till Coco Bongo som du
hittar både i Playa del Carmen och
i Cancún. Den här nattklubben
bjuder på medryckande dans och
musik, men också på en spektakulär och påkostad show. Öppen bar
till långt in på småtimmarna.
Adress: 10:e avenyn, gata 12,
Playa del Carmen.
Blvd Kukulcan nr. 30 (bredvid Hard
Rock Café), Cancún.
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25.
Kaffe med choklad
Det absolut bästa kaffet i hela
Playa del Carmen serveras på Ah
Cacao. Hemligheten ligger i att de
har äkta choklad från mayaland i
sitt kaffe. När du ändå är här, missa
inte deras smaskiga brownies!
Adress: Constituyentes och 5:e
avenyn, Playa del Carmen

27.
Karma Bagel
Ovanpå Ah Cacao ligger Karma
Bagel som förutom nybakade
bagels även erbjuder fräscha
sallader. Ett perfekt ställe för
frukost, lunch eller en lättare
middag.
Adress: Constituyentes och 5:e
avenyn, Playa del Carmen.

26.
Mexikanskt på Cueva
del Chango
Välkommen till denna restaurang
som är mycket populär bland
lokalborna själva. Cueva del
Chango ligger mysigt som i en
trädgård i utkanten av turiststråken, men fortfarande på
gångavstånd från centrum av
Playa del Carmen.

28.
Ekologiskt på 100%
Natural
God och hälsosam mat är vad som
serveras på 100% Natural där all
mat lagas på enbart ekologiska
råvaror. Här erbjuds fräscha
sallader, ﬁsk- och kycklingrätter
samt vällagade vegetariska rätter.
Missa inte heller de underbara
fruktdrinkarna!
Adress: 5:e avenyn, mellan 10:e och
8:e gatan.

Adress: Gata 38 precis nedanför 5:e
avenyn. Lite annorlunda men
fantastiskt god mat.
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SEVÄRDHETER

29.

30.

Campeche

Undervattensmuseet i
Cancún

Huvudstad i staten med samma namn
på norra Yucatánhalvön. Har en imponerande stadsmur som förr skyddade
mot pirater. Staden är en typisk spansk
kolonialstad och grundades av Fransisco
Montejo 1540. Passa gärna på att besöka
det gamla fängelset och ta del av dess
fascinerande historia.
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Om du vill ta dig till det här museet får
du dra på dykardräkten, eller ta en tur
med glasbottenbåten. Konstnären Jason
deCaires Taylor har nämligen placerat
sina skulpturer och statyer på havsbotten
mellan Cancún och Isla Mujeres där de
idag fungerar som artiﬁciella rev.
Annorlunda och spännande!

31.

32.

Turistorten Cancún
Cancún grundades så sent som
1970 men har sedan dess vuxit
till en av de mest populära turistorterna i hela världen. Den så
kallade hotellzonen i Cancún
liknas ofta vid Miami i Florida och
precis som Miami bjuder staden på
en helt fantastisk strand.

33.
Izamal eller Den gula
staden
Kär stad har många namn. Izamal
kallas också Den gula staden eller
”Pueblo Magico”. Den här vackra
kolonialstaden bjuder på ﬁna
kolonialbyggnader uppförda
ovanpå gamla mayatempel. Än
idag är majoriteten av befolkningen mayaindianer och maya är
också det dominerande språket.
Izamal ligger på vägen mellan
Cancún och Mérida.

Isla Holbox
En typisk liten karibisk ö med
totalt avslappnad stämning. Här
är gatorna av vit sand och bilarna
lätträknade. Istället får du kanske
se en ﬂamingo eller pelikan. Ön
ligger nordväst om Cancún och du
tar dig hit med ﬂyg från Cancún
eller Playa del Carmen eller med
båt från Cancún.

34.
Barfotaliv i Tulum
En lite annorlunda upplevelse är
att checka in på det enkla hotellet
Los Lirios i Tulum. Hotellen
i området kallas "cabañas", och
det är små hotell vid havet med
max 40 rum. Här råder en spartansk och lugn atmosfär nära
naturen. Efter klockan sex på
kvällen ﬁnns det ingen el i
området, bara enstaka lampor
som lyser i mörkret. Otroligt mysigt
att sitta på en bar eller restaurang
om kvällarna, lyssna till vågornas
brus och känna sig som ett med
naturen.
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35.
Fågelparken i Playacar
Är du intresserad av fåglar får du
inte missa ett besök i fågelparken i
Playacar där massor av fascinerande
fåglar i olika färger och storlekar
huserar.

36.
Mérida eller Den vita
staden
Mérida är huvudstaden i staten
Yucatán och en av de mest charmerande städerna i Mexiko. Här
blandas gammal mayahistoria med
spansk kolonialstil. En av stadens
största sevärdheter är den mäktiga
katedralen som är byggd av stenar
från gamla mayatempel. Staden
grundades 1542 och kallas också för
Den vita staden på grund av färgen
på husen och för att invånarna förr
gick klädda i vitt. Namnet Mérida ﬁck
staden av spanjorerna som tyckte att
byggnaderna i den lilla mayastaden
påminde om den romerska arkitekturen i den spanska staden med
samma namn.
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38.
Museo de la Isla
Tre kvarter bort från torget i
Cozumel (västeråt med havet i
ryggen) ligger detta museum. Här
kan du se öns förvandling under
åren och lära dig mer om människans historia, hotade arter och
korallrev samt se utställningen om
palapas, de autentiska mayahemmen. Inträde ca 50 pesos.

37.
Kolonialstaden
Valladolid
På vägen mellan Tulum och
Chichén Itza ligger denna typiska
mexikanska småstad med tydliga
spår från den spanska kolonialtiden. Strosa runt bland de
historiska byggnaderna och
beundra den vackra arkitekturen.

39.
Gå på bio
Biografer med de senaste ﬁlmerna
ﬁnns på många av de större shoppinggalleriorna, till exempel i
Centro Maya i Playa del Carmen
och i Plaza Las Americas i Cancún.
I Cancún ﬁnns en så kallad lyxbio!
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40.
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41.

Historiska Uxmal

Calakmul

Inte lika känd som Chichén Itza och Coba,
men ack så intressant och vacker är den
gamla mayastaden Uxmal med alla sina
historiska byggnader och ruiner. Staden
ligger ungefär mitt på Yucatánhalvön.
På mayaspråk betyder Uxmal ungefär
”byggd tre gånger” vilket syftar på
konstruktionen av stadens högsta
pyramid, Magikernas pyramid. Mayafolket byggde ofta ett nytt tempel över
det redan existerande och här har man
hittat inte mindre är fem byggnadsnivåer.

Calakmul ligger cirka 3 mil söder om
Campeche och var länge en av de största
och mäktigaste städerna under den
klassiska mayatiden. Staden återupptäcktes så sent som 1931. Här ﬁnns
ﬂera kolossala byggnader och pyramider
att förundras över.

SHOPPING

42.

43.

Hängmattor

Plaza La Isla

En del hävdar att hängmattan uppfanns
här på Yucatánhalvön. Säkert är i alla fall
att den än i dag är enormt populär,
framför allt ute på landsbygden men även
inne i städerna ser du den hänga på
balkonger och terrasser. Köp med dig en
hem så kan du behålla semesterkänslan
länge. Den ﬁnns att köpa lite överallt
– i massor av varianter, storlekar och
prisklasser.

Inne i Cancún ﬁnns ﬂera exklusiva
shoppingcentrum och detta är det allra
största där du hittar ﬂera kända internationella märken såsom Oakley, Hugo
Boss och Levis. Den här shoppinggallerian
ligger utomhus i hotellzonen och alldeles
intill en lagun så medan du strosar mellan
butikerna eller sätter dig ned för att få
en matbit kan du njuta av den vackra
utsikten.
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44.
Trähantverk
Mayaindianerna är duktiga på trähantverk. Mest kända är kanske de
ﬁna maskerna målade i olika färger
som oftast symboliserar de olika
gudarna.

45.
Sombreros
Denna karakteristiska typ av hatt
har egentligen sitt ursprung i
Spanien men förknippas ofta med
Mexiko. Och visst är det väl en kul
souvenir att ha med sig hem? Finns
att köpa överallt längs turiststråken
eller hos lokala hantverkare på
landsbygden.
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46.
Mayakalendern
En annan unik souvenir som är kul att
ha med sig hem är en mayakalender.
Köp den av en mayaindian, exempelvis
på den vita handelsvägen i Chichén
Itza. Glöm inte att fråga hur kalendern
fungerar!

47.
La Quinta
La Quinta är smeknamnet på shoppinggatan 5:e avenyn i Playa del Carmen.
Gatan är avstängd för biltraﬁk och här
råder en skön och avslappnad stämning. Är du ute efter att shoppa hittar
du det mesta här, allt från lokalt
hantverk till välkända märkeskläder.
En mysig utﬂykt såväl dag- som
kvällstid.
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Gilla oss på Facebook och få
de senaste nyheterna, inspiration
och en massa bra erbjudanden.
facebook.com/apollosverige
Du kan också resa med oss jorden runt
på Instagram. Där får du våra bästa tips
och kan dela med dig av dina egna.
Fråga din reseledare hur du går till väga.
instagram.com/apollosverige

Vi stödjer svenska OS-truppen
Apollo är ofﬁciell leverantör av olympisk camp och
träningsläger till Sveriges Olympiska Kommitté

