Cuba, Mexico,
Guatemala & Belize
8 ugers fantastisk Adventurerejse
Dyreliv · Trekking · Vulkaner
Maya-ruiner · Bjerge · Adventure
Fantastiske byer · Jungle
Hvide sandstrande · Salsa
Latinamerikansk natteliv
Turkisblåt vand
Cuba
Cuba: Er en ø-stat i det nordlige Caribien mellem det Caribiske Hav og
Atlanterhavet. Havana er hovedstaden i republikken Cuba og den næststørste
by i Caribien. Cuba er hjemlandet for Fidel Castro og øen byder derfor på en
enormt spændende historie.
Mexico
Mexico: Er et nordamerikansk land, der mod nord grænser op til USA, mod syd til
Guatemala og Belize. Mexico var hjemsted for flere avancerede indianske
civilisationer, såsom mayaerne og aztekerne. Hovedstaden i Mexico er Mexico
City har et af de største indbyggertal i verden, anslået til 22 millioner.
Guatemala
Guatemala: er et mellemamerikansk land i den sydlige del af det
nordamerikanske kontinent, omgivet af både Stillehavet og det Caribiske Hav.
Hovedstaden er Nueva Guatemala de la Asunción - kendt som Guatemala City.
Belize
Belize: er et lille land i Mellemamerika ved det Caribiske Hav som grænser op til
Mexico mod nordvest og Guatemala mod vest og syd. Belize er det eneste
engelsktalende land i Centralamerika, og landet var tidligere kendt som Britisk
Honduras.

Highlights på Cuba
Havana: Nyd byen omgivet af cubanere og deres musik & dans.
Trinidad: Oplev byens strande og kunstmuseer, og dans på de bedste Casas de la
Musica.
Highlights i Mexico
Chicken Itza: Et af verdens 7 vidundere med en fantastisk historie bag sig .
Mexicanske ruiner: Oplev mexicanske ruiner på hvide stande og det turkisblå hav.
Highlights i Belize
Garífuna-folket: Mød folket og hør deres fantastiske musik og kultur.
Belize: Fantastiske sandøer, lokalbefolkning og verdens næststørste koralrev.
Highlights i Guatemala
Fantastiske ruiner: Se de historiske ruiner midt i den skønne natur.
Storslået natur: Gå på opdagelse i junglen og mød det fantastiske dyreliv.

Oplev farverige kulturer, udforsk spændende byer, dyk ved smukke koralrev
og bliv forelsket i den charmerende lokalbefolkning. Programmet er fyldt
med eventyr, seværdigheder i verdensklasse, smukke naturoplevelser og
anderledes kulturer.

PROGRAMOVERSIGT
Uge 1+2: Cuba: Havana, Trinidad, Collantes-bjergene og Santa Clara
Uge 3+4: Mexico: Playa del Carmen, Chichen Itza, Puebla, Mexico City,
Teotihuacan, Oaxaca
Uge 5: Mexico & Guatemala: San Cristobal, Monterrico og San Juan
Uge 6+7: Guatemala & Belize: Atitlán søenl, San Ignacio og Caye Caulker
Uge 8: Mexico: Tulum og Cancun
Adventure tour 4 uger
Adventure tour 8 uger

Du finder priser og datoer på
www.adventureheart.com

Gratis Rejseforedrag

Cafémøde

www.adventureheart.com
Skriv eller ring til os
tlf. 45 76 18 00

Kom og hør vores
tidligere deltagere
fortælle om deres rejse,
til et af vores
rejseforedrag i enten
Aarhus, Aalborg, Odense
eller København.

Du kan også booke
Cafemøde med en af
vores tidligere
rejsende, hvis du har
brug for mere specifik
viden om et bestemt
program.

Vi er også på
Facebook og Instagram

Med venlig hilsen
Adventure Heart, Christianshusvej 193 -DK-2970 Hørsholm
Medlem af Rejsegaratifonden nr. 853

Adventure Heart

