Velkommen til forlaget lees historiske rejser:

"MAYAERNES VERDEN
– MESOAMERIKANSKE HØJKULTURER I HISTORISK PERSPEKTIV"
23-dages rejse til maya-landet Ë 7. november – 29. november 2008
Vi har tidligere gennemført syv rejser til Mesoamerika,
der er den arkæologiske betegnelse for det område, der
strækker sig fra nord for den mexicanske højslette mod
syd over Yucatán, Guatemala til dele af Honduras og El
Salvador. Fem af rejserne er gået til Mexico City og omegn med hovedvægten på den aztekiske kultur og pyramidekulturen i Teotihuacán længere mod nord. To gange
tidligere har vi arrangeret historiske rejser til mayalandet
i Yucatán og Guatemala. For at gøre oplevelserne i mayaernes verden komplette har vi så denne gang valgt også
at inddrage Copán i det vestligste Honduras.
Denne rejse udgør efter vores opfattelse den ultimative
mayaoplevelse i historisk perspektiv! Vi har prioriteret de historiske rejseoplevelser allerhøjst og vi
satser på at nå frem til alle de væsentlige maya ruinkomplekser med grundig og detaljeret gennemgang
af disse. Det gælder fx Chichén Itza, Dezibilchaltún, Mayapán, Puuc-rutens Uxmal, Sayil, Kabah og
Labna, Palenque, Bonampak, Yaxchilán, Tikal, Uaxactún, Copán og Quiriguá. Vores rejse ligger således udelukkende i det egentlige mayaområde. Det betyder væsentlig mindre buskørsel og betydelig mere
tid i de enkelte ruinkomplekser. Det betyder så også, at vi anvender mindre tid og energi på traditionelle
turiststeder. Kun hvor disse måtte ligge inden for bekvem afstand af vore egentlige mål eller langs selve
ruten, vil disse blive besøgt. At vi har valgt at lægge hovedvægten på den historiske del af mayalandet,
betyder selvfølgelig ikke at man er tvunget til at deltage i alle de historiske gennemgange. Enhver afgør
med sig selv om et besøg på det lokale marked eller et par timer ekstra i poolen forekommer mere attraktivt.
Alle deltagere modtager ved tilmeldingen en DVD, der rummer historikeren og mayaforskeren Finn
Madsens nylige bogudgivelser i pdf-format om maya-kulturerne: (1) Mayaerne – mesoamerikanske
højkulturer i historisk perspektiv (en grundbog på 192 sider i A-4 format med o. 300 farveillustrationer,
heraf adskillige i stort format, der detaljeret beskriver de steder vi skal opleve), (2) Tekster til mayaerne
(85 sider i A-4 format; en oversættelse til dansk af 25 vigtige engelsk- og spansksprogede kildeskrifter
fra maya-landet). Hertil kommer (3) ca. 800 fotos i superkvalitet fra mayalandets historiske fortid. Det
er ikke tanken at rejsedeltagerne nødvendigvis skal læse det alt sammen, men her er altså muligheden
for at erhverve sig en solid baggrundsviden om maya-kulurerne inden vi pågynder rejsen. – Se nærmere
om DVD'en og dens indhold her:
http://www.forlagetlee.dk/udgivelser/978-87-89149-74-5/index.htm.
I god tid før afrejse vil rejsedeltagerne endvidere modtage en omfangsrig mappe med forskelligt lekture,
herunder ajourført håndbog med praktiske oplysninger, avis- og tidsskriftartikler om de forskellige
mayabyer, aktuelle forhold i Mexico, Guatemala og Honduras m.v.
Vi har gennem mange år haft et tæt samarbejde med Nyhavn Rejser, og
dette bureau er også vores tekniske samarbejdspartner på turene til mayalandet. Vi er glade for også fremover at kunne trække på Nyhavn Rejsers
store ekspertise og erfaring. Hvor det er nødvendigt, stiller Nyhavn Rejser
lokale guider til disposition undervejs. Historikeren Finn Madsen står for
den faglige del af dagsprogrammerne og deltager aktivt i alle turens arrangementer, ligesom han står for de orienteringer, der finder sted i bussen, og

de foredrag, som måtte blive tilbudt
på hotellet om aftenen.
Vi afslutter maya-turen med et 3dages besøg i Mexico City. I denne
gigantby med 25-30 mio. indbyggere
og et areal der i udstrækning nærmer
sig Sjælland, er de kulturelle, historiske og arkæologiske oplevelsesmuligheder nærmest utallige. Vores historiker Finn Madsen kender alt
til byens aztekiske fortid og vil tage os med til spændende oplevelser. Hvis du i stedet vil gå dine egne
veje i Mexico City, er der fine muligheder for det. Byen er en af de billigste hovedstæder i verden at bo
og opholde sig i. Du kan vælge at deltage i vores program i den udstrækning du har lyst.
Pris: kr. 23.850,-  Tillæg for enkeltværelse på hele turen: kr. 5.500,-.
Tidspunkt: Afrejse fredag 7. november 2008. Hjemkomst lørdag 29. november. – I alt 23 dage.
Inkluderet i prisen:
• Alle de i programmet nævnte fly-, bus- og sejlture.
• Alle kendte skatter og afgifter.
• ½ dobbeltværelse.
• Entreer ved ruiner, museer m.v.
• Lokal guide, hvor denne optræder, og dansk turleder/guide.
• Morgenmad på alle hoteller samt 1 x frokost i Tikal.
• Ind- og udrejseafgifter i Guatemala og Honduras.
Ikke inkluderet i prisen:
• Hovedmåltider og drikkevarer.
• Drikkepenge undervejs til dragere, bell boys, stuepiger, chauffør og udenlandsk guide. (Regn med ca.
US$ 80-100 i alt).
• Skatter, afgifter og tillæg der måtte indføres efter rejsens offentliggørelse.
• Afbestillingsforsikring kr. 960,-.
• Ferie (syge)-rejseforsikring.
Tilmelding:
• Kontakt forlaget pr. telefon, 5494 1493. – Når det er konstateret at der stadig er ledige pladser, beder
vi dig udskrive og returnére tilmeldingsblanketten i udfyldt tilstand. Du finder den sidst i denne skrivelse (efter turbeskrivelsen). Turen er først reserveret, når den bindende tilmeldingsblanket er modtaget af os og depositum indbetalt.
• Kontakt forlaget pr. e-mail – mail@forlagetlee.dk – så ringer/skriver vi tilbage.
Antal deltagere: Min/max: 15/25.
Forbehold og ændringer:
Vi forbeholder os ret til at justere dagsprogrammet ved enkelte lejligheder, hvis lokale forhold og
uforudsete omstændigheder tvinger os til det. Vi vil imidlertid gøre vort yderste for at gennemføre det
skitserede program i alle dets detaljer. Bemærk også, at da transportforhold i 3. verdenslande som Mexico, Guatemala og Honduras ikke altid er helt forudsigelige, kan enkelte overnatningssteder og køretøjer
lejlighedsvis forekomme en anelse mere primitive end vi er vant til i Europa. Generelt er standarden dog
fin og visse steder er hotellerne simpelthen i luksusklassen.
Vi har bestræbt os på i størst mulig udstrækning at overnatte mindst 2 gange på samme hotel, så gener
ved ud- og nedpakning af bagage minimeres.

Turplan for

"MAYAERNES VERDEN
– MESOAMERIKANSKE HØJKULTURER I HISTORISK PERSPEKTIV"
23 dages rejse til maya-landet Ë 7. november – 29. november 2008

Dag 1 – fredag 7. november
Udrejse fra Københavns lufthavn i Kastrup kl. 11 med Delta Airlines via Atlanta, USA med ankomst til Cancún i Yucatán omkring
kl.19 lokal tid. Vi bliver indkvarteret på centralt beliggende hotel i
byen tæt ved lufthavnen. Der bliver måske tid til en lille spadseretur efter middagen. Om aftenen en kort introduktion til morgendagens program.
Dag 2 – lørdag 8. november
Vi kører fra Cancún ad den nye motorvej (ca. 1½ time) til Chichén Itzá et
par hundrede km. længere mod vest. Efter indkvartering på hotellet, der ligger få hundrede meter fra ruinkomplekset, begiver vi os ind på det arkæologiske område. Yucatáns overvældende varme og fugtighed bevirker, at vi i
første omgang måske kun vælger at se en del af det "nye" Chichén Itzá for at
danne os et førstehåndsindtryk af det meget omfattende område. Bagefter er
der et kort introduktionsforedrag til Chichén kulturen og dens vigtigste bygningsværker. Om aftenen er der mulighed for inde på selve det arkæologiske
område at opleve et lyd- og lys show med pyramider og andre bygningsværker som kulisser.

Dag 3 – søndag 9. november
Hele dagen tilbringes i Chichén Itzá. Myten
om at udvandrere fra den mexicanske højslette med den sagnomspundne guddom Quetzalcoatl i spidsen omkring år 1000 skulle have
grundlagt Chichén kan let tilbagevises. Så at
sige alle bygningsværker er fra før år 900. –
Vi gennemgår i detaljer både det "nye" og det "gamle" Chichén Itzá", bl.a. det astronomiske observatorium El Caracol, Den store Boldspilbane (den største i Mesoamerika), Jaguarens Tempel, Hovedskalsrækkerne, Venus platformen, Den store Offercenote, Krigernes Tempel, De 1000 søjlers Gård, Ypperstepræstens Grav og det måske mest berømte tempel i hele mayalandet El Castillo (Kukulkan-templet).
For den særligt interessererede og tålmodige turdeltager vil der være mulighed for at komme ind i selve
El Castillo og se den indre pyramide og de fund, der er gjort der.
Dag 4 – mandag 10. november
Vi kører fra Chichén over Yucatáns flade landskab i et par timer og når
frem til provinsens charmerende hovedby Mérida, der er halvt så stor som
København. Efter indkvartering foretager vi en byrundtur med bussen
suppleret med mindre byvandringer undervejs for at få et indtryk af de
centrale distrikter. – I de flg. dage udgør Mérida vores hovedkvarter, hvorfra vi foretager en del busture ud på Yucatán. Meridá blev grundlagt af
spanierne umiddelbart efter erobringen o. 1540 og byens centrum bærer
også i dag præg af kolonitidens opbygning med den centrale plads Plaza
Mayor med de vigtigste bygninger, kirken, guvernørens palads, biskoppens palads m.v.
Om eftermiddagen aflægger vi et besøg på byens yderst seværdige historisk-arkæologiske museum,

hvor en stor mængde lokale fund er udstillet. Dette museum udgør i sig selv en meget spændende introduktion til de følgende dages udflugter.
Om aftenen præsenteres de lokale maya-kulturer gennem et kortfattet foredrag. Det var i øvrigt ikke
langt fra Meridá, at de spanske erobrere i første halvdel af 1500-tallet indledte deres erobring og ødelæggelse af de sidste maya-riger, jvf. de allersidste scener af Mel Gibsons omdebatterede film Apocalypto fra 2007 (Hvis du ikke har set filmen, foreslår vi at du gør det
inden turen; den vil være god at diskutere på baggrund af).
Dag 5 – tirsdag 11. november
Om morgenen kører vi ca. 40 km. mod syd til den sidste egentlige
'maya-hovedstad', Mayapán. Mayapán er væsentlig mindre end så
mange andre mayabyer, men yderst stilfuld. Det er dog tydeligt, at
den var symbol for en kultur i forfald, idet dens bygninger er af
mindre imponerende omfang og kvalitet end dens forgænger Chichén Itzá.
Over middag kører vi mod nord til Dzibilchaltuns ruiner, ca. 30
km. nord for Meridá. Dezibilchaltun nåede i sin storhedstid op på
en befolkning på ca. 20.000 mennesker og var i en periode den dominerende by på nordkysten takket være dens placering tæt ved
havet. Her findes bl. a. et naturligt underjordisk vandreservoir, en
såkaldt cenote. Arkæologer har fundet ud af, at den har en dybde
på omkring 35 meter. Efter en gennemgang af disse kulturer og
det lokale museum på selve området vender vi tilbage til Meridá. –
Hvis der er stemning for det, vælger vi måske at lade bussen foretage en aftentur til havnebyen Progresso, som ligger tæt ved.
Dag 6 – onsdag 12. november
Vi begynder dagen med ca. 1 times buskørsel mod syd mod Uxmal-komplekset. Undervejs aflægger vi
med den lokale godsejers tilladelse et besøg på hans hacienda Hacienda Yaxchopoil, hvor vi udover en
rundvisning på godset også oplever en gennemgang af Yucatán-landbrugets udvikling de seneste 150 år.
Herefter fortsættes de få kilometer til Uxmal, hvor vi indkvarteres på vores hotel få hundrede meter
fra ruinerne.
Efter middag spadserer vi over til Uxmal-ruinerne og får en
gennemgang af de lokale maya-kulturer i selve Uxmal (Troldmandens Pyramide, Nonneklostret, Duernes Hus, Guvernørens Palads,
og Den store Pyramide). Uxmal var områdets absolutte hovedby,
hvis storhedstid lå op mod år 800. Blot et århundrede senere var
magten gledet over til Chichén Itzá. Yderst sparsomme skriftlige
kildeoplysninger bevirker, at vi også her i stor udstrækning er afhængige af arkæologiske undersøgelser og hypoteser. Det har fx
ikke været muligt med sikkerhed blot at identificere én af Uxmals
herskere gennem tiderne. Finn Madsen vil redegøre for de forskellige teorier omkring Puuc-kulturene og deres placering i maya-historien.
Dag 7 – torsdag 13. november
Vi fortsætter vores tur rundt på Puuc-ruten og gennemgår de øvrige
ruiner i Kabah, Labna og Sayil (hver med adskillige seværdigheder).
Fx viser en enorm portbue af sten i udkanten af Kabah, hvor sacbé'en
(den lokale hovedfærdselsåre) op til Uxmal 20 km. borte begyndte.
Sacbe'erne, der var bygget af hævede, hvide kalksten, kunne også
benyttes i mørke, idet måneskinnet reflekteredes af den hvide farve
og "oplyste" vejen.

Midt på eftermiddagen kører vi ned til Loltún-grotterne. Her
findes adskillige maya-efterladenskaber; hulerne er ikke let tilgængelige, så turdeltagere med hang til klaustrofobi m.v. kan i
stedet vælge en kølig drink eller to på det lokale udskænkningssted.
Vi satser på at være tilbage ved hotellet ved 18-tiden.
Dag 8 – fredag 14. november
Vi står tidligt op for at tage afsked med Uxmal. I bus går turen
en stor del af dagen mod syd – med et stop i den charmerende by
Campeche ved Golfen. Campeche står på UNESCOs liste over
bevaringsværdige byer, og vi vil tage os tid til en kort byvandring kombineret med frokost inden vi
fortsætter mod syd. Sidst på eftermiddagen når vi frem til Palenque, den smukkest beliggende af alle maya-byerne midt i Chiapas' grønne jungle. Indkvartering i junglehotel og altså ikke
inde i den nærliggende og ikke overvældende charmerende by af
samme navn. Dette fantastiske hotel i den absolutte luksusklasse
med flere pools omgivet af jungle og regnskov giver for alvor
fornemmelse af at være velkomne i mayaernes domæne.
Aftenforedrag med henblik på morgendagens oplevelser i
Palenque.
Dag 9 – lørdag 15. november
Vi er i Palenque-ruinerne hele dagen – afbrudt af frokostpause
på hotellet. Vi ser først og fremmest på herskeren Pacals berømte Inskriptionernes Tempel med den skjulte herskergrav i 'kælderen' (hvis den altså er åben og vi på forhånd har opnået speciel
tilladelse!) og Paladset med tårnet. Andre berømte og rekonstruerede fundsteder er Grevens Tempel, Solens Tempel, Korsets
Tempel og Bladkorsets Tempel. Nye fund i den omgivende
jungle dukker til stadighed op. Vi gennemgår det hele med lokal
guide og vores egen guide, Finn Madsen.
Palenques berømteste personligheder er uden tvivl den nævnte Pacal og hans to sønner som begge opnåede at blive regenter i bystaten i løbet af 600-tallet. Sammen
gjorde de Palenque til områdets absolutte stormagt, en status byen først mistede o. 800, da indskrifter på
steler m.v. hørte op. På dette tidspunkt var de allerfleste byer i maya-lavlandet på vej ned.
Dag 10 – søndag 16. november
Vi deler os i to grupper efter eget valg. Den ene gruppe deltager i en fortsat gennemgang af Palenques
ruiner samt aflægger besøg på det tilknyttede museum. – For den anden gruppe arrangeres der en udflugt
til de berømte vandfald i Misul Hah og Agua Azul evt. kombineret med ophold i Palenque by.
Resten af dagen er der afslapning på hotellet. – Et kort foredrag om aftenen som optakt til morgendagens program.
Dag 11 – mandag 17. november
Vi forlader Palenque meget tidligt og satser på at nå frem til de
to lidet kendte og ekstremt vanskeligt tilgængelige maya-byer
Bonampak (hvor de berømte murmalerier blev fundet) og det
noget større Yaxchilán, der i en periode o. år 600 var hjemsted
for det militante Jaguar-herskerdynasti. Begge byer ligger lige
ved grænsen til Guatemala, men altså på den mexicanske side.
Transport med minibusser arrangeret af de lokale Lacandón-indianere kombineret med flodsejlads er her nødvendig, da ingen
egentlige veje fører frem til disse ruinkomplekser. Et par timers

sejlads med indianernes hurtiggående både giver fremragende
muligheder for at møde brøleaber, krokodiller m.v – og for at
fotografere det altsammen.
Murmalerierne i Bonampak er fra slutningen af 700-tallet og
viser bl. a. den berømte scene hvor herskeren Chaan-Muan og
hans hjælpere troner over ydmygede og torturerede fanger. Det
er også i dag muligt at se de utrolige malerier, som takket være
tilfældige, men gunstige klimatiske, forhold har overlevet til
vore dage. I Yaxchilan findes adskillige steler af de mest fremtrædende herskere samt talrige bygninger placeret strategisk i
det kuperede terræn. Brøleaberne gør det til lidt af en lydmæssig udfordring at færdes her, men turister er der ikke så mange af. Vore indianske bådstyrere venter
tålmodigt til vi har set os mætte.
Sidst på dagen gør vi holdt ved grænsefloden Usumacinta mellem Mexico og Guatemala og overnatter i Frontera Corozal (Mexico) under rustikke forhold. Vi vil her være tæt på regnskovens fauna, og
cikadernes sang plejer nærmest at være øredøvende.
Dag 12 – tirsdag 18. november
Med flodbåde sejles til Bethel (Guatemala) og turen fortsætter nu i
ca. 5 timer ad primitive veje tværs gennem Guatemalas jungle på
vej op til den mest imponerende af alle maya-byer, den kolossalt
store Tikal midt i junglen ikke langt fra Petén-søen og den lille by
midt i søen kaldet Tayasal (Flores). Tayasal var den sidste mayaby, der bukkede under for spanierne; det skete så sent som i 1697.
Vi gør et lille ophold og indtager frokost. I modsætning til de fleste
øvrige maya-rejser, hvor der overnattes i Flores og køres i bus op
til Tikal, vælger vi at fortsætte vor odyssé gennem junglen helt op
til Tikal Park, hvor vi indkvarteres på et forholdsvis enkelt, men
ekstremt charmerende hotel få hundrede meter fra indgangen til
ruinkomplekset. Her skal vi overnatte tre gange, hvilket giver mulighed for helt enestående oplevelser, fx at opleve solnedgangen
over templerne og arrangere tidlige morgenture ind til ruinerne. Vi
har således det hele næsten for os selv, idet alle andre turister forlængst er kørt igen eller slet ikke er nået frem endnu.
Aftenforedrag som optakt til morgendagens aktiviteter.
Tikal var en af maya-landets ubestridte supermagter i en lang
periode og kontrollerede på sit højdepunkt i 700-tallet mere end 1,5
mio. mennesker. Selve byen skønnes at
have rummet o. 100.000 beboere. Tikals inskriptioner på steler, bygningsværker m.v. fortæller samstemmende om et enkelt herskerdynasti, der regerede
bystaten fra tidlig klassisk tid (o. år 200) til dens undergang i det 9. århundrede.
Arkæologer har påvist tydelige fund og efterladenskaber fra kæmpebyen Teotihuacán på den mexicanske højslette, mere end 1.500 km mod nord. Årsagen til
Teotihuacáns tilstedeværelse er ikke helt klar, men meget tyder på militære
ekspeditionsstyrker for at fastslå og hævde egne interesser, måske først og
fremmest af handelsmæssig art.
Dag 13 – onsdag 19. november
Vi er i Tikals ruiner hele dagen (ledsaget af lokalkendt, engelsktalende guide
og vores egen historiker) – kun afbrudt af sen frokost på hotellet. Vi vil som
minimum i detaljer gennemgå Den store Plaza på Akropolis og templerne I, II
III, IV og VI samt Inskriptionernes Tempel. Hvis kræfterne tillader det, vælger vi også at
bestige nogle af disse bygninger. Tempel IV er ca. 70 meter højt, d.v.s. op mod 25 etager og
formentlig den højste bygning der nogensinde er opført i maya-landet; fra toppen af dette

gigantiske bygningsværk er udsigten over junglen simpelthen ubeskrivelig.
Dag 14 – torsdag 20. november
Endnu en dag i Tikal – denne gang på egen hånd eller sammen med vores guide Finn Madsen. Hele
området er så stort, at vi kun kan nå at se de mest centrale steder på to hele dage. Til gengæld er der rig
mulighed for at komme i nærkontakt med junglens fauna, fx tapir, næsebjørn, brøleabe og diverse papegøjer samt kæmpefirben og et utal af sommerfugle. Vi vil måske komme til at høre jaguaren inde i regnskoven, men den er normalt meget sky og vi får den næppe at se.
Gennemgang af de to små museer i området. Særligt interesserede rejsedeltagere kan vælge at aflægge besøg i ruinerne ved det nærliggende Uaxactún, som blev ødelagt af Tikal allerede i 400-tallet.
Dag 15 – fredag 21. november
Vi forlader mayaernes Tikal og fortsætter rejsen mod syd. Målet er at se og
opleve det forfinede og elegante Copán i det allervestligste af Honduras. Hvis
en moderne storbysammenligning er mulig, skulle Tikal nok stilles overfor
New York; til gengæld er en sammenligning
mellem Copán og nutidens Paris ikke helt ved
siden af.
Turen ned til Copán er lang og tidsrøvende,
og vi vælger at gøre holdt i Rio Dulce ved
Izabal-søen ikke så langt fra grænsen til Honduras. Forholdsvis tidlig indkvartering giver os rig
mulighed for en sejltur på floden Rio Dulce og at
opleve byens liv om aftenen.
Dag 16 – lørdag 22. november
Vi har stadig omkring 6 timers kørsel foran os, inden vi når frem til Copán. På vor fortsatte færd mod syd passerer vi ganske tæt forbi maya-byen
Quiriguá, der i den klassiske tid gang på gang lagde sig ud med sin overordnede herre, Copán. Faktisk lykkedes det på et tidspunkt for den oprørske vasalstat at bemægtige sig (og senere ofre!) én af de mest berømte Copán-herskere, kaldet 18. Kanin. Denne handling vakte voldsom opstandelse i Copan og satte byen ud af spillet som lokal stormagt i
en årrække. Herskeren 18. Kanin vil vi senere stifte bekendtskab med på Den store Plads i Copán, idet
der her findes opstillet adskillige steler (herskerportrætter af sten) af denne regent. Hvis tiden og de
lokale myndigheder tillader det, vil vi aflægge et kort besøg i Quiriguá; her findes nemlig de allerstørste
steler af herskere i hele maya-landet.
Vi når frem til den lille by Copán sidst på eftermiddagen. Indtil for få år siden var det noget af en
prøvelse at køre de ca. 15 km. fra Guatemala over grænsen til Honduras og videre mod øst, idet der
absolut ingen asfalteret vej fandtes. Det er nu afhjulpet, og transporten er hurtigere og væsentlig mere
behagelig. Ruinerne ligger ganske tæt ved hotellet, og en overdækket pergola fra byen og derud bevirker, at vi ikke behøver at tage hensyn til vejrliget ved et besøg ved ruinerne. Vi satser på et kort introduktionsbesøg efter indkvartering på hotellet. – Aftenforedrag som optakt til næste dags program.
Dag 17 – søndag 23. november
Vi er i Copán hele dagen og oplever i detaljer de
berømte fund: Akropolis med de mange tilstødende
tempelbygninger, Vest- og Østgården, Den store
Plads med de mange herskersteler og 'altre', Boldspilbanen og Hieroglyftrappen. Hieroglyftrappen er
et forunderligt bygningsværk uden lige andetsteds:
ikke mindre end 2.200 mayategn- og illustrationer
på trappens trin fortæller om Copán-herskernes
historie gennem århundreder. Dette er den længste,
sammehængende, præcolumbianske beretning

overhovedet og udgør et uvurderligt kildeskrift!
Det store og meget flotte museum på området byder bl. a. på en betagende rekonstruktion af det lyserøde og meget smukke tempel Rosalila, der oprindelig var placeret under et af de store templer.
I begyndelsen af 800-tallet sluttede Copáns historie brat, og byen blev forladt. Udpining af jorden
p.g.a. for store befolkningsmasser samt forringede klimatiske vilkår var formentlig blandt hovedårsagerne. Forskerne Linda Schele og David Freidel har i deres bog A Forest of Kings beskrevet Copáns afslutning på denne måde: "... Kunstneren samlede sit værktøj op og gik hjem for aldrig mere at vende tilbage
og genoptage sit arbejde. Copáns herskerhistorie endte i ekkoene fra den klaprende lyd fra kunstnerens
sandaler, mens han var på vej fra herskeren, fra Akropolis og fra tusinde års historie. Herskerne eksisterede ikke mere, og sammen med dem forsvandt alt, hvad de havde skabt."
Dag 18 – mandag 24. november
Så er det tid til at bryde op fra Copán og køre mod vest. Vi
har 4-5 timers kørsel foran os. Vi passerer hurtigt grænsen til
Guatemala og fortsætter i rask tempo mod hovedstaden Guatemala City og dens internationale lufthavn. Turen går gennem afvekslende landskaber, mens vi bevæger os op i højlandet. Guatemala City er grundlagt på ruinerne af mayaernes by
Kaminaljuyu. Her er desværre ikke meget at se, idet den moderne storby dominerer hele området. Heller ikke de arkæologiske museer i byen forekommer særligt tillokkende.
Vi fortsætter vores rejse til Mexico City under ledsagelse
af Finn Madsen, der fortsætter som historisk guide under
Mexico City-besøget. Fra Benito Juárez-lufthavnen i den
mexicanske hovedstad er der arrangeret bustransport til hotellet, der ligger centralt placeret i forhold til byens ekstremt effektive, hurtige og velfungerende metro, som vi vil drage nytte af i de kommende dage.
Aftenforedrag på hotellet som introduktion til de følgende
dage i hovedstaden.
Dag 19 – tirsdag 25. november
Vi spadserer de få meter fra hotellet og hen til zocalo'en (som
er betegnelsen for alle torve og pladser i mexicanske byer).
Mexico City's zocalo er den næststørste plads i verden og
rummer bl.a. Præsidentpaladset og Katedralen. I paladset skal vi bl. a. se Diego Riveras gigantiske murmalerier, der i detaljer beskriver den mexicanske historie op til hans egen tid.
Den kolossale, men jordskælvs- og synkningstruede Metropolitano-katedral, der blev opført umiddelbart efter erobringen i 1520'erne, er den største katedral i Mexico og byder bl. a. på rige udsmykninger
fra 1500-tallet.
Tæt ved ligger resterne af Templo Mayor ('det store tempel'), som spanierne under ledelse af erobreren Hernando Cortéz i begyndelsen af 1500-tallet sammen med resten af aztekernes hovedstad lod
jævne med jorden. Først for ca. 30 år siden blev man klar over templets nøjagtige placering, idet man
under udgravninger til metroen stødte på genkendelige arkæologiske efterladenskaber. Vi gennemgår
templet i detaljer og går derefter ind i det tilknyttede museum, som er mageløst i sin storhed og sit indhold af aztekiske kulturhistoriske vidnesbyrd. Aztekernes hovedstad Tenochtitlan var en af de største
byer på kloden, da spanierne dukkede op i 1500-tallet. Arkæologer har i de seneste par generationer
gjort en mængde værdifulde fund hér, bl.a. efterladenskaber, der har været kendt gennem de spanske
erobreres optegnelser, men hvis eksistens man ikke længere troede på. Det er således i dag muligt med
den allerstørste præcision at fastslå historiske kendsgerninger, som videnskaben hidtil kun har kunnet
gisne om.
Efter frokost er det tid til en kort byvandring, hvor vi bl. a. ser rester af de tidligere kanaler, der inden
erobringen og den totale ødelæggelse skar sig igennem byen på kryds og tværs og gjorde den sammenlignelig med Venedig.

Aftentur til skyskraberen La Torre Latinoamericana, der er den
højste bygning i Mexico, og hvorfra udsigten over hele Mexicodalen og hovedstaden er helt ubeskrivelig og udgør et fantastisk
lysshow fra horisont til horisont. Efter en drink på den nærliggende
Garibaldi-plads, hvor mariachi-musikere underholder, er det tid til
at vende tilbage til hotellet.
Dag 20 – onsdag 26. november
Heldagstur til Sol- og Månepyramiderne i Teotihuacán, ca. 60 km.
nord for Mexico City. Vi kører tidligt på dagen for at få området
for os selv i nogle timer, inden andre turister dukker op! Vores præcise viden om Teotihuacán er desværre meget begrænset, selv om de arkæologiske efterladenskaber er talrige. Kulturen opstod omkring vor tidsregnings begyndelse og ophørte omkring år 750 –
formentlig efter interne stridigheder eller p.g.a. erobring udefra. Der foreligger imidlertid
ingen skriftlige vidnesbyrd overhovedet, der med sikkerhed og præcist kan belyse byens
historiske fortid, så vi er henvist til arkæologernes forklaringer og hypoteser. Det har heller ikke være
muligt at identificere regenter eller andre personer. Det står imidlertid klart, at Solens pyramide har et
grundfladeareal som Cheops-pyramiden i Egypten, men kun er
halvt så høj, idet der traditionen tro som på alle andre mexicanske
pyramider på dens flade top har været placeret et dobbelttempel til
dyrkning af de to vigtigste guddomme, formentlig Tlaloc og Quetzalcoatl. Den 60 meter brede hovedfærdselsåre i byen – De dødes
vej – var oprindelig på o. 5 km.; nu er der omkring 2 km. farbar
vej tilbage, idet resten er dækket af århundreders færden
på området. De aztekiske herskere kom her ofte for at
foretage religiøse ceremonier i byen, der på det tidspunkt
havde været forladt i århundreder, men de forsøgte aldrig
at genopbygge stedet. Teotihuacáns forbindelse til mayarigerne omkring 1.500 km. længere mod sydøst er imidlertid et ubestrideligt faktum, hvilket de mange fund i
maya-landet fra Teotihuacán vidner om. Som vi erfarede i Tikal i Guatemala, er det endog meget sandsynligt at militære ekspeditionsstyrker fra Teotihuacán aktivt blandede sig i lokale opgør mellem forskellige maya-herskere i 600-tallet, og at de ved mindst én lejlighed med magt udskiftede en lokal hersker.
På vejen hjem til hotellet gør vi holdt ved den kæmpemæssige cirkulære 'Basilikaen for den Evige
Jomfru Santa Maria af Guadeloupe', Mexicos nationale religiøse helligdom skabt i glas og stål i 1960'erne og tegnet af Pedro Ramirez Vasquez.
Dag 21 – torsdag 27. november
Så er det tid til en historisk opsamling på denne turens sidste dag! – Vi har valgt at lægge en ekstra dag
ind i Mexico City-programmet; dels fordi vi trænger til en totalt afslappet dag efter tre oplevelsesmættede uger, og dels fordi vi skal flyve hjem fra Mexico City den følgende morgen. Dagen er således til fri
afbenyttelse m.h.p. et ekstra museumsbesøg, byvandring eller måske lidt handel på et marked eller lignende? De der endnu ikke har fået nok af mayaer, aztekere og Teotihuacán-kulturen kan vælge at tage
med Finn Madsen via metroen på besøg på det måske største og fineste arkæologiske museum på kloden: det verdensberømte arkæologiske museum, Museo Nacionál de Antropológia – som også er skabt
af Vasquez – overfor Chapultepec-parken. Vi kan kun nå at opleve en meget lille del af dette fantastiske
museum, og vi vil i 3-4 timer koncentrere os om salene med maya-kulturerne og aztekerne. Finn Madsen vil føre os igennem denne del af museet.
Vi arrangerer fælles middag på hyggeligt spisested for alle interesserede.
Dag 22 – fredag 28. november
Et tidligt morgenfly bringer os via Atlanta, USA tilbage til København.

Dag 23 – lørdag 29. november
Ankomst til Københavns lufthavn kl. ca. 8.

Bindende tilmelding til rejsen "Mayaernes verden"
7. november - 29. november 2008

Navn: .........................................................................................
Adresse: .....................................................................................

Telefon: .......................................
Det er vigtigt, at navnet anføres
nøjagtig som i passet!

....................................................................................................
....................................................................................................
E-mail: .....................................................................................................................................................

Undertegnede tilmelder sig herved turen til "Mayaernes verden" (Mexico, Guatemala og Honduras) i
november 2008 på de i programmet beskrevne vilkår, således at standardprisen er kr. 23.850,-. " Tillæg
v/enkeltværelse: kr. 5.500,-. " Depositum: kr. 2.000,-/ kr. 3.000 betales sammen med tilmelding. " Evt.
afbestillingsforsikring kr. 960,-/1.175,- betales samtidig med tilmelding.
Jeg betaler depositum således:

(Sæt x)

a) Jeg ønsker ½ dobbeltværelse på turen
Kr. 2.000,- er indsat på konto 0690-2880105693 ..........................................................

(

)

b) Jeg ønsker ½ dobbeltværelse + afbestillingsforsikring kr. 960,I alt kr. 2.960,- er indsat på konto 0690-2880105693 ...................................................

(

)

c) Jeg ønsker enkeltværelse (+ kr. 5.500,- for alle overnatninger)
Kr. 3.000,- er indsat på konto 0690-2880105693 ..........................................................

(

)

d) Jeg ønsker enkeltværelse (+ kr. 5.500,- for alle overnatninger) + afbestillingsforsikring kr. 1.175,I alt kr. 4.175,- er indsat på konto 0690-2880105693 ...................................................
( )
Personlige forhold (sygdom m.v.) som skal behandles fortroligt, men som rejsearrangøren bør være
opmærksom på, kan evt. anføres her (eller du kan ringe til forlaget, tlf. 5494 1493):

forlaget lee
o
..........................................................................................
(turdeltagerens bindende underskrift)

