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Viatge:  Anada que hom fa per terra, per mar o per aire per transportar-se a un lloc notablement distant, a una 
altra ciutat, a un altre país.



Terra màgica on el passat es viu present cada dia...

Yucatan. Un paraís submarí

...terra antiga, d’històries i meravelles eternes, de gent amable i 
tradicions que contrasten amb la seva modernitat. 
Amb una gastronomia fascinant, barreja de receptes maies 
mil.lenàries i infl uència criolla, obre un ventall gairebé infi nit 
d’opcions per al paladar i colors a la nostra vista. Ple de llocs 
arqueològics. Tots ells meravellosos, a més de les seves ciutats 
colonials, boscos tropicals i misteriosos cenotes. 

Yucatán és un estat d’abundant de riquesa natural, dóna llar a 
444 de les 547 espècies d’aus registrades per a la península, la 
qual cosa representa el 50% de les aus reportades en tot el país. 
A més de la seva fauna, posseeix una fl ora exuberant. Com a 
conseqüència de l’impacte d’un meteorit fa 65 milions d’anys 
es va crear una gran xarxa de cavernes submarines que avui 
coneixem com cenotes. Paradís tant per als banyistes com per 
als més atrevits bussejadors. 

Yucatán ofereix un ventall més que important d’activitats. Des 
de sol i platja, fi ns historia, cultura i ruïnes. A més de trekking, 
recorreguts a cavall, apreciació d’aus i un espeleobusseig únic al 
món. Bussejar en un cenote és bussejar en la història mil.lenària i 
la formació de la terra. 

viatge

Yucatan. Un paraís submarí

Per més informació: www.bahiadivers.com i www.haciendaparadise.co

Text per Ofi cina turismo México / David Montserrat
Fotografi a per David Montserrat i C. Virgili / Risck
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Yucatanviatge

Cavernes plenes d’estalactites i estalagmites. 
Durant anys es van formar en la foscor de les 
coves i avui estan submergides, només a l’accés de 
bussejadors aventurers. Aigües en què es diferencia 
la capa dolça de la salada. El que no permet, 
juntament amb l’absència de llum, la vida de 
gairebé cap organisme. Voltes enormes, creades en 
milers d’anys, avui inundades. El fer submarinisme 
en elles no podem més que donar-nos compte de 
la nostra insignificància en la magnitud del temps, 
en la immensitat d’aquests espais, d’aquestes 
formacions. 

Yucatán té un clima subtropical-tropical amb 
temperatures que oscil.len la major part de l’any 
entre 28 º i 35 º C. A l’hivern el clima és més fresc 
diuen els vilatans. Sempre que considerem fresc un 
mínim de 26 º de temperatura, és clar. 
Podem passejar per les seves interminables 
platges verges. És un lloc extraordinari per evitar 
les multituds i gaudir del sol, la sorra i les aigües 
càlides de Mèxic. Podem trobar amb la mateixa 
facilitat una platja concorreguda, amb centres 
comercials i restaurants com la pau i la platja 
només per a la nostra tovallola.

Els boscos de manglar són un dels ecosistemes més 
productius que existeixen sobre la faç de la Terra. 
La seva efectivitat per convertir la llum solar en 
material orgànic és extraordinària. Aquest material 
serveix d’aliment a incomptables invertebrats que 
al seu torn són consumits per nombroses espècies 
de peixos, aus i mamífers.

Els manglars resisteixen l’aigua salada, de 
manera que prosperen en llocs on altres plantes 
són incapaços de desenvolupar-se. S’adapten 

Yucatan
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Yucatanviatge

notablement a condicions de sòl anaeròbic (pobra 
en oxigen).

La seva història comença aproximadament des 
de l’any 300 aC, fins a l’arribada dels espanyols. 
Va ser capital de l’imperi de Tah. Va abastar 
uns 12 km2 amb una població de 12 a 18 mil 
habitants en el seu nucli principal. Es diu que va 
ser fundada per un senyor anomenat Ek ‘Balam 
o Coch Cal Balam, que arribo des de l’Orient i va 
governar els primers 40 anys.

Els europeus solem confondre l’estat i península 
del Yucatán. Mèxic està compost per 31 estats. La 
península del Yucatán es compon de tres d’ells, 
Quintana Roo, banyada pel Carib. Amb Cancún, 
Cozumel i Playa del Carmen com a llocs més 
coneguts. Campeche, més a l’oest i Yucatán que 
comprèn la zona central de la península i les aigües 
el golf de Mèxic.

Cavernes plenes 
d’estalactites 
i estalagmites. 
Durant anys es 
van formar en la 
foscor... 

...de les coves i avui 
estan submergides, 
només a l’accés 
de bussejadors 
aventurers. 
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Quan d’explorar Yucatán es tracta, Mèri-
da és un punt de partida per conèixer 
totes les Rutes del món maia. Des de fa 
500 anys Mèrida va forjar la seva vocació 
de gran metròpoli i punt de partida per a 
l’exploració de Yucatán.

Actualment amb els seus museus, parcs, 
mercats i cafès a l’aire lliure, Mèrida és 
un lloc fascinant i cosmopolita, amb més 
de 900,000 habitants, majoritàriament 
descendents d’espanyols i maies.
La ciutat de Mèrida, terra de màgic en-
cant, es localitza en l’estat de Yucatán, a 
177 km de la ciutat de Campeche ia 320 
km de Cancún, per la seva ubicació en el 
tròpic gaudeix de temperatures que van 
dels 28 als 35 ° C-durant la major part de 
l’any-, que refresquen amb la brisa que 
proporciona la seva proximitat amb la 
costa, fins i tot a l’hivern.

Merida ciutat colonial. Ciutat blanca

Yucatanviatge

Fundada sobre les ruïnes de la ciutat 
maia de T’ho, que significa “cara a 
l’infinit”, Mèrida és coneguda com la 
“Ciutat blanca”, pels seus bells edifi-
cis colonials-fets de calç i cant-, que 
reuneixen, com poques ciutats al país, 
història, art, tradició i cultura. En el 
seu centre històric podrà conèixer la 
seva Catedral, imponent construcció 
del s. XVI; visitar els seus interessants 
museus com l’Arqueològic de Yucatán, 
allotjat al Palau Cantó, elegant edifici 
de l’època porfiriana, i recórrer sobre 
una “calessa”, espècie de carruatge tirat 
per cavalls, l’avinguda més important 
d’aquesta ciutat: el Passeig Montejo, en 
el qual destaquen antigues però boni-
ques casonas del segle XIX i els edificis 
de reconeguts hotels combinant així, 
història i modernitat.

“Mèrida és un lloc fascinant i 
cosmopolita, amb més de 900,000 
habitants, majoritàriament 
descendents d’espanyols i maies.
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