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Een spirituele reis Mexico 
 

 
 

De Tolteken waren een volk van wetenschappers en kunstenaars die een samenleving 

vormden om de spirituele kennis en praktijken van de oude wijzen te onderzoeken en te 

behouden. Er is niet veel tastbaars bewaard gebleven van deze beschaving. Teotihuacan, 

de oude piramidestad buiten Mexico-Stad, staat bekend als de plaats waar "de mens God 

wordt". Wetenschappers zijn het niet helemaal eens met elkaar en een deel meent dat 

Tula eigenlijk de hoofdstad was. Chichen Itza hebben ze ooit veroverd op de Maya’s. 

 

De spirituele inzichten van hen spreken tot op de dag van vandaag nog altijd aan. 

 

De vijf inzichten van de Tolteken 

1. Wees onberispelijk in je woorden 

2. Vat niets persoonlijk op  

3. Ga niet uit van veronderstellingen 

4. Doe altijd je best 

5. Wees kritisch, maar leer te luisteren 

Deze reis geeft gelegenheid om de kennis over hun rituelen te verdiepen.  

 

 



 

 

Dag 1 Mexico 

Aankomst in Mexico en transfer naar het hotel. Het hotel is misschien het beste 

hotel maar het ligt zo mooi, recht aan het centrale plein met daar tegenover de 

resten van de oude stad Tenochtitlan. Het heeft bovendien een dakterras met een 

prachtig uitzicht over het plein 

 

 

Dag 2 Mexico 

Even een dag om bij te komen van de reis.  

Tips: 

 

 Verken de binnenstad met een wandeling beginnend (of eindigend)in het 

Alameda-park. Het Museo de Bellas Artes, dat alleen al vanwege de Jugendstil-

architectuur een lust voor het oog is, vind je hier. In oostelijke richting komt men 

in het eigenlijke centrum terecht. Loop even binnen bij Sanborns, een grote 

warenhuisketen, prachtig interieur! Eindig (of begin) bij de Zócalo, het grote 

centrale plein van de stad, waaraan de kathedraal, het Palacio Nacional met 

muurschilderingen van Diego Rivera en de resten van de oude Azteekse stad 

Tenochtitlan gelegen zijn. Een museum toont archeologische vondsten, waaronder 

een reusachtig beeld van de maangodin. 

 De wijk La Condesa is een bezoek waard is vanwege de vele leuke eettentjes en 

de reputatie van het Quartier Latin van Mexico Stad . Er wonen veel kunstenaars 

in deze buurt. 

 Ga naar de prachtige wijk San Angel, waar op zaterdag een kunstmarkt is.  

 Xochimilco, voor een boottochtje, een trip die ook bij de Mexicanen zelf erg 

geliefd is. Mariachi’s spelen op de boten bekende Mexicaanse liedjes. 

 Het Museo de Antropologia, waar de grootste collectie pre-Columbiaanse kunst 

tentoongesteld wordt. Met name de Maya-zaal, de Teotihuacan-zaal en de 

Azteken-zaal mogen niet gemist worden.  

 Op zondag is het erg druk in het Chapultepec-park, met vele picknickende 

gezinnen, kinderen met grote ballonnen, taco-kraampjes en in bonte kleren 

uitgedoste muzikanten 

 

Dag 3 Tula 

Transfer naar Tula met bezoek onderweg een de basiliek van de 

bescherm heilige van Mexico:  Guadelupe.  De oude basiliek werd 

ooit beschadigd door een bom en het is het belangrijkste 

bedevaartsoord in Latijns-Amerika. Dagelijks gaan pelgrim op hun 

knieën vanuit het dal de lange trap op.  Aangezien Mexico-Stad op 

een voormalig meer is gebouwd vinden er vaak verzakkingen plaats. 

De basiliek raakte hierdoor zwaar beschadigd. Daarom is er een 

nieuwe kerk gebouwd. Overnachting   

 

 

 

 



 

 

Dag 4 Tula/Teotihuacan 

Vrije ochtend om Tula te bezoeken. Tula is beroemd geworden door de enorm grote 
stenen mannenfiguren van bijna 5 meter hoog. Deze vier fraaie beelden droegen 

oorspronkelijk het dak van de tempel van de Morgenster, maar staan nu op de 

piramide opgesteld. Tula was ongeveer 350 jaar lang het religieuze centrum van de 

Tolteken. De stad werd in de 12e eeuw na een hevige oorlog verwoest. In de middag 

transfer naar het hotel vlakbij Teotihuacan, The Dreaming House.  

 

Dag 5 Teotihuacan 

Vroeg bezoek aan de piramide stad onder leiding van een lokale gids met een grote 

kennis van de rituelen van de Tolteken die ook uitgevoerd worden. Een reinigings ritueel 

en een ritueel om de energie te versterken. Het bezoek begint vroeg, voor dat de stroom 

bezoekers uit Mexico aankomen.  

 

Dag 6 Mexico 

Op de terugweg naar Mexico wordt een bezoek aan 

Xochimilco gebracht. Hoewel toeristisch ook heel erg 

Mexicaans, zeker op een zaterdag of zondag wanneer de 

Mexicanen zelf hier ook graag zijn. In Xochimilco 

bevinden zich veel kanalen, waarin zich nog Chinampas, 

drijvende tuinen bevinden. De naam Xochimilco komt uit 

het Nahuatl en betekent "plaats van het bloemenveld". Het 

werd door de Azteken onderworpen. Overnachting aan het 

plein of neem een ander hotel  bij bv de Zona Rosa waar 

de meeste restaurants etc. te vinden zijn. 

 

Dag 7 Valladolid 162 km ongeveer 1,5 uur rijden. 

Na aankomst ophalen huurauto en op weg naar Valladolid. Overnachting. 

 

Authentiek is het beste woord om Valladolid te omschrijven. 

De Maya cultuur is nog altijd verankerd in dit stadje van het 

eten - zoet en kruidig, bonen en langzaam geroosterd 

varkensvlees – tot de keelklanken van de Maya-taal dat nog 

altijd op straat gesproken wordt. Veel vrouwen dragen de 

traditionele Maya huipil - witte katoenen blouses of jurken 

versierd met heldere, bloemrijke borduurwerk .  

Het is ook Spaans getuige de koloniale huizen en bestrating 

van kinderhoofdjes. Net als in Spanje, zijn de luiken van de 

winkels elke middag gesloten voor siësta. 

 

Heel bijzonder zijn de vele cenotes, een diep gat in de grond gevuld met water. De 

bekendste is de cenote van Dzitnup iets buiten het stadje. Op 3 blokken van het centrale 

plein ligt cenote Zaci. Vergeet niet je badkleding mee te nemen want een verfrissende 

duik is een aanrader. Wie durft maakt een bommetjes van de 7 meter hoge wand. 

 



 

 

Dag 8 Valladolid 

Op weg naar Rio Lagartos. 

 

Rio Lagartos is een natuurgebied iets ten 

noorden van Valladolid. Het is hier niet 

toeristisch en de natuur is prachtig De 

bonus is een heerlijk modderbad! De 

rivier wordt omzoomd door mangrove 

bossen. Hier is het nog geen plek om te 

zwemmen, krokodillen! 

 

Neem vanuit het vissersdorp Lagartos 

zelf een bootje door de mangrovebossen 

van de Rio Lagartos. Daarna gaat het 

verder naar een zoutmeer. Soms zijn er zoveel flamingo’s dat, als je aan komt varen, het 

één roze streep lijkt, als het tegen zit zijn ze even elders. Ook lepelaars en haviken voelen 

zich hier thuis. Smeer je in met modder voor een zachte, gladde huid. Als je je 

ingesmeerd hebt met de zoute modder blijf je met gemak drijven.  

Overnachting Valladolid 

 

Dag 9 Chichen Itza 

Rijdt richting Mérida via Izamal één van de charmantste stadjes in Yucatan. Hier is het 

grootste deel van de bevolking van Maya afkomst, en de meeste opschriften zijn 

tweetalig. Voor veel Maya's is Izamal nog steeds een bedevaartsoord, maar de religieuze 

gebruiken zijn in een rooms-katholiek jasje gestoken.  

 

Verder raad ik aan om via hacienda Viva in Sotuta de Peon te rijden. Het goud van 

Yucatan in oude tijden was de stof die van de cactus “henequen” werd gemaakt. De 

hacienda heeft de productie daarvan weer in ere hersteld met gebruik van de traditionele 

machines. Het hele proces van de productie wordt getoond. Daarnaast is er een prachtige 

Cenote, een zoetwater reservoir onder de grond, waar jullie een heerlijke duik in kunnen 

nemen. 

 

Wanneer je zo door het binnenland rijdt krijg je echt een goede indruk van het leven in 

Mexico. Overnachtingen Chichen Itza  

 



 

 

 

Dag 10 Chichen Itza-Tulum 274 km 3,5 uur rijden 

Op weg naar de opgravingen van Chichen Itza. Ga vroeg op pad voor de grote 

bezoekers stroom uit Cancun arriveert. Overnachting Tulum.  

 

Chichén Itzá was één van de belangrijkste 

Mayasteden met een eigen beschaving. In de periode 

van 1000 tot 1500 was dit een belangrijke metropool 

met opzienbarende ontwikkelingen op gebied van 

cultuur en bouw. Het is volgens de legendes in 987 

gesticht door Topiltzin Ce Acatl Quetzalcoatl, maar 

waarschijnlijk is deze stad veel ouder.  

In 1125 werd Chichén Itzá verslagen door de 

samenwerking van Mayapán en Yucatán en dit 

zorgde voor een leegloop van deze stad. De Maya´s 

hadden de stad Chichén genoemd en de Tolteken, 

die zichzelf Itzá noemden, voegden die aan de naam 

van de stad toe. 

 

De piramide Kukulcán 

 
Bij de Gran Plaza staat de hoofdtempel, El Castillo dat ook wel Kukulcán wordt genoemd. Deze 

grote spectaculaire piramide is het symbool van Chichén Itzá, is haast een zakelijk monument met 

heel weinig decoraties. Alleen de hoekige, symmetrische architectuur spreekt boekdelen waarin 

een gecompliceerde symboliek schuilt. De vormgeving van de piramide heeft te maken met de 

Mayakalender, de godenwereld en de astronomie. De vierkante vorm refereert aan de kosmische 

voorstelling van de Maya´s, zij zagen de wereld als een plat vierkant, gedragen door vier reuzen. 

 

 De negen terrassen verwijzen naar de negen verdiepingen van het dodenrijk 

 Elke kant van de piramide wordt als het ware door een trap in tweeën gedeeld, de 

resulterende 18 delen komen overeen met de 18 maanden van het Mayajaar 

 Elke trap heeft 91 treden dat vermenigvuldigd met 4 het getal 364 geeft. Daar bij 

tellen het bovenste platform naar de top, iedere tree vertegenwoordigd een dag 

van het jaar 

 Het aantal vlakken op de zijkanten van de piramiden is 52, gelijk aan het aantal 

weken van een jaar 

 

In maart en september schijnt de namiddagzon schuin op de noordwest hoek van de 

piramide. Alle negen hoeken van de terrassen werpen hun schaduw op de balustrade van 

de trap aan de noordzijde. Dit schaduwspel vormt een 34 meter lange silhouet van de 

slang, dat naadloos aansluit op de gebeeldhouwde slangenkop onderaan de trap. Het 

schaduwspel wekt de illusie dat Kukulcán afdaalt naar de aarde. 

Dit was voor boeren het teken om maïs te gaan zaaien. 
 

Dag 11+12 Tulum 

Vrije dagen. Tijd om de ruines van Tulum en Coba te bekijken en 

een dagje te relaxen. 



 

 

 

Tulum is één van de meest fotogenieke plaatsen van Mexico. Deze archeologische 

vindplaats ligt prachtig op een klip boven het witte zandstrand en de turkooizen zee. 

Het is het enige Maya stad aan zee. Een bezoek aan Tulum is goed te combineren 

met de lagune Xel-ha. De ruines van Tulum zouden volgens de Maya's Zama moeten 

heten. Sinds 564 na Christus is de nederzetting bewoond.  

Bezienswaardig zijn natuurlijk El Castillo aan zee, de Templo del Dios Descendente en 

de beschilderde muren van de Templo de los Frescos.  

 

Dag 13 Naar huis. 

Zelf naar de luchthaven en inleveren huurauto. 

 

Dag 14 Aankomst 
 

Deze reis is uiteraard nog verder uit te breiden. 

 

 

. 


