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Många av Tulums enkla bungalows 
saknar el.
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Solbadarnas paradis
Yucatánhalvön. Mexiko är ett 
alltmer populärt resmål bland 
semestrande svenskar. Störs-
ta dragplåstret är de bländvita 
sandstränderna längs Yucatán-
halvön. Men här kan du även 
utforska mäktiga Mayaruiner, 
världens näst största korall-
rev och enorma undervattens-
grottor.
Hotell efter hotell passerar utan-
för bilrutan i den heta, mexikan-
ska natten där vi sitter i taxin på 
väg från flygplatsen. The Hotel 
Zone i chartermeckat Cancún ver-
kar aldrig ta slut. Det är med viss 
lättnad som vi når hamnen och 
den lilla färjan som ska ta oss på 
den 30 minuter långa färden över 
till ön Isla Mujeres, till något som 
vi hoppas ska vara mer autentiskt. 
Vi känner oss rätt trygga i vårt be-
slut, då vi nästa morgon står och 
blickar ut över Playa Norte, en av 
världens vackraste stränder, efter 
en kort promenad genom öns by 

med sina pastellfärgade, karibiska 
hus och överdådiga juldekoratio-
ner i katolsk anda.

Yucatánhalvön på Mexikos öst-
sida är världskänd för sina puder-
vita stränder och sitt turkosblå hav, 
något som drar tusentals turister 
varje år, särskilt från USA. Cancún, 
den största och mest populära se-
mesterorten, utgörs främst av ett 
enormt hotellområde med över 
hundra hotell, vilka kantar det 15 
kilometer långa näs som bildar 
Cancúns lagun, ortens främsta 
kännetecken. Destinationer som 
pittoreska ön Isla Mujeres, dykor-
ten Cozumel, festglada fiskebyn 
Playa del Carmen och loja Tulum 
erbjuder alternativ för den som 
söker något annat än all inclusive-
hotell och amerikansk snabbmat. 
Dock är det ingen idé att ens sätta 
sig på planet hit om du inte är en 
solbadare, för det är liksom det 
som är grejen med Yucatánhalvön.

Det är därför med viss besvi-

kelse som vi på nyårsafton möts 
av en tropisk storm, tydligen inte 
helt ovanlig den här tiden på året. 
Nedblåsta palmblad täcker terras-
sen, hela gänget kring Jesusbar-
nets krubba ligger huller om bul-
ler och jättetomten har stupat mitt 
i en vägkorsning. Som tur är finns 
en del alternativ till solbadandet, 
om du skulle ha otur med vädret el-
ler tröttnat på att få sand i öronen. 
Cancún har till exempel gott om 
shopping, casinon, diverse show-
er, spa och golfbanor. Och för dig 
som känner dig extra äventyrlig er-
bjuds även hästridning, bad med 
delfiner, dyk i undervattensgrot-
tor, snorkling längs världens näst 
längsta barriärrev, djungelvand-
ringar och utforskning av Mayarui-
ner som världskända Chichén Itzá.

Det tveksamma vädret till trots 
firar vi vårt bästa nyår någonsin 
på Isla Mujeres, med vitlöksgrillad 
fisk på lilla hamnkrogen Mininos 
och stelbent salsa på torget vid 

midnatt. Men hotet om fler stor-
mar får oss slutligen att lämna ön 
för att söka solen i Tulum, cirka 
två timmar söder om Cancún. 
Och Tulum levererar. Inte bara sol, 
utan den vackraste sandstrand vi 
någonsin sett. Playa Paraiso, med 
sand vit och mjuk som potatismjöl 
och vatten skiftande i azurblått, 
turkost och grönt, gör skäl för sitt 
namn. Och som kronan på verket 
– mäktiga Mayaruiner som blickar 
ut över vågorna. För övrigt kantas 
stranden av ett gäng hotell och 
enkla bungalows, varav många 
av de senare helt saknar el. Byn, 
som ligger någon kilometer inåt 
landet, är slumrande, på gränsen 
till tråkig. I Tulum är det sol, bad, 
lite souvenirshopping, slappande 
i hängmattan, spektakulära sol-
nedgångar, stjärnklara nätter och 
tidigt sänggående till skenet av 
värmeljus som gäller. Mer roman-
tiskt än så kan det knappast bli.
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Yucatánhalvön är belägen på mexi-
kos östkust och skiljer Karibiska havet 
från mexikanska golfen. halvöns störs-
ta stad är mérida, medan den mest po-
pulära turistorten är cancún, tätt följd av 
Playa del carmen och tulum längs Rivie-
ra maya samt öarna isla mujeres och co-
zumel. Yucatánhalvön utgjorde en stor 
del av mayakulturens kärnområde, där 
chichén itzá är en av de mest kända ru-
instäderna.
Tidsskillnad: minus sju timmar.
Visum: Behövs ej.
Språk: spanska.
Valuta: mexikansk peso (mXn). En peso 
= cirka 50 öre
Prisnivå: lägre än i sverige, 80 procent 
av svenska priser enligt Forex semes-
terindex. Beroende på vilken ort du be-
finner dig får du en tvårätters middag för 
omkring 100 kronor och en öl för cirka 
25 kronor. Glöm inte att ge dricks på runt 
15 procent.
Säsong: tropiskt klimat. Bästa tid att 
åka är januari till april, då vädret är som 
stabilast och temperaturen ligger på om-
kring 25 grader i luften och i vattnet. vill 
du komma undan billigare så åk efter 
påsk, då lågsäsongen börjar och tempe-
raturen går upp. undvik orkansäsongen 
juni–november.
Resa dit: cirka 12 timmars flygresa från 
stockholm till cancún. ving, apollo och 
Fritidsresor erbjuder direktcharter till 
toppdestinationerna på Yucatánhalvön 
från bland annat stockholm, Göteborg 
och Köpenhamn. Priserna varierar kraf-
tigt beroende på hotell, läge och säsong, 
men räkna med 10 000 kronor per per-
son för en vecka på trestjärnigt hotell 
inklusive flyg. Du kan även flyga regul-
järt med bland andra united airlines och 
american airlines för cirka 7 000 kronor 
tur och retur.
Missa gärna: spring Break.
under påsklovet i mars invaderas fram-
för allt cancún av festande amerikanska, 
collegestudenter. såvida du inte dig-
gar en Kos/ibiza-liknande stämning med 
hejdlöst supande, blottande och skrå-
lande - håll dig undan.
Turistinformation: www.visitmexi-
co.com

Chichén Itzá: historisk mayaruinstad på 
norra Yucatánhalvön cirka 19 mil sydväst 
om cancún. slottet, El castillo, räknas 
som ett av världens sju nya underverk.
Tulums ruiner: Fler ruiner finns att se i 
tulum. Även om de inte är lika impone-
rande som chichén itzás är läget svårsla-
get. Placerade precis vid en av världens 
vackraste stränder.
Cenotes: Dessa små slukhål, som ska-
pats när kalkstensberggrunden rasat 
samman och synliggjort grundvattnet, 
är typiska för just Yucatánhalvön. Förr 
använde mayafolket dem till sina offer-
riter. i dag kan du bada, snorkla och dyka 
bland stalaktiterna i det klara vattnet.
Mesoamerikanska barriärrevssyste-
met: Även känt som the Great mayan 
Reef, är världens näst största barriärrev 
och sträcker sig 90 mil från cancún förbi 
Riviera maya ned till honduras.
Xel-ha och Xcaret: två privata ekopar-
ker där du får allt i ett: cenotes, floder 
och laguner att simma i, solstolar och 
hängmattor, botaniska trädgårdar, akva-
rium, mayaruiner, restauranger och upp-
trädanden av diverse slag.

Tulums Mayaruiner har ett svårslaget läge vid stranden. Foto shuttERstocK.com

 På Isla Mujeres är den karibiska 
stämningen påtaglig.
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Fisk och skaldjur är kulinariska spe-
cialiteter på Yucatánhalvön.
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Citronträd finner du i var och varan-
nan trädgård.
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