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Meksiko on paljon muutakin kuin musiikki, sombrerohatut, 
herkulliset ruuat ja tequila. Maassa on lumihuippuisia 
vuoria, aavikkoa, suurkaupunkeja, historiallisia raunioita ja 
upeita hiekkarantoja kaloja kuhisevine koralliriuttoineen.

Meksiko on ikivanhan Maya-korkeakulttuurin syn-
nyinsijoja  Missäpäin Meksikoa oletkin, pyramidit 
ja arvoitukselliset temppelien jäännökset ovat lä-
helläsi  Maan rannikolla on silminkantamattomiin 

hienoja ja koskemattomia rantoja  Mexico 
Cityn sykkivästä suurkaupungista löytyy 

loistavat puitteet kaupunkilomaan  
kaupunki on täynnä mielenkiintoisia 
museoita, ravintoloita, kauppoja ja 
viihtyisiä baareja 

MEKSiKo

New York, lempinimeltään Big Apple, on todellinen kulttuu
rien sulatusuuni. Pilvenpiirtäjien ohella kaupungin kätköistä 
löytyy lukuisia teattereita, musikaaleja, ravintoloita, vehreitä 
puistoja ja tietysti Ison Omenan kuuluisat nähtävyydet.

Suurkaupungin ehdottomia vetonauloja ovat 
Vapaudenpatsas, Empire State Building sekä 
Manhattanilla sijaitseva Central park, joka on 
todellinen keidas keskellä miljoonakaupunkia  

Näkemisen arvoisia kohteita ovat myös 
kaunis Brooklyn Bridge -silta, pörssi-

haiden Wall Street, Chinatownin ja 
Little  Italyn ravintolat sekä tietysti 
Broadwayn kuuluisat teatterit 

nEW yoRK

Mexico City
NH Centro Historico   
Vain muutaman askeleen päässä plaza de la 
Constituciónista ja Zocalosta, Mexico Cityn 
keskustan sydämessä  hotellissa ravintoloi-
ta, kokoustilat, business center, kuntoilutila 
ja pesulapalvelu  huoneissa kylpyhuone/

suihku, WiFi-yhteys, sat-TV ja ilmastointi 

Cancun
Beach Paradise Hotetur 
Vain muutaman askeleen päässä valkohiekkaiselta 
rannalta ja Meksikon turkoosin värisistä vesistä  
Sijaitsee Nichupte-laguunissa ja 16 km Cancunin 
keskustasta  huoneissa mm  kylpyhuone, ilmas-
tointi ja TV  All Inclusive 

Pennsylvania 
Tyylikäs ja suosittu hotelli keski-Manhatta-
nin sydämessä, vastapäätä Madison Square 
Gardenia  hotellissa baari ja ravintola  
Ilmastoiduissa huoneissa kylpyhuone, kaa-
peli-TV, puhelin ja hiustenkuivain 

Algonquin Hotel 
historiallinen hotelli, vain korttelin päässä Ti-
mes Squarelta, Manhattanin keskustasta  hotelli 
on todellinen kulttuurin keskus, josta löytyy 
erinomaisia ravintoloita ja New yorkin paras ka-
baree  huoneissa on TV, internetyhteys, puhelin, 
silitysrauta, silityslauta, tallelokero sekä Earsley 
& Windsor kylpyhuonemukavuudet 

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi 22 31
helmi 22 31
maalis 22 31
huhti 23 32
touko 25 32
kesä 25 33
heinä 25 32
elo 25 33
syys 24 32
loka 24 32
marras 23 32
joulu 22 31

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi -4 3
helmi -4 3
maalis -1 7
huhti 6 14
touko 12 20
kesä 16 25
heinä 19 28
elo 19 27
syys 16 26
loka 9 21
marras 3 11
joulu -2 5


