
    

   MEKSYK – ŚLADAMI CYWILIZACJI PREKOLUMBIJSKICH 

     Meksyk pozostaje wielokulturowym, pełnym kontrastów krajem przyciągającym podróżników
z  całego  świata.  U  początków jego  dziejów znajduje  się  prekolumbijska  cywilizacja  Majów i
Azteków, której dziedzictwo po dziś dzień przeplata się z nowoczesnością i wszechobecną energią
jej mieszkańców. Różnorodność i geograficzna rozpiętość kraju sprawiają, że każdy znajdzie tu
coś dla siebie: tętniące życiem metropolie, barwne kolonialne miasteczka, tropikalne dżungle,
liczne pozostałości po prekolumbijskich cywilizacjach czy turkusowe wody Zatoki Meksykańskiej i
wybrzeża Morza Karaibskiego. Meksyk, to także przepyszna kuchnia i pełni radości mieszkańcy.
Nasza  wyprawa  poprowadzi  od  tętniącej  życiem  metropolii  -  Mexico  City,  przez  symbol
kolonializmu,  Pueble,  po  liczne,  pełne  uroku  Taxco  czy  San  Cristobal.  W  sposób  szczególny
przyjrzymy  się  zabytkom  i  pozostałościom  cywilizacji  prekolumbijskich:  Xochicalco,  Cholula,
Palenque, Uxmal i, oczywiście, Chichen Itza. Znajdziemy także czas na relaks na pięknych plażach
Cancun i Acapulco.



PROGRAM

Dzień 1 – WYLOT DO MEXICO CITY

Spotkanie  na  lotnisku  w Warszawie i  powitanie  uczestników wyprawy przez  przedstawiciela  Big
Planet. Przekazanie szczegółowych informacji dotyczących lotu, odprawa i wylot do Mexico City. Przylot w
godznach wieczornych, transfer w towarzystwie pilota do hotelu. Powitalna kolacja i zasłużony odpoczynek
po długim dniu. Nocleg w Mexico City.

Dzień 2 – MEXICO CITY

              Po śniadaniu wyruszmy na podbój stolicy, rozpoczynając od wizyty w Bazylice Matki Bożej z
Gwadalupe.  Po  wspólnym  zwiedzaniu  czas  wolny,  okazja  do  zakupu  pamiątek.  Następnie  przejazd  do
słynnych  piramid  w  Teotihuacan:   Słońca,  Księżyca,  Pierzastego  Węża  oraz  zespołów  pałacowych  z
malowidłami. Kolacja i nocleg w Mexico City.

Dzień 3 – MEXICO CITY

       Niezwłocznie po śniadaniu ciąg dalszy zwiedzania Mexico City. Przed nami Stare Miasto z Pałacem
Prezydenckim  i  Katedrą  oraz  Muzeum  Antropologiczne.  Później –  przy  dźwiękach tradycyjnej  muzyki  i
śpiewów mariachis - przejażdżka łodziami po dawnych azteckich kanałach w Xochimilco. Kolacja i nocleg w
Mexico City.

Dzień 4 – TAXCO - ACAPULCO

       Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do tętniącego nocnym życiem Acapulco. Po drodze wizyta w 
słynnym z wyrobów ze srebra Taxco. Spacer po krętych uliczkach kolonialnego miasta, wizyta w barokowym 
kościele Św. Priscylii i Św. Sebastiana. Czas wolny na zwiedzanie licznych warsztatów oferujących wyroby ze 
srebra. Obiadokolacja. Wieczorem przyjazd do Acapulco. Nocleg w hotelu all inclusive.

Dzień 5 - ACAPULCO

     Dzień  przeznaczony  na  leniuchowanie  i  plażowanie  nad  turkusowymi  wodami  Zatoki  Santa  Lucia.
Możliwość skorzystania z wycieczki fakultatywnej. Nocleg w hotelu all inclusive.

Dzień 6 – XOCHICALCO - PUEBLA

      Śniadanie.  Wczesnym  rankiem  wyjazd  z  Acapulco  do  Puebla.  Po  drodze  zwiedzanie  zabytków
prekolumbijskich w Xochicalco. Kolacja i nocleg w Puebla.

Dzień 7 – PUEBLA - OAXACA

      Po śniadaniu rozpoczniemy zwiedzanie Puebla, najbardziej hiszpańskiego miasta Meksyku, ze starówką,
Kościółem Św. Dominika i Katedrą. Przejazd obok symbolu konkwisty – piramidy w Cholula do pobliskiego
wiejskiego kościółka w Tonantzintla. Wieczorem przyjazd do Oaxaca. Spacer po centrum miasta. Kolacja i
nocleg w Oaxaca.

Dzień 8 – MONTE ALBAN – MITLA – TULE – TEHUANTEPEC

     Po śniadaniu zwiedzanie dawnej stolicy Zapoteków – Monte Alban i ośrodka Misteków w Mitla. Po drodze
krótki postój przy rosnącym w miejscowości Tule najstarszym drzewie w Meksyku. W ciągu dnia wizyta w 
rodzinnej wytwórni mezcalu i na targu wyrobów indiańskich. Wieczorem przyjazd do Tehuantepec. Kolacja i 
nocleg w Tehuantepec.



Dzień 9 – KANION SUMIDERO – SAN JUAN CHAMULA

       Śniadanie, następnie przejazd do Kanionu Sumidero skąd spływ motorówkami pośród pierwotnego
krajobrazu kanionu. Wizyta w indiańskiej wiosce San Juan Chamula. Wieczorny spacer po stolicy zapatystów
– San Cristobal.  Kolacja i nocleg w San Cristobal.

Dzień 10 – ZINACANTAN - PALENQUE

           Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd. Wizyta w wiosce Indian Zinacantan. Przejazd do Palenque. Po
drodze  wizyta  nad  błękitnymi  kaskadami  Agua  Azul,  możliwość  kąpieli  i  spacerów  wzdłuż  kaskad.
Podziwianie  imponująco  wkomponowanego  w  dżunglę  wodospadu  Mishol  –  Ha.  Kolacja  i  nocleg  w
Palenque.

Dzień 11 – YAXCHILAN - PALENQUE

      Wczesnym rankiem przejazd nad rzekę stanowiącą naturalną granicę Meksyku i Gwatemali. Zwiedzanie
zatopionego  w  dżungli  miasta  Yaxchilan,  do  którego  dopłynąć  można  wyłącznie  łodziami.  Po  drodze
śniadanie w dżungli. Powrót do Palenque. Zwiedzanie porozrzucanych w dżungli pozostałości kultury Majów
w Palenque: Świątyni Inskrypcji, Świątyni Krzyża, Świątyni Słońca. Kolacja i nocleg w Palenque.

Dzień 12 – UXMAL - MERIDA

       Śniadanie. Przejazd przez Półwysep Jukatan do prekolumbijskiego miasta Majów - Uxmal: zwiedzanie
Piramidy  Wróżbity,  Klasztoru,  Pałacu  Gubernatora.  Wieczorem  spacer  po  kolonialnej  stolicy  Jukatanu  -
Meridzie, zwanej Paryżem Meksyku.  Kolacja i nocleg w Merida.

Dzień 13 – CHICHEN ITZA - CANCUN

       Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd. Zwiedzanie kompleksu słynnych budowli Majów w Chichen Itza,
między innymi Piramidy Kukulkana, Świątyni Tysiąca Kolumn, Obserwatorium, Świętej Studni, boiska do gry
w pelote. Następnie przejazd do Cancun. Tamże kolacja i nocleg

Dzień 14 - CANCUN

      Plażowanie na wspaniałych plażach Morza Karaibskiego. Możliwość skorzystania z wycieczki 
fakultatywnej. Kolacja i nocleg.

Dzień 15 – WYLOT DO WARSZAWY

Wczesnym popołudniem przejazd na lotnisko, pożegnanie grupy i wylot do kraju.

Dzień 16 – PRZYLOT DO POLSKI

Przylot do Polski w godzinach porannych (w zależności od połączenia lotniczego).



WAŻNE INFORMACJE:

WIZY

     Wiza dla obywateli Polski nie jest wymagana. Wjazd do Meksyku odbywa się na podstawie ważnego
paszportu (minimum 6 miesięcy od daty przekroczenia granicy).

POGODA

       Ze względu na zróżnicowanie geograficzne, pogoda w poszczególnych regionach Meksyku może się
różnić. Przez przeważającą część roku klimat sprzyja podróżowaniu. Chociaż w sierpniu i wrześniu wybrzeże
nawiedzają  huragany,  ich  występowanie  nie  jest  regułą,  gdyż  w większości  przypadków pogoda  w tym
okresie sprzyja plażowaniu :)

SCZEPIENIA I CHOROBY

      Nie  ma  obowiązku  szczepień.  Ze  względu  na  odmienną  florą  bakteryjną,  należy  zachować
podstawowe zasady higieny, jak mycie owoców przed zjedzeniem czy, w miarę możliwości, spożywanie tylko
butelkowanej wody.

JĘZYK

     Językiem urzędowym jest hiszpański.

STREFA CZASOWA

      7 godzin wcześniej w stosunku do czasu polskiego (czas letni )  / 8 godzin w sezonie zimowym /

WTYCZKI ELEKTRYCZNE

      Takie jak w USA. Potrzebna przejściówka.

INTERNET/TELEFON

   Dostęp do internetu w licznych kafejkach internetowych i hotelach. Dość powszechne są również hotelowe
sieci Wi-Fi.

WALUTA

     Walutą obowiązująca w Meksyku jest Peso (1 zł – około 4,70 Peso). Na miejscu możliwość 
bezproblemowej wymiany euro i dolarów  na lokalną walutę.

RELIGIA

Dominującą religią w Meksyku (~80 %) jest katolicyzm.



Cena zawiera:

 bilet lotniczy na trasie Warszawa- Mexico City- Cancun- Warszawa (do kwoty 3500 zł)

 14 noclegów, zgodnie z programem – hotele 4*(pokoje 2-osobowe z łazienką i klimatyzacją)

 opiekę polskiego pilota podczas trwania całej wyprawy

 wyżywienie w formie śniadań i kolacji, All Inclusive w hotelach w Acapulco i Cancun

 bilety wstępu do wszystkich atrakcji zawartych w programie

 całkowity transport podczas wyprawy: klimatyzowany bus

 ubezpieczenie KL – 50.000 Euro, KR – 6.000 Euro, NNW – 15.000 złotych, Bagażu – 1.000 złotych 
(możliwe indywidualne rozszerzenie)

Cena nie zawiera:

 napoi do kolacji

 wydatków własnych

 zwyczajowych napiwków

 dopłaty do pokoju jednoosobowego – 600 USD


