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     Podczas tej wyprawy odwiedzimy trzy państwa Ameryki rodkowej : Meksyk, Gwatemalę 
i Belize. Wędrówka przez najciekawsze zakątki południowego Meksyku pozwoli nam poznać 
zabytki starożytnej kultury Majów, leniwy klimat oraz wesołych mieszkańców tych terenów. 
W Gwatemali i Belize zobaczymy wyrastające z dżungli tradycyjne miasteczka, niezwykło ć 
dziewiczych krajobrazów, aktywne wulkany i żyjące w ród dzikiej przyrody egzotyczne 
zwierzęta. Nie zabraknie czasu na wypoczynek w Zipolite,  rajskich plażach Półwyspu 
Jukatan – w Tulum, a także na znajdującej się w Belize, otoczonej przez plaże Morza 
Karaibskiego,  wyspie Caye Caulker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAM 

 

Dzień 1 – WYLOT DO MEXICO CITY 

 

     Spotkanie na lotnisku w Warszawie i powitanie uczestników wyprawy przez pilota Big Planet. 

Przekazanie szczegółowych informacji dotyczących lotu, odprawa i wylot do Mexico City. 
Wieczorny przylot i transfer do hotelu. W zależno ci od chęci i sił uczestników krótki spacer po 
centrum historycznym. Nocleg.  

 

Dzień 2 – TEOTIHUACAN - MEXICO CITY 

 

    Po niadaniu ruszymy do Teotihuacan - największego starożytnego miasta Meksyku, znanego z 
piramidy Słońca i piramidy Księżyca. Po zwiedzaniu powrót do Mexico City -  odwiedzimy 

Sanktuarium Matki Boskiej z Gudadelupe , w której to możemy podpatrzeć wzajemne przenikanie 
się aspektów wiary chrze cijańskiej oraz azteckich obrzędów religijnych. Po południu, opcjonalnie 
(zależnie od sił grupy po pierwszych dwóch intensywnych dniach), przejazd metrem do dzielnicy 

Xochimilko, gdzie będziemy mieli możliwo ć popływać łodzią po kanałach będących 
pozostało ciami po dawnych, miejskich szlakach komunikacyjnych Azteków. Wieczorem wizyta na 
placu pełnym muzyków Mariachi oraz czas wolny na placu centralnym Zocalo. Nocleg. 
 

Dzień 3 –  MEXICO CITY 

 

     Dzisiejszy dzień rozpoczniemy niadaniem. Następnie czeka nas piesza wycieczka słynną 
Avenida de la Reforma - do Muzeum Antropologicznego - jednego z najlepszych na wiecie. 
Następnie powrót metrem do hotelu. Czas wolny przeznaczony na regeneracje. Następnie 
wieczorny wyjazd do Zipolite. 

 

Dzień 4 – ZIPOLITE 

 

     Dzisiejszy dzień po więcimy na aklimatyzacje w urokliwej miejscowo ci położonej na 
wybrzeżu Oceanu Spokojnego. Miasteczko słynie z klimatu hipisowskiego; dominuje muzyka, 

słońce i dobra zabawa. Zakwaterowanie w bambusowych domkach. 
 

Dzień 5 - ZIPOLITE 

 

    Całodzienny relaks i leniuchowanie na plaży :)  
 

Dzień 6 – ZIPOLITE 

 

    Kontynuujemy wypoczynek w Zipolite. Wieczorem wykwaterowanie i wyjazd do San Cristobal 

de la Casas. 

 

Dzień 7 – SAN CRISTOBAL DE LA CASAS 

 

   Po porannym niadaniu rozpoczniemy zwiedzanie San Cristobal de las Casas - miasta o 

wyjątkowej atmosferze założonego w 1532 roku przez Diego de Mazariegas. Zamieszkane jest  ono 
głównie przez Indian i położone wysoko w górach. Zabytkowe ko cioły, brukowane ulice oraz 
urokliwa starówka tworzą niepowtarzalny klimat tego miejsca. Warto także skorzystać z 
możliwo ci zakupu niepowtarzalnych wyrobów rzemie lniczych mieszkańców miasta i okolicznych 
wiosek na miejscowym targu. Dla chętnych możliwo ć wieczornego obejrzenia spektaklu Palenque 
Rojo - widowiskowe stroje majańskie oraz wyjątkowa atmosfera przedstawienia. Nocleg. 



 

    

 

Dzień 8 – PALENQUE 

 

   Wczesne niadanie i poranny wyjazd do Palenque. Leniwy dzień wolny na regeneracje sił przed 
dalszymi przygodami.  

 

Dzień 9 – PALENQUE 

 

    Po niadaniu wyjazd na ruiny Palenque - królestwa króla Pacala - znanego z unikalnej, nie 

spotykanej w innych miastach architektury majańskiej. Następnie przejazd i zwiedzanie 
zagubionych w lesie deszczowym ruin miast Yachilan i Bonampac, które to leżą w zakolu rzeki 
będącej granicą z Gwatemalą - Rio Usumacinta.  Tego samego dnia złożymy jeszcze wizytę we 
wiosce Indian Lacandonów - zapoznamy się z warunkami życia w selwie. Nocleg spędzimy w 

bambusowych chatkach na terenie indiańskiej wioski.  

 

Dzień 10 – FLORES(GWATEMALA) 

 

   Wczesnym rankiem wykwaterowanie i  przeprawa do Gwatemali. Czeka nas około godzinny 
przejazd łodzią przez rzekę, odprawa graniczna w Gwatemali i przejazd do Flores -  miasta 

położonego w północnej czę ci Gwatemali nad jeziorem Peten Itza. Zakwaterowanie w hotelu. 
Wieczorny relaks w mie cie, kolacja, czas wolny. Nocleg. 
 

 

Dzień 11 – TIKAL 

 

   Niezwłocznie po niadaniu udamy się na zwiedzanie zagubionych w dżungli ruin miasta Tikal,  

prawdopodobnie dawnej stolicy Majów. Cały kompleks – absolutna perełka na trasie naszych 
wędrówek - został wpisany na listę UNESCO, a teren, wraz z otaczającą go dżunglą, stanowi park 
narodowy.. Znajduje się tu 16 wiątyń i około 3 tysiące budynków. Miejsce to słynie szczególnie z 
ukrytych w gęstej dżungli stromych piramid, a jego centralnym punktem jest plac otoczony 
wiątyniami i akropolem. Rozkwitająca bujna przyroda stwarza okazję do zobaczenia niezliczonych 

gatunków zwierząt zamieszkujących Tikal. Późnym popołudniem powrót do Flores. Kolacja i 
nocleg. 

 

Dzień 12 – CAYE CAULKER(BELIZE) 

 

    Bardzo wczesnym rankiem (około godziny 4.00 – 5.00), wykwaterowanie i przejazd w kierunku 

granicy z Belize. Odprawa celna i przejazd do Belize City. Następnie przesiadka do łodzi i transfer 
do Caye Caulker – pięknej wysepki na Morzu Karaibskim. Po kolacji okazja do spróbowania 
miejscowego  rumu i pogrążenia w radosnej atmosferze miejsca :). Nocleg. 

 

   Dzień 13 – CAYE CAULKER 

 

   Dzień po więcimy na beztroskie leniuchowanie na plażach Morza Karaibskiego. 
 

 

   



Dzień 14  - CAYE CAULKER 

 

Dalszy wypoczynek  na plaży. 
 

Dzień 15 – CHETUMAL - PISTE(MEKSYK) 

 

    Po niadaniu wyruszymy łodzią w kierunku Chetumal (wodna granica z Meksykiem). Po 
odprawie granicznej przesiadka do autobusu i przejazd do miejscowo ci Piste, położonej przy 
słynnych ruinach Chichen Itza. Zakwaterowanie, kolacja, czas wolny i nocleg. 
 

Dzień 16 – CHICHEN ITZA - TULUM 

 

  Wczesnym rankiem, wyprzedzając tłumy turystów, udamy się piechotą do ruin Chichen Itza. 

Zwiedzanie kompleksu słynnych budowli Majów w Chichen Itza, między innymi Piramidy 
Kukulkana, wiątyni Tysiąca Kolumn, Obserwatorium, więtej Studni, boiska do gry w pelotę. Po 
zakończeniu zwiedzania udamy się na pobliską cenotę (naturalne zapadlisko skalne w kształcie 
studni z krystalicznie czystą wodą ), przystosowaną i udostępnioną do kąpieli przez 
odwiedzających. Doskonała okazja, by od wieżyć się w chłodnej wodzie. Następnie czeka nas 
przejazd do Tulum – kurortu wypoczynkowego na Półwyspie Jukatan. Zakwaterowanie, kolacja i 

czas wolny. Nocleg. 

 

Dzień 17 -  TULUM 

 

   W dniu dzisiejszym na rajskich plażach Tulum rozpoczniemy zasłużoną czę ć wypoczynkową 
wyprawy. Błogi wypoczynek i niezakłócony relaks z możliwo cią uczestniczenia w wielu 
atrakcjach fakultatywnych, które oferuję ten rozrywkowy kurort. 
 

Dzień 18 – TULUM 

 

Dalsze leniuchowanie w Tulum. 

 

 

Dzień 19 – CANCUN – WYLOT DO POLSKI 

 

Po niadaniu transfer na lotnisko w Cancun i wylot do Warszawy. 
 

Dzień 20 – PRZYLOT DO WARSZAWY 

 

W godzinach porannych (w zależno ci od połączenia lotniczego) przylot do Warszawy. Pożegnanie 
grupy i zakończenie wyprawy. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WAŻNE INFORMACJE 

 

ELASTYCZNOŚĆ PROGRAMU 

 

Ra y progra u są elasty z e i oże yć o  a iejs u odyfikowa y zgod ie z wolą u zestników wyjazdu. 

 

 

WIZY 

 

    Wizy ędzie y wykupywać ezpośred io a gra i a h. Wszelkie opłaty wizowe jak i i e dopłaty 
gra i z e są wli zo e w e ę wyprawy. Wjazd do wy ie io y h krajów od ywa się a podstawie waż ego 
paszportu i i u   iesię y od daty przekroczenia granicy). 

 

POGODA 

 

       Ze względu a zróż i owa ie geografi z e, pogoda w posz zegól y h odwiedza y h przez as regio a h 
oże się róż ić.  Te peratura utrzy uje się iez ie ie a  przyje y  pozio ie -  stop i. Z ałą 

pew oś ią ależy u ikać pory desz zowej, która występuje, iej wię ej, od zerw a do paździer ika.  
 

SCZEPIENIA I CHOROBY 

 

       Zale a y sz zepie ia a WZW typu A i B, dur rzusz y , wś iekliz ę i polio. Ze względu a 
od ie ą florą akteryj ą, ależy za hować podstawowe zasady higie y:  yć owo e przed zjedze ie  i, w 

iarę ożliwoś i, spożywać tylko utelkowa ą wodę. 
 

JĘZYK 

 

     Językie  urzędowy  we wszystki h odwiedza y h kraja h jest hiszpański. 
 

STREFA CZASOWA 

 

     Gwatemala,  Belize -   godzi  w ześ iej w stosunku do czasu polskiego (czas letni )  / 9 godzin w sezonie 

zimowym /, Meksyk –  godzi  w ześ iej w stosu ku do zasu polskiego zas let i   /  godzi  w sezo ie 
zimowym / 

 

WTYCZKI ELEKTRYCZNE 

 

      Wty zki a erykańskie – potrze a przejś iówka. 
 

INTERNET/TELEFON 

 

   Dostęp do i ter etu w li z y h kafejka h i ter etowy h i hotela h. Dość powsze h e są rów ież hotelowe 
sieci Wi-Fi. 

 

PIENIĄDZE 

 

    Najlepszy  rozwiąza ie  jest za ra ie ze so ą dolarów a erykański h i wy ia a pie iędzy a iejs u 
na lokalne waluty. 

 

 



 

 

 

 

 

Cena zawiera: 

 

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

 18 noclegów, zgodnie z programem – schludne hotele klasy turystycznej (pokoje 2-osobowe z 

łazie ką i kli atyza ją  

 opiekę polskiego pilota pod zas trwa ia ałej wyprawy  
 ilety wstępu do wszystki h atrak ji zawarty h w progra ie 

 ałkowity tra sport pod zas wyprawy:  auto usy, pro y, tra sport iejski 
 ubezpieczenie KL – 50.000 Euro, KR – 6.000 Euro, NNW – .  złoty h, Bagażu – .  złotych 

ożliwe i dywidual e rozszerze ie  

 

Cena nie zawiera: 

 wyżywie ia 

 apojów do posiłków i alkoholu do kola ji 
 wydatków włas y h 

 zwyczajowych napiwków - około  USD 

 dopłaty do pokoju jed ooso owego – 330 USD 

 

 

 

 


