MEKSYK
TAJEMNICE MEZOAMERYKI

01-05-2019

DZIEŃ 1
WARSZAWA – MEXICO (K)
W radosnych nastrojach widzimy się na
lotnisku Okęcie, tym razem ruszamy na
podbój Ameryki! Lecimy wprost do Mexico
City,
najludniejszego
miasta
świata,
położonego na wys. 2200 m n.p.m.,
mkniemy do hotelu po jednej z
wielokilometrowych alei. Wszak wszystko
tutaj jest ogromne, to i ulice mają po
kilkadziesiąt kilometrów. Śpimy w centrum,
blisko wydarzeń. Kolacja w hotelu.

Uruchomienie aplikacji na telefonie z
programem
wyjazdu,
informacjami
praktycznymi - pilot zarządza grupą przez
aplikację.

01-05-2019

DZIEŃ 2
REJS, TEQUILA I SERENADY (Ś, O)
Po śniadaniu rozpoczniemy zwiedzanie tego
co mamy w okolicy hotelu, a jako że
mieszkamy w centrum, w niedalekim
sąsiedztwie
stoją:
Pałac Prezydencki,
największa w Ameryce Katedra oraz
największy w Ameryce rynek główny –
Zocalo, na którym powiewa imponujących
rozmiarów flaga.
Potem cofniemy się o parę wieków w historii
i zwiedzimy Muzeum Antropologiczne, aby
poznać tajemnice kultur prekolumbijskich
Olmeków, Zapoteków, Majów czy Azteków.
To niesamowite, jakie technologie znane
były tym kulturom w czasach, kiedy w
Europie panowało wczesne średniowiecze.
Z takim bagażem wiedzy czas na relaks.
Resztę dnia spędzimy jak typowa „familia
mexicana” i w kolorowym parku Xochimilco
wsiądziemy do tradycyjnej łodzi „tinajera” i
udamy się w rejs po kanałach. Przejażdżkę
umili Nam zespół Mariachis, grając
romantyczne ballady. Po południu wrócimy
do centrum miasta.
Nocleg w Mexico City.
02-05-2019

DZIEŃ 3
GUADALUPE- TEOTIHUAN - PUEBLA (Ś, O)
Dziś zaczynamy od wizyty w Sanktuarium
Matki Boskiej
Guadelupe, czas na
zwiedzanie, zakup dewocjonaliów.
Potem szlakiem Daenikena ruszamy do
Teotihuacan, aby zobaczyć tajemnicze
Piramidy Słońca, Księżyca, Aleję Umarłych
czy Świątynię Quetzalcoatla – Pierzastego
Węża, a także inne budowle, które do dziś
zadziwiają
rozmachem
i
perfekcją
wykonania.
Po obiedzie zjedzonym w wyjątkowo
malowniczym miejscu, ruszymy w kierunku
„miasta aniołów”, Puebli (UNESCO). Po
drodze zatrzymamy się w dwóch miejscach Cholula, gdzie znajduje się jedna z
najbardziej rozległych na świecie piramid, na
której czubku wznosi się wielobarwny
kościół oraz w Tonantzintla z bajkowo
kolorowym kościołem w stylu indiańskiego
baroku – unikalna architektura.
Wieczorem dotrzemy do malowniczej
Puebli, nocleg.
03-05-2019

DZIEŃ 4
CZEKOLADA I CERAMIKA (Ś, O)

Puebla słynie na cały kraj z dwóch rzeczy:
wspaniałej ceramiki Talavera, ręcznie
malowanej oraz wyjątkowego kurczaka w
sosie czekoladowym „mole poblano”.
Tego dnia zwiedzimy malownicze centrum
z domami o fasadach przypominających
lukrowane pierniki, katedrę oraz imponujący
kościół Santo Domingo ze złoconym
ołtarzem. Na pobliskim „mercado” będzie
można kupić tę kolorową, unikalną
ceramikę. Następnie ruszamy do Taxco,
miasta słynącego z kopalni srebra.
Nocleg w Taxco.

04-05-2019

DZIEŃ 5
MIASTO STREBRA I ACAPULCO (Ś, O, ALL
INC)
Po śniadaniu rozpoczynamy eksplorację
kolonialnego Taxco. Czeka nas między
innymi przygoda etnograficzna – wizyta na
barwnym
targu
owocowo-warzywnym,
gdzie można kupić np. suszone świerszcze
(super zakąska do tequili).
Pospacerujemy wąskimi uliczkami XVIwiecznego centrum Taxco (UNESCO), a
potem
odwiedzimy miejsce, gdzie
specjaliści opowiedzą nam o meksykańskim
srebrze,
kamieniach
szlachetnych
i półszlachetnych. Czas wolny na zakupy
sreber pod każdą postacią. To moment,
kiedy panie z reguły uważają, że jest mało
czasu na zakupy a panowie, wręcz
przeciwnie ;-) Obiad w lokalnej restauracji.
Po południu przejazd na plaże Acapulco,
zakwaterowanie w hotelu tuż przy plaży,
kolacja (formuła All Inclusive).
Nocleg w Acapulco.
05-05-2019

DZIEŃ 6
ACAPULCO (ALL INCLUSIVE)
Przedpołudnie wolne na słodkie lenistwo,
dzisiaj nie ma porannego budzenia, można
poleniuchować, udać się na leniwe śniadanie
a potem snuć się uliczkami Acapulco od
straganu do straganu, albo opcjonalnie
wybrać się na rejs jachtem i polować na
„grubą rybę” czyli merlina. Można też
pozostać w hotelu i korzystać z formuły All
inclusive.
Po południu możemy wspólnie popłynąć na
zachód słońca rozśpiewanym statkiem
Bonanza, gdzie gra latynoska muzyka, jest
open bar, można się świetnie bawić.
Trasa prowadzi wzdłuż wybrzeża, na którym
stoją domy hollywoodzkich gwiazd, ludzi
sportu i polityki. – cena ok. 45 USD/os.
Po kolacji możemy wybrać się do klubu, aby
poćwiczyć mambo, ba chatę czy salsę.

05-05-2019

DZIEŃ 7
ACAPULCO (ALL INCLUSIVE)
Po śniadaniu czas wolny na wypoczynek
i plażowanie.
Z osobami chętnymi możemy wybrać się
około 10 kilometrów od Acapulco do laguny
Coyuca, gdzie kręcono zdjęcia do filmów
Tarzan i Rambo 2. To wyjątkowe miejsce z
mikroklimatem tropikalnym, więc możemy
tutaj zobaczyć palmy kokosowe, drzewa
mango, lilie wodne, ponadto w wodach
występuje 4 gatunków ryb jadalnych, kraby i
krewetki.
Przed wieczorem udamy do skały la
Quebrada w Acapulco, aby o zachodzie
słońca mieć możliwość zobaczenia na żywo
„clavados”,
czyli
młodych
mężczyzn
skaczących z kilkudziesięciometrowej skały
w toń oceanu.
Powrót do hotelu, kolacja.
Wieczorem sugerujemy spędzenie ostatniej
nocy w Acapulco w dyskotece, aby
poćwiczyć salsę, cumbię, bachatę.
07-05-2019

DZIEŃ 8
VISTA HERMOSA – MEXICO (Ś, O)
Po śniadaniu udamy się do małego
miasteczka San Jose Vista Hermosa
nieopodal jeziora Tequesquitengo, aby zjeść
obiad w jednej z najbardziej urokliwych
hacjend stanu Morelos.
Zwiedzimy
XVI
wieczną
hacjendę
zbudowaną z polecenia Hernana Corteza, a
następnie zjemy wspólny obiad.
Po południu przejedziemy na nocleg do
Mexico City.
Wieczór wolny. Możemy pojechać na Plac
Garibaldiego, znany z tego, że tutaj w
jednym miejscu można spotkać najwięcej
grup muzycznych w Meksyku. Będziemy
mogli posłuchać serenad, a nawet
przyłączyć się do koncertujących.

08-05-2019

DZIEŃ 9
FRIDA KAHLO I COYOACAN (Ś, O)
Po śniadaniu, śledząc losy słynnych
Meksykanek, udamy się do La Casa Azul,
czyli niebieskiego domu, w którym
mieszkała znana artystka, żona Diego Rivery.
Będzie można zobaczyć przedmioty, jakimi
się na co dzień otaczała, jej obrazy, wnętrza,
w jakich mieszkała.

Potem
zwiedzimy
urokliwą
dzielnicę
kolonialną Coyoacan, gdzie na lokalnym
ryneczku będzie możliwość zakupu biżuterii
Huichol z koralików, obrazów z kory, pięknej
ceramiki w żywych barwach czy tekstyliów.
Wieczorem istnieje możliwość wyjścia na
wyjątkowy Balet Folklorystyczny, bardzo
dobrej jakości spektakl prezentowany w
Muzeum Sztuk Pięknych. Koszt ok. 65
USD/os.

09-05-2019

DZIEŃ 10
TULA (Ś, O)
Dzisiaj po śniadaniu czeka nas kontakt
z
prekolumbijską
kulturą
Tolteków.
Zobaczymy tajemnicze posągi Atlantów z
Tuli mające ponad 5 metrów i wagę
kilkunastu ton. Dawniej posągi tolteckich
wojowników podtrzymywały dach świątyni.

Powrót do Mexico City, obiad, po południu
udamy się na lotnisko i w drogę powrotną
do Europy. Posiłki na pokładzie samolotu.

10-05-2019

DZIEŃ 11
PRZYLOT DO WARSZAWY
Przylot do Paryża. Oczekując na Nasze
połączenie do Warszawy zapraszamy
Państwa na panoramiczne zwiedzanie
Paryża (autokar i przewodnik do dyspozycji
grupy).
Następnie
przelot
do
Warszawy
i
zakończenie latynoskiej wyprawy.
Pozostają
nam
miłe,
wyjątkowe
wspomnienia, piękne zdjęcia, które pewnie
nie raz obejrzymy sącząc tequilę i słuchając
romantycznych ballad mariachis.
Ś- śniadanie, O-obiad/lunch, K-kolacja

11-05-2019

ŚWIADCZENIA

TERMIN: 01-11.05.2019
CENA: 3670 PLN/os. + 1465 USD/os. przy grupie min. 40 osób pełnopłatnych w pok. 2o
CENA OBEJMUJE
-

bilet lotniczy z przesiadką na trasie Warszawa
– Mexico City - Warszawa wraz z opłatami
lotniskowymi i paliwowymi
- transfery lotnisko – hotel - lotnisko
- transport autokarem według programu
-posiłki według programu,
- formułę All Inclusive podczas pobytu w
Acapulco (wg oferty hotelu)
- noclegi: hotele 3,5/4*, pokoje 2 osobowe,
dopłata do pok. 1os. 560 USD/os
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i
centrów archeologicznych
- obsługę lokalnych angielskojęzycznych
przewodników
- opiekę licencjonowanego – polskojęzycznego
pilota podczas trwania całego wyjazdu

- rejs łodziami po Xochimilco,
- degustację tequili
- wyjazd do centrum archeologicznego w Tuli
- wyjazd na pokaz skoków los Clavados
- ubezpieczenie KL – 30 000 EURO, NNW- 15 000
PLN, bagaż – 2 000 PLN (obejmującego choroby
przewlekłe
-napiwki dla bagażowych, w restauracjach
hotelach, na lotniskach
-napiwki za serwisy hotelowe,
-opłatę wylotową z Meksyku
-autokar i lokalny licencjonowany przewodnik
podczas panoramicznego zwiedzania Paryża (w
czasie przesiadki w drodze powrotnej do kraju)
- specjalna aplikacja mobilna z programem i
informacjami praktycznymi dla Gości

ŚWIADCZENIA
Godziny przelotów:
01.05.2019 Warszawa - Paryż 06:25-09:00 - 2h 35min
01.05.2019 Paryż - Mexico City 11:10 - 16:05 – 11h
- innych świadczeń niż wymienione powyżej, oraz 55min
wydatków natury osobistej, napoi do obiadów
10.05.2019 Mexico City - Paryż 19:55-13:50+1dz - 10h
i kolacji (poza Acapulco), opłat za fotografowanie
55min
w centrach archeologicznych, napiwków poza
11.05.2019 Paryż - Warszawa 19:20-21:35 – 2h 15min
wymienionymi powyżej

CENA NIE OBEJMUJE

- ewentualnej dopłaty za pakiety ubezpieczenia
na wyższe kwoty (wg indywidualnych potrzeb)

Hotele (lub o podobnym standardzie)
Mexico City – Galeria Plaza Reforma
http://www.galeriaplazareformahotel-mexico.com/
Puebla – Hotel Colonial ttp://www.colonial.com.mx/
Taxco – Monte Taxo https://www.montetaxco.mx/
Acapulco – Emporio Hotel
https://hotelesemporio.com/hoteles/emporio-acapulco/

UWAGI
Program ma charakter ramowy i może ulec zmianie w zależności od okoliczności, warunków lokalnych lub uzgodnień z pilotem.
Zawsze przedstawimy alternatywną propozycję lub zamienimy kolejność zwiedzania. Kalkulacja dla grupy min. 40 osób. Zmiana
liczby osób spowoduje zmianę ceny.

PAKIET POWITALNY

MEXICO - ACAPULCO

