
 

      

MEKSYK  Z  JUKATANEM – 14 dni  
DZIEŃ 1 – PRZELOT DO MEKSYKU 
Przelot na trasie Warszawa – Mexico City.   Przylot w godzinach wieczornych, transfer do hotelu.  
DZIEŃ 2 – GUADALUPE – MEXICO CITY 
Rano udamy się do Sanktuarium Matki Boskiej z Guadalupe, gdzie po Mszy Świętej nawiedzimy zabytkowe 
kościoły z okresu XVI – XX wieku. Po południu zwiedzanie starego miasta, kilka wybranych przykładów 
architektury sakralnej i świeckiego budownictwa kolonialnego. Po kolacji spacer wieczorny po centrum Mexico 
City.  
DZIEŃ 3 – ACOLMAN – TEOTIHUACAN – PUEBLA 
Najpierw zwiedzimy jeden z największych zespołów archeologicznych Mezoameryki: Teotihuacan. Po drodze 
zwiedzamy Acolman, XVI – wieczny kościół Augustianów. Przez piękne tereny zjeżdżamy na szeroką równinę 
miasta Puebla. Po krótkim odpoczynku zwiedzanie katedry, przepięknej starówki oraz kapiącej od złota Kaplicy 
Różańcowej w kościele Dominikanów. Po kolacji możliwy spacer na pięknie podświetlonym Zocalo – placu 
głównym ukrytym pod parasolem gigantycznych drzew.  
DZIEŃ 4 – CHOLULA – OAXACA 
Wyjeżdżamy z Puebla do pobliskiej Choluli, miasta stanowiącego rodzaj barokowego zagłębia Meksyku z setkami 
kościołów od XVI do XVIII wieku. Zwiedzamy kilka wybranych obiektów oraz największą w Ameryce piramidę z 
unikatowym systemem podziemnych tuneli. W godzinach popołudniowych jedziemy przez malownicze, 
półpustynne rejony środkowego Meksyku do Oaxaca.  
DZIEŃ 5 – OAXACA – MONTE ALBAN – TULA 
Nawiedzamy najważniejsze obiekty sakralne pięknego miasta Oaxaca: katedrę, kościół Dominikanów, Nuestra 
Seniora de la Salud, starówkę. Po południu jedziemy na Monte Alban, najważniejszego stanowiska 
archeologicznego starożytnych Misteków i Zapotków. Później udamy się do Tula, gdzie rośnie najgrubsze drzewo 
świata! Powrót do hotelu.  
DZIEŃ 6 – OAXACA – TUXTLA GUTIERREZ 
Pojedziemy przez zróżnicowane krajobrazy Meksyku: góry Sierra de Miahuatlan, przez smagany porywistymi 
wiatrami Przesmyk Tehuantepec i niezwykłej urody pasmo górskie Sierra Madre de Chiapas. Przyjazd do Tuxtla 
Gutierrez.  
DZIEŃ 7 – SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS – PALENQUE 
Rano udajemy się w dwugodzinny rejs motorówkami po rzece Grijalva w głębokim kanionie Sumidero. Ściany 
wąwozu piętrzą się na kilkaset metrów od poziomu rzeki! Kontynuujemy naszą podróż do San Cristobal de las 
Casas, miasta położonego w zielonym lesie tropikalnym. Zwiedzimy najciekawsze zabytki tego miasta. Dalej 
jedziemy przez malownicze góry Chiapas do Palenque.  
DZIEŃ 8 – PALENQUE – CHAMPOTON – CAMPECHE 
Zwiedzamy jedno z najpiękniej posadowionych stanowisk archeologicznych Meksyku, w sercu tropikalnych lasów 
– w prawdziwej dżungli. Po zwiedzeniu zabytków zjeżdżamy z pięknych gór na rozległą równinę stanu 
Campeche, w Champoton docieramy do zielonych wód Zatoki Meksykańskiej. Zatrzymujemy się na plaży dla 
odpoczynku. Dojeżdżamy do Campeche, jedynego miasta w Meksyku otoczonego murami obronnymi przed 
piratami. Zwiedzamy to piękne miasto.  
DZIEŃ 9 – MERIDA 
Rano wyjeżdżamy w kierunku Meridy. Zatrzymujemy się w Uxmal, jednym z najciekawszych stanowisk 
archeologicznych Majów. Wczesnym popołudniem przyjeżdżamy do Meridy. Krótki odpoczynek i zwiedzanie tego 
pięknego, jukatańskiego miasta.  
DZIEŃ 10 – IZAMAL – CHICHEN ITZA – CANCUN 
Rano wyjeżdżamy do Cancun. Po drodze zatrzymujemy się w Izamal, w ośrodku pielgrzymkowym Majów, gdzie 
znajduje się XVI – wieczne sanktuarium Matki Boskiej, wzniesione na platformie zniwelowanej piramidy. 
Kontynuujemy podróż do Chichen Itzy, jednego z największych majańskich stanowisk archeologicznych. Po 
zwiedzeniu jedziemy do Cancun.  
DZIEŃ 11 – CANCUN 
Cancun to największy, najlepiej wyposażony ośrodek wypoczynkowy Meksyku nad Morzem Karaibskim. 
Cudowne, piaszczyste plaże, ciepła, lazurowa woda, klimat tropikalny. Czas na odpoczynek.  
DZIEŃ 12 – CANCUN 
Odpoczynek w Cancun. Różnorodność sportów wodnych i różnych atrakcji fakualtatywnych.  
DZIEŃ 13 – CANCUN – MEXICO CITY 
W południe przejazd na lotnisko w Cancun i przelot samolotem do Mexico City. Wylot do Europy. 
DZIEŃ 14 – PRZYLOT DO POLSKI 
Nocny lot do Europy. Przylot do  Polski  w godzinach wieczornych.  
 
ŚWIADCZENIA: przelot samolotem do Mexico City (z międzylądowaniem i przesiadką) i z powrotem, przejazdy 
autokarem klimatyzowanym, noclegi w hotelach ***/**** z klimatyzacją w pokojach dwu lub trzyosobowych z 
łazienkami, pokój jednoosobowy na życzenie za dopłatą, śniadania i obiadokolacje, opieka pilota, zwiedzanie 
zgodne z programem (kolejność może ulec zmianie), ubezpieczenie. W kosztach  nie są wliczone imprezy 
fakultatywne oraz napoje do obiadokolacji.
ORIENTACYJNA CENA 3500 USD

 


