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VEĽKÝ OKRUH MEXIKOM
Kultúry Aztékov, Mayov, Olmékov, Toltékov a Zapotékov
Indiánske trhy a dedinky, skvelá tequila, Acapulco 
a kúpanie v Karibiku!
//
Uxmal, Chichén Itzá, San Cristóbal de las Casas
Exkluzívny zájazd s garanciou NAJlepšieho programu 
na Slovensku!

1. - 3. deň: 
Odlet z Viedne a prílet do CIUDAD DE MÉXICO, 
stojaceho na ruinách hlavného mesta Aztékov. 
Tanečníci “concheros” nám pripomenú predko-
lumbovské časy na námestí Zócalo. Katedrála, 
prezidentský palác, chrám Tenochtitlán a sláv-
nostné zvesenie obrovskej štátnej vlajky. Park 
Alameda, veľkolepá budova Palacio de Bel-
las Artes a výhľad na gigantické veľkomesto 
z  Torre Latinoamericana. TEOTIHUACÁN – 
pútne miesto aztéckej šľachty. Calzada de los 
Muertos a výstup na Pyramídu Slnka. Naozaj 
tu vyviera mystická energia? Zastávka pri ba-
zilike Guadalope – najväčšie pútnické miesto 
celej Ameriky. 

4. deň: 
ACAPULCO – najslávnejšie mexické letovisko, 
ktoré si dokonale vychutnáme. Útes La Queb-
rada – ikona letoviska a odvážni skáčuci muži. 
Naše kvalitné ubytovanie vo 4* hoteli. 

5. deň: 
PUEBLA – mesto pod sopkou Popocatépetl 
s  koloniálnym rázom a  sedemdesiatimi kos-
tolmi. Vynikajúca kuchyňa a  svetoznáma ko-
renená čokoládová omáčka “mole poblano”. 
Navštívime CHOLULU s panorámou sopky Iz-
taccihuatl. Práve tu je postavený kostol Nue-
stra Seňora de los Remedios na vrchole pyra-
mídy. Noc v Puebla. 

6. deň: 
OAXACA. Mesto čokolády, silného alkoholic-
kého mezcalu a opekaných kobyliek tzv. cha-
pulines. Odporúčame! Katedrála s barokovým 
priečelím a  dreveným orlojom, Zócalo. Kolo-
nády, kostoly, námestia s malými obchodíkmi 
a indiánske trhy. Noc v Oaxaca. 

7. deň: 
MONTE ALBÁN. Rozľahlé ruiny sa skladajú 
z  veľkého námestia, obklopeného budovami, 
chrámami, observatóriom, ihriskom a hrobka-
mi. Archeologické miesto MITLA - považova-
ná za najlepší príklad kamenárskej zručnosti. 
Presun do štátu Chiapas - San Cristóbal de las 
Casas. 

8. – 9. deň:
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS. Kúzelné 
koloniálne mesto ležiace v nadmorskej výš-
ke 2100 m, s  príjemnou klímou obkolesené 
horami. Atraktívne farebnými barokovými 
domami a úzkymi uličkami. Kostol Santo Do-

mingo, hlavné námestie, úzke kľukaté uličky. 
Indiánske trhy s  miestnymi remeselníckymi 
výrobkami. Indiánskej dediny SAN JUAN CHA-
MULA. Unikátny kostol s čarodejníkmi, svieca-
mi, kadidlami, sliepkami a  Coca Colou, ktorú 

používajú miestni na vyháňanie zlých duchov. 
Vodopád AGUA AZUL v  pralese. PALENQUE 
- architektonický skvost vrcholnej mayskej 
civilizácie ukrytý v  džungli. Chrám nápisov, 
Chrám jaguára a Palác grófa. Ochutnali ste už 

STREDNÁ AMERIKA | 16 DNÍ | 1 880 €*

Mexiko, pláže pri Tulume

Mexiko je pestrofarebné



29

*
Cena zahŕňa:
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK Victory Travel, dopravu klimatizovaným prenajatým autobusom 
s miestnym šoférom, cestné poplatky, výlet na ruiny v Tulúme už v cene zájazdu, ubytovanie v 3* a 4* hote-
loch s dvojlôžkových izbách s raňajkami, poistenie CK voči insolventnosti. 

Cena nezahŕňa:
Stravu, vstupné s miestnym sprievodcom (100 €), letiskové taxy, miestny prelet Cancún – Mexiko City (140 
€), poistenie lieč. nákladov. 

Príplatok za jednolôžkovú izbu: 360 €

živé termity? VILLAHERMOSA – hlavné mesto 
štátu Tabasco a PARQUE LA VENTA. Na otvo-
renom priestranstve sú oltáre, stély, jaguáre, 
ale predovšetkým 24 tonovú čadičovú hlavu, 
ktorú vytvorila starobylá kultúra Olmékov. Noc 
vo Villahermosa. 

10. deň: 
CAMPECHE (UNESCO). Krát-
ka prehliadka historického 
centra s  pirátskou minulosťou. 
Mayské kultové stredisko UXMAL. 
Odchod do hlavného mesta polostrova Yu-

catán. „Biele mesto” MÉRIDA – tradičná met-
ropola Mayov. 

11. deň: 
CHICHÉN ITZÁ (UNESCO) - najväčší a najsláv-
nejší komplex mayských pyramíd. Mrazenie 
na chrbte pocítime pri Múre lebiek a obetné ri-
tuály si predstavíme pri Svätej studni. Zážitok 
na celý život! Presun na Mayskú riviéru. 

12. - 16. deň: 
Tequila, tyrkysové more, kokosové palmy 
a sombrero na hlave! Nádherné štyri dni v raji! 
To je atraktívna mayská riviéra a naša mexická 
pohoda na brehoch Karibského mora. TULÚM 
– opevnené mayského mesto týčiace sa nad 
morom. Oddych na čarovných plážach. Presun 
do Cancúnu a následný prelet do Mexico City 
a domov. 

25. 03. 2015 – 09. 04. 2015
len 10 dní dovolenky!

23. 04. 2015 – 08. 05. 2015
len 10 dní vašej dovolenky!

31. 10. 2015 – 17. 10. 2015
len 11 dní vašej dovolenky!

03. 11. 2015 – 18. 11. 2015
len 11 dní vašej dovolenky!

15. 11. 2015 – 02. 12. 2015
len 10 dní vašej dovolenky!

Termíny:

1~Ciudad de México
2~Acapulco
3~Puebla
4~Oaxaca
5~San Cristóbal de 
las Casas

6~Villahermosa
7~Merida
8~Chichén Itzá
9~Tulum

Katedrála v Oaxaca

Palenque
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MIAMI (FLORIDA), 
MEXIKO (YUCATAN)
Toltécke a mayské pamiatky a Miami, alebo oddych 
na bielych plážach Mayskej riviéry, Tulúm a Chichén Itzá
//
Komfortné hotely, skvelé služby a pohodička a la Caribe

1. – 3. deň: 
Odlet z Viedne do MIAMI – prílet do Slnečného 
štátu, ako nazývajú Američania Floridu. Met-
ropola je vriacim kotlom, na ktorý by boli hrdí aj 
samotní zakladatelia USA. Legendárne mesto 
s typickými budovami v štýle art deco a legen-
dárnou plážou MIAMI BEACH si vychutnáme 
k našej spokojnosti. Možnosť návštevy unikát-
neho ekosystému NP EVERGLADES, ktorý je 
plný aligátorov a tajomných močiarov. 

4. – 11. deň: 
Letecky do  CANCÚNU a  následný presun 
do mesta TULÚM – Riviéra Maya. Prekrásne 
pláže s bielym pieskom s kokosovými palma-
mi, budeme sa kúpať v  tyrkysových vlnách 
Karibského mora v  nádhernom prostredí po-
lostrova Yucatán. Transfer do  CHICHÉN ITZÁ 
(UNESCO), centrum toltécko - mayskej civili-
zácie. Najväčší a najslávnejší komplex pyramíd 
v Chichén Itzá. Neopísateľný pocit pri výstupe 

na  Kukulkánov chrám. Najväčšie ihrisko lop-
tových hier v Mexiku. Kruté pravidlá a krvavý 
koniec hry nám prezradí miestny sprievodca. 
Mrazenie na  chrbte pocítime pri Múre lebiek 
a  obetné rituály si predstavíme pri Svätej 
studni. Návrat do Tulúmu a oddych na plážach. 
Pre záujemcov prehliadka ruín starých pyra-
míd. Množstvo individuálnych aktivít a  špor-
tov. Odlet z Mexika a prílet do Viedne. 

1~Miami
2~Cancún
3~Tulum

4~Chichén Itzá

*
Cena zahŕňa:
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK Victory Travel a miestnych sprievodcov, dopravu klimatizovaným 
prenajatým autobusom s miestnym šoférom, výlet s miestnym sprievodcom do Chichén Itzá, ubytovanie v 
3* a 4* hoteloch v dvojlôžkových izbách s raňajkami, informačné materiály, organizačné zabezpečenie ESTA 
formulára, poistenie CK voči insolventnosti. 

Cena nezahŕňa:
Stravu, vstupné, letiskové taxy, fakultatívne výlety, poistenie liečebných nákladov, letecký presun Miami – 
Cancún (cca 170 €), cestné poplatky, ESTA poplatok (cca 14 €)

Príplatok za jednolôžkovú izbu: 210 €

SEVERNÁ/STREDNÁ AMERIKA | 11 DNÍ | 1 780 €*

25. 02. 2015 – 07. 03. 2015 
len 8 dní dovolenky!

 09. 09. 2015 – 19. 09. 2015 
len 7 dní dovolenky!

17. 11. 2015 – 27. 11. 2015 
len 8 dní dovolenky!

Termíny:

Mayský chrám v Tulúme


