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D ZIEŃ 1. Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. 
Wylot do Meksyku przez jeden z europejskich portów 
lotniczych. Przylot do Miasta Meksyk. Transfer do hotelu, 
zakwaterowanie. Nocleg.

D ZIEŃ 2. Po śniadaniu zwiedzanie Mexico City: Stare 
Miasto z Pałacem Prezydenckim i Katedrą, Plac Trzech 
Kultur, Bazylika Matki Bożej z Gwadelupy - najczęściej 
odwiedzane sanktuarium obu Ameryk. Wczesnym 
popołudniem fascynująca wspinaczka na słynne piramidy 
w Teotihuacan z Piramidą Słońca, Księżyca i Pałacem 
Pierzastego Węża. Nocleg.

D ZIEŃ 3. Śniadanie. Zwiedzanie największej w świecie 
kolekcji przedmiotów kultury materialnej z czasów 
prekolumbijskich w Muzeum Antropologicznym. Przejazd 
do Oaxaca. Po drodze sesja zdjęciowa w niepowtarzalnej 
scenerii gigantycznych kaktusów. Wieczorny spacer po 
kolonialnym centrum Oaxaca. Nocleg.

D ZIEŃ 4. Śniadanie. Zwiedzanie, położonej na zniwelowanym 
szczycie góry, stolicy dawnej cywilizacji Zapoteków - 
Monte Alban oraz spacer po kolonialnym centrum Oaxaca, 
które (wraz ze stanowiskiem Monte Alban) figuruje na 
liście światowego dziedzictwa UNESCO: Katedra, Basílica 
de Nuestra Señora de la Soledad, Kościół Santo Domingo, 
którego wnętrze zdobione dekoracją stiukową należy do 
najbogatszych w Meksyku. Nocleg

D ZIEŃ 5. Śniadanie. Zwiedzanie zagadkowego miasta - 
cmentarzyska Misteków - Mitla. Po drodze postój przy 
najstarszym drzewie w Meksyku, posiadającym najgrubszy 
pień spośród drzew rosnących na Ziemi. Przejazd do 
Chiapa de Corzo, gdzie odnaleziono pierwszą wypisaną 
datę, najwcześniejszą formę pisma hieroglificznego a także 
najwcześniejszy mezoamerykański grób. Nocleg.

D ZIEŃ 6. Śniadanie. Przejazd do kanionu Sumidero - 
wycieczka łodzią w pięknej scenerii kanionu będącego 
przełomem rzeki Grijalva, podziwianie wylegujących 
się w promieniach słońca krokodyli. W drodze do San 
Cristobal wizyta w indiańskiej wiosce San Juan Chamula 
z kościołem, w którym w zadziwiającym rytuale mieszają 
się tradycje chrześcijańskie z szamańskimi obrzędami. 
Wieczorny spacer po stolicy zapatystów - San Cristobal 
de las Casas. Nocleg.

D ZIEŃ 7. Śniadanie. Przejazd do Panajachel w Gwatemali 
- malowniczego miasteczka nad brzegiem jeziora Atitlan. 
Według badań, w tym położonym w kraterze wulkanu 
i otoczonym trzema innymi wulkanami jeziorze znajdują 
się pozostałości kilku miast Majów. Wycieczka łodzią po 
jeziorze. Nocleg w Panajachel.

D ZIEŃ 8. Śniadanie. Zwiedzanie tradycyjnego targu 
w Chichicastenago (czwartek, niedziela), na którym 
zaopatrzyć się można w piękne wytwory tamtejszego 
rzemiosła. Miasto to znane jest również jako ważny 
ośrodek kultury Majów z najważniejszym zabytkiem 
- XVII-wiecznym kościołem Santo Tomas, na którego 
schodach odbywa się ów targ. Alternatywnie wizyta na 
targu w Solola (wtorek i piątek). Przejazd do miasteczka 
Antigua - kulturalnej stolicy Gwatemali. Zakwaterowanie 
w kolonialnym hotelu, nocleg.

D ZIEŃ 9. Śniadanie. Zwiedzanie Antigua - uroczego 
miasta, pełnego autentycznych Indian i unikalnych 
budowli z początków epoki kolonialnej z zachowanym 
charakterystycznym dla miast kolonialnych układem 
ulic krzyżujących się pod kątem prostym. Odnaleźć tu 
można wiele budowli w stylu baroku kolonialnego z XVII 
i XVIII wieku. Dodatkowo dla osób spragnionych wrażeń 
wspinaczka na pobliski, wciąż aktywny wulkan Pacaya, 
możliwość zobaczenia wydobywającej się lawy (koszt ok. 
30 USD). Nocleg w Antigua.

D ZIEŃ 10. Wyjazd z hotelu wczesnym rankiem i przejazd 
do Copan (Honduras), jednego z największych 
i najważniejszych miast Majów. Zwiedzanie ruin stolicy 
Państwa Majów. Przejazd do Rio Dulce (Gwatemala) 
- cennego i unikalnego, naturalnego rezerwatu. Nocleg 
w pobliżu rezerwatu.

D ZIEŃ 11. Śniadanie. Podróż łodzią po rzece Rio Dulce do 
miasteczka Livingston leżącego u ujścia rzeki do Zatoki 
Honduraskiej. Podziwianie piękna naturalnych krajobrazów 
po obu stronach rzeki. Przejazd do Flores, którego 
najstarsza część miasta znajdująca się na wyspie była 
ostatnią ostoją cywilizacji Majów. Nocleg we Flores.

D ZIEŃ 12. Wcześnie rano przejazd z Flores do Tikal - 
zagubionych w dżungli unikalnych piramid Majów.
Zwiedzanie dawnych kompleksów mieszkalno - 
ceremonialnych, wejście na Piramidę Dwugłowego Węża 
- jedną z najwyższych piramid Ameryki Prekolumbijskiej. 
Obiad w dżungli w towarzystwie ciekawskich ostronosów. 
Późnym popołudniem powrót do hotelu na wyspie (przy 
dużym zainteresowaniu również zwiedzanie Yaxha). 
Nocleg we Flores.

D ZIEŃ 13. Wczesnym rankiem wyjazd z Flores do Palenque 
(Meksyk) - miasta najsłynniejszego władcy Majów - Pakala. 
Po drodze wyprawa łodziami po rzece Usumacinta do ruin 
Yaxchilan. Podziwianie wzbijających się do lotu tukanów 
i odgłosów szczytujących wyjców. Nocleg w Palenque. 

D ZIEŃ 14. Po śniadaniu zwiedzanie zatopionych w dżungli 
świątyń Majów w Palenque. Przejazd do Campeche. 
Zwiedzanie tego jedynego, otoczonego murami obronnymi, 
miasta kolonialnego wraz z fortem San Miguel, który 
w przeszłości chronił mieszkańców przed atakami piratów. 
Nocleg w Campeche.

D ZIEŃ 15. Po śniadaniu przejazd do rezerwatu w Celestun 
- pływanie łodziami wśród kolonii pozujących do fotografii 
flamingów i spacer po namorzynowym lesie. Możliwość 
kąpieli w Zatoce Meksykańskiej. Przejazd do Uxmal, 
zwiedzanie majestatycznych ruin majańskich. Następnie 
przejazd do Meridy, nocleg.

D ZIEŃ 16. Po śniadaniu przejazd do Chichen Itza. 
Podziwianie wspaniałego kompleksu budowli Majów 
z Piramidą Pierzastego Węża, monumentalnym boiskiem 
do gry w pelote i ofiarną studnią, w której zatapiano wg 
legendy dziewice. Przejazd do Playa del Carmen….

D ZIEŃ 17. Plażowanie nad turkusowym Morzem Karaibskim 
w Playa del Carmen, zwanej inaczej „meksykańskim 
Miami”. Nocleg.

D ZIEŃ 18. Śniadanie. Około południa przejazd na lotnisko 
w Cancun i przelot do Mexico City. Odlot do Europy. 

D ZIEŃ 19. Przylot do europejskiego portu tranzytowego. 
Przesiadka na samolot do Warszawy. Lądowanie na 
lotnisku Okęcie. Zakończenie wyprawy.

MEKSYK - HONDURAS - GWATEMALA

Mexico City - Oaxaca - Monte Alban - Mitla - Chiapa de Corzo - Sumidero - San Cristobal de las Casas 
- Panajachel - Cichicastenango - Antigua - Copan (Honduras) - Rio Dulce - Flores - Tikal - Palenque - 

Yaxchilan - Campeche - Merida - Uxmal - Chichen Itza - Playa del Carmen

TERMINY:
18.12.2016 - 05.01.2017*
12.01 - 30.01.2017
09.02 - 27.02.2017
20.04 - 08.05.2017

05.10 - 23.10.2017
09.11 - 27.11.2017
21.12.2017 - 08.01.2018*

*Termin świąteczno-sylwestrowy - dopłata 1 460 PLN + 190 
USD

CENA: 
6 790 PLN + 1 490 USD
I rata: 800 PLN
II rata: 6 790 PLN + 1 490 USD x kurs sprzedaży Pekao 
SA na 35 dni przed terminem wyjazdu (minus I rata)

CENA ZAWIERA:
-  bilet lotniczy na trasie Warszawa - Mexico City, Cancun 

- Warszawa
-  hotele 3*** lub 4**** pokoje 2-os. z łazienkami
-  transport klimatyzowanym mikrobusem lub 

autobusem, łódź
-  opieka polskojęzycznego pilota-przewodnika na całej 

trasie
-  śniadania
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 

EUR)

W CENIE NIE SĄ ZAWARTE:
-  bilety wstępu i opłaty za przewodników: 280 USD
-  opłaty graniczne: 60 USD
-  napiwki: 70 USD
-  posiłki niezawarte w programie (aranżuje pilot)
-  dopłata do pokoju 1-osobowego: 350 USD


