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Meksyk – fascynujący Jukatan  
 

 
 

Dzień 1 

Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie, wylot do Meksyku przez jeden z europejskich portów lotniczych. 

Przylot na lotnisko w Cancun, przejazd do hotelu. Nocleg w Cancun. 

 

Dzień 2 

Po śniadaniu zwiedzanie miasta Valladolid. Miasto słynie z bogactwa kolonialnego, przez które nazywane jest 

„Sułtanem Zachodu”. Możliwość skosztowania typowych dań kuchni jukatańskiej (w tym obserwacji 

przygotowywania i spróbowania najbardziej znanego dania regionu „cochinita pibil”). Podziwianie cenot 

Dzitnup i Samula (naturalnych studni krasowych) pod Valladolid. Zwiedzanie muzeum dziedzictwa kulturowego 

Valladolid w budynku Klasztoru Św. Bernardyna. Założony w  XVI w. jest największą pozostałością po zakonie 

franciszkanów na Jukatanie. Przejazd do Chichen Itza. Zwiedzanie jednego z Nowych 7 Cudów Świata. 

Najbardziej znanego na świecie stanowiska archeologicznego związanego z działalnością Majów. Majowie 

posiadali ogromną wiedzę o astrologii, zbudowali najbardziej znane piramidy w Chichen Itza ku czci słońca. 

Przejazd do Meridy na nocleg.  

 

Dzień 3 

Po śniadaniu zwiedzanie starego miasta Meridy, stolicy stanu Jukatan zwanej też „Paryżem Zachodu”. 

Możliwość skosztowania kuchni Meridy, różniącej się od tradycyjnej kuchni meksykańskiej, za sprawą mieszanki 

wpływu rdzennej ludności z kuchniami przybyszy z Europy i Karaibów. Opcjonalne zwiedzanie Hacjendy 

Henequenera, byłej meksykańskiej willi, świadczącej o powstaniu miasta w XIX w (opcjonalnie). Podczas wizyty 

poznanie dawnych tradycji i przejażdżka drewnianymi wózkami zwanymi „truks”, ciągniętymi przez muły jak 

dawniej. Możliwość obserwacji przemiany agawy „henekwen” z rośliny na włókna aż do wytworzenia produktów 

finalnych. Możliwość pływania w cenocie na terenie Hacjendy. Powrót do hotelu. Nocleg w Meridzie. 
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Dzień 4 

Po śniadaniu przejazd do Campeche. Zwiedzanie miasta z bogatą historią morską i barokową architekturą, 

znajdującego się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Campeche w czasach kolonialnych było głównym 

portem Jukatanu, dzięki potężnemu systemowi obronnemu, jednemu z najlepszych na półkuli zachodniej. 

Zakwaterowanie w hotelu. Po południu możliwość skosztowania z lokalnych przysmaków, czy uczestnictwa w 

wydarzeniach kulturalnych. Kolacja i nocleg w Campeche. 

 

Dzień 5 

Po śniadaniu przejazd do stanowiska archeologicznego w Calakmul, jednego z najpóźniej odkrytych i 

otwartych dla publiczności miast Majów. Zlokalizowany jest na terenie największego meksykańskiego rezerwatu 

tropikalnego Calakmul, który jest nazywany drugim płucem obu Ameryk. Na terenie rezerwatu występuje 

niesamowite bogactwo flory i fauny. Calakmul jest domem dla 86 gatunków ssaków (w tym jaguara i pumy), około 

282 gatunków ptaków, gadów, motyli i orchidei. Obiad w formie lunch boxu. Nocleg w Campeche. 

 

Dzień 6.  
Po śniadaniu przejazd nad przepiękną Lagunę Bacalar, znaną jako Laguna Siedmiu Kolorów. Nazwa pochodzi 
od występujących siedmiu odcieni błękitu spowodowanego kontrastowi gleby z różnymi głębokościami. Miejsce 
sprawia wrażenie namiastki pochopnie utraconego raju. Możliwość kąpieli wodnych i słonecznych, a także 
pływania w głębokiej na 90 m cenocie na otwartym powietrzu na obszarze laguny (opcjonalnie). Obiad z kuchnią 
nadmorską. Dla chętnych opcjonalnie rejs łodzią motorową po lagunie. Zwiedzanie klimatycznego miasteczka 
Bacalar. Słynącego z wyrobów z drewna i ręcznie wytwarzanych ubrań kobiecych: huipil. Przejazd na kolację i 
nocleg do Chetumal.  
 
Dzień 7.  
Po śniadaniu przejazd do Mahahual, spokojnej miejscowości z butikowymi hotelami położonymi nad rajską plażą. 
Obiad w restauracji nad morzem, z możliwością opalania się na leżakach. Możliwość skorzystania z snorkelingu 
na terenie występowania drugiej co do wielkości rafy koralowej na świecie z bogatym życiem morskim z tysiącami 
kolorowych ryb i żółwi morskich (opcjonalnie). Nocleg nad Morzem Karaibskim. 
 
Dzień 8.  
Po śniadaniu przejazd na lagunę Kaan Luum w Rezerwacie Sian Kaan. Możliwość obserwacji różnych 
gatunków ptaków i cenoty na środku laguny. Dzięki spokojnym wodom jest idealnym miejscem na relaks i 
odpoczynek, a znajdująca się na lagunie gleba na właściwości lecznicze. Przejazd do Tulum. Zwiedzanie 
stanowiska archeologicznego w Tulum,  zbudowanego jako port obronny cywilizacji Majów. Jedyne miasto 
zbudowane nad morzem przez Majów. Przejazd do Playa del Carmen. Zakwaterowanie w hotelu. Kąpiele 
morskie, rekreacja, kolacja i nocleg. 
 
Dzień 9.  
Po śniadaniu odpoczynek na plaży. Około południa przejazd na lotnisko w Cancun. Wylot do Warszawy przez 
jeden z portów tranzytowych. 
 

Dzień 10.  

Przylot do europejskiego portu tranzytowego. Przesiadka na samolot do Warszawy. Lądowanie na lotnisku 

Okęcie.  

 

Możliwość realizacji opcji wypoczynek po zakończeniu zwiedzania. Indywidualna wycena w zależności od 

długości i formuły pobytu. 

 

Terminy: 

15.01 – 24.01.2022 

03.02 – 12.02.2022 

25.03 - 03.04.2022* 

29.04 - 08.05.2022* 

28.10 - 06.11.2022* 

25.11 - 04.12.2022 

27.12 - 05.01.2023** 

 



 

 

CENA: 

6 490 PLN + 1 380 USD 

 

I rata: 800 PLN 

II rata: 6 490 PLN + 1 380 USD x kurs sprzedaży Pekao SA - na 35 dni przed terminem wyjazdu (minus I rata) 

* Dopłata do wysokiego sezonu – 90 USD 

** termin sylwestrowy - dopłata 1 500 PLN + 110 USD 

 

Wycieczka objazdowa o średnim stopniu trudności. 

 

CENA ZAWIERA: 

- bilet lotniczy na trasie Warszawa - Cancun – Warszawa   

- transfery hotel-lotnisko-hotel  

- hotele 3* i 4*, pokoje 2-os. z łazienkami 

- transport minibusem 

- opieka polskiego pilota na miejscu 

- śniadania, obiady i kolacje na całej trasie,  

- ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR) 

 

CENA NIE ZAWIERA: 

- bilety wstępu i opłaty za przewodników: 100 USD 

- napiwki: 50 USD 

- pozostałe posiłki (aranżuje pilot) 

- dopłata do pokoju 1-osobowego: 240 USD 

- wycieczek fakultatywnych: 140 USD za pakiet czterech fakultetów wymienionych w programie 

 

DODATKOWE WYMAGANIA 

 

Należy posiadać paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu. 

 

 


