MEKSYK
„Festiwal Śmierci”
Termin 26.10-08.11.2021 (14 dni)

GŁÓWNE ATRAKCJE
Meksyk urzeka nas swoją historią i tradycją, która przeplata tajemniczą kulturę Majów i Azteków z
hiszpańską, chrześcijańsko-kolonialną tradycją. Magia kolorów wciąż kultywowanej prekolumbijskiej
tradycji i plejada smaków meksykańskiej kuchni, (która może zniewolić!), to właśnie Meksyk, który
proponujemy. To także niezapomniane plaże Zatoki Meksykańskiej nad dwoma oceanami – Pacyfikiem i
Atlantykiem, które urzekną swym pięknem, spokojem a zarazem różnorodnością i bogactwem nawet
najbardziej wymagające osoby. Jukatan oprócz plaż to przede wszystkim wizyta w Chichen-Itza –
kompleksie piramid wpisanym na listę UNESCO. Ale najciekawszym punktem naszej wyprawy będzie
udział w wyjątkowym „FESTIWALU ŚMIERCI”, podczas którego poznamy wyjątkowe obrzędy związane
ze Świętem Zmarłych.
Zapraszamy na niezapomnianą przygodę, w czasie, której można zatopić się w historii i jej tajemnicach,
zatracić w smakach, kolorach i przyrodzie Ameryki Łacińskiej….
- zwiedzimy Chichén-Itzá – jeden z siedmiu cudów świata wpisany na listę UNESCO
- wizyta w Coyoacan, gdzie odwiedzimy Muzeum Fridy Kahlo
- odwiedzimy Plac Trzech Kultur i świątynię Matko Boskiej z Guadalupe,
- odkwyjemy starożytne Piramidy Teotihuacan
- w Taxco spędzimy fascynujący czas na Placu Borda
- odwiedzimy Cmentarz Xoxocotlan gdzie obejrzymy ceremonię Dnia Zmarłych.
- weźmiemy udział w uroczystości w Dnia Zmarłych i paradzie ulicznej
- zwidzimy wybrane, najpiękniejsze miejsca półwyspu Jukatan - Valladolid , różowe jezioro Las
Coloradas, naturalną kresową studnię Cenote
- zrelaksujemy się na plaży PLAYA DEL CARMEN
PROGRAM WYPRAWY
Dzień 1 -2 WARSZAWA – miasto MEKSYK (-,-,-)
Wylot do Meksyku, odbiór z lotniska Meksyk-Benito Juarez, zakwaterowanie w hotelu.
Odpoczynek po podróży. Kolacja i nocleg.

Dzień 3 MEKSYK - COYOACAN - FRIDA KAHLO - GARIBALDI – MEKSYK (B,-,-)
Po śniadaniu wyjazd do Coyoacan, wspaniałej dzielnicy tego regionu, która nadal zachowuje kolonialną
architekturę i malowniczy krajobraz. Króluje tu styl bohemy i mnóstwo domów pomalowanych na jasne kolory.
Miejsce to słynie z intensywnego życia kulturalnego i obejmuje kilka literackich centr, galerie sztuki i Muzeum
Fridy Kahlo lokalnie nazywane The Blue House. Lunch.
Odwiedzimy jedną z najbardziej legendarnych atrakcji miasta, plac Garibaldi. Popularne miejsce spotkań
zespołów Mariachi i najlepsze miejsce w mieście do wysłuchania muzyki Mariachi na żywo występujących w
tradycyjnych strojach. Tu zjemy również kolację w jednej z klimatycznych restauracji.
Po spacerze po placu i wysłuchaniu zespołów powrócimy do hotelu.
Lunch i kolacja nie są wliczone.
Dzień 4 MEKSYK - GUADALUPE SHRINE - TEOTIHUACAN – MEKSYK (B,-,-)
Śniadanie w hotelu. Dziś odwiedzimy Plac Trzech Kultur i świątynię Matko Boskiej z Guadalupe, a na
koniec starożytne Piramidy Teotihuacan (42 km od Meksyku). Teotihuacan są to jedne z najważniejszych ruin
Ameryki ze względu na ich mistrzowski układ urbanistyczny, monumentalną architekturę i silne wpływy
religijne i polityczne. Powrót do hotelu.
Dzień 5 MEKSYK - TAXCO (178 km, 2 godz. 50 m) (B,-,-)
Śniadanie w hotelu. Wyjazd o 09:00 do Taxco. Miasto słynie z produkcji srebrnej biżuterii i z hiszpańskiej
architektury kolonialnej. Głównym miejscem jest Plac Borda oraz budynki kultowego kościoła Santa Prisca z
XVIII wieku wybudowanym w stylu churrigueresque. Jest to hiszpańska odmiana baroku, charakteryzująca się
przerostem elementów ornamentowych i niezwykłą obfitością rzeźbiarskich detali. W pobliżu znajduje się
centrum kultury Casa Borda, gdzie wystawiane są prace lokalnych artystów i słychać lokalną muzykę oraz
odbywają się wydarzenia teatralne.
Lunch i kolacja nie są wliczone. Powrót do hotelu.
Dzień 6 TAXCO - PUEBLA (212 km, 3 godz. 06 m) (B,-,-)
Śniadanie w hotelu. Wyjazd ok 09:00 do Puebla. Będziemy podziwiać blask elegancji kolonialnych budynków,
ulice i smaki. Początkowo miasto to nazywane było Ciudad de los Ángeles lub Puebla de los Ángeles, w
hiszpańskim skrócie Angelópolis. Miasto z pięknymi fasadami pokrytymi ceramiką „talavera” to autentyczne i
wyjątkowo urokliwe miejsce. To idealne połączenie historii, tradycji, kultury, naturalnego piękna i
nowoczesności, z akcentami sztuki i kolorowymi budynkami. Lunch i kolacja nie są wliczone. Nocleg.
Dzień 7 PUEBLA - OAXACA (337 km, 4h06m) (B,-,-)
Śniadanie w hotelu. Wyjazd ok 08:00 do Oaxaca. Przejazd do Mitli, głównego miejsca ceremonii w centrum
Monte Albán. Słowo Mitla lub Mictlán pochodzi z Nahuatl i jest azteckim określeniem na mityczny świat
podziemny – a ściśle mówiąc piekło, do którego mieli trafiać wszyscy słabi, starzy, zmarli na łożu oraz ci, którzy
unikali walki. Następnie przejedziemy do Teotitlan del Valle. Miasto Teotitlán del Valle słynie z wysokiej
jakości wyrobów z wełny i tekstyliów: dywanów, kurtek, toreb, gobelinów ozdobione naturalnymi barwnikami.
Powrót do hotelu. Nocleg.
Dzień 8 OAXACA (B,-,-)
Śniadanie w hotelu. Wycieczka po mieście Oaxaca. Zwiedzanie placu Oaxaca, katedry (wnętrze), Santo
Domingo Monestry (wnętrze). Następnie będziemy kontynuować spacer odwiedzając Cmentarz Xoxocotlan
(Panteon Viejo Xoxocotlán) tu obejrzymy ceremonię martwego dnia. Odwiedzimy San Agustin Etla i weźmiemy
udział w uroczystości w martwy dzień i paradzie ulicznej. Wieczorem wrócimy do Oaxaca. Nocleg.
Dzień 9 OAXACA - MÉRIDA - CITY TOUR (B,-,-)
Śniadanie w hotelu. Dzisiejszego dnia zaraz po śniadaniu udamy się na lotnisko skąd wylecimy do stolicy
Półwyspu Jukatan – Meridy zwanego „białym miastem”. Merida to miasto kontrastów. Zobaczymy tam
eleganckie hotele i restauracje, a z drugiej, północnej strony rynek, gdzie można znaleźć wiele
niskobudżetowych restauracyjek czy hoteli. Wokół Zokalo (rynku) znajduje się główny rynek (mercado) i wiele
małych lokalnych sklepików. Merida posiada kolonialną historię, a obecnie odbywa się tam wiele koncertów i
ulicznych pokazów. Odwiedzimy Pałac Rządowy, Casa de Montejo, Katedra, Jose Peon Contreras Theatre,
Paseo de Montejo.
Zakwaterujemy się w hotelu. Kolacja i nocleg w Merida.

Dzień 10 MÉRIDA - IZAMAL - CHICHEN ITZA - POKAZ ŚWIATŁA I DŹWIĘKU (B,-,-)
Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Izamal, urokliwego miasteczka z klasztorem, którego ulice, budynki, małe
place, domy i kościoły to harmonijny rytm wizualny z jednym kolorem: żółtym. W okresie prekolumbijskim
miasto było jednym z ważnych ośrodków kultury Majów. Rozmiary budowli i rozbudowana sieć
dróg sacbé świadczą o potędze politycznej i religijnej miasta.
Wyjazd do Chichén-Itzá – jednego z siedmiu cudów świata wpisanego w rejestr UNESCO. Oprowadzać nas
będzie lokalny przewodnik, który zapozna nas z kulturą, tradycją oraz codziennym życiem Majów na terenie
antycznej Chichén Itzá. Założone w okresie renesansu ok. 1000 r. należało do głównych miast państw razem z
Chichen Itza i Mayapan. Wśród ruin zachowały się liczne zabytki np. piramida zwana Świątynią Czarownika o
wysokości 38m i eliptycznej podstawie. Na niej zbudowano 5 świątyń dostępnych z różnych stron. Kabah to
kolejne miejsce, gdzie znajduje się przepiękna piramida z tysiącem twarzy Toluca – boga deszczu. Wieczorem
zapraszamy na pokaz światła i dźwięku przy piramidach.
Nocleg w hotelu.
Dzień 11 CHICHEN ITZÁ - COLORADAS - PLAYA DEL CARMEN (B,L,-)
Śniadanie w hotelu. Kontynuujemy wyjazd do Las Coloradas i odwiedzimy Valladolid oraz kościół San
Gervasio i klasztor. Odwiedzimy również Hacienda Selva Maya Cenote. Czas na lunch.
Nocleg w Playa del Carmen
Dzień 12-13 PLAYA DEL CARMEN (B,-,-)
Śniadanie w hotelu. Relaks na plaży.
Dzień wolny w Playa del Carmen.
Dzień 14 PLAYA DEL CARMEN (B,-,-)
Śniadanie w hotelu. Transfer na lotnisko. Wylot do kraju.

Koniec wyprawy

Cena wyprawy: 1.000PLN +1.890 USD + przelot (od 3.500PLN)
Grupa 8-12 osób
Cena zawiera:
- noclegi w dwuosobowych pokojach ze śniadaniem w hotelu 3*/4* - 12 nocy
- transport na całej trasie klimatyzowanymi mini busami,
- bilety wstępu do wszystkich zabytków na trasie, zwiedzanie wraz z innymi turystami w grupach od 2-6 osób,
wspólny transport, anglojęzyczny przewodnik podczas zwiedzania
- lokalni przewodnicy we wszystkich zabytkach i w czasie zwiedzania miast,
- opieka polskiego pilota podczas całego pobytu
- ubezpieczenie NNW i KL, bagaż, Covid-19
- organizacja i serwis wyprawy
- składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Cena nie zawiera:
- biletu lotniczego na trasie: Warszawa – Meksyk DF, Cancun – Warszawa (od 3.500PLN)
- przelot wewnętrzny na trasie Oaxaca – Mérida ok. 170USD
- dodatkowych proponowanych wycieczek fakultatywnych,
- wyżywienia ok. 10 – 15 USD dziennie
- napiwków dla przewodników ok. 30USD płatne na ręce pilota na miejscu
- kosztu testu na Covid-19 jeśli będzie to wymagane
- wydatków własnych

Zasady rezerwacji wyprawy:
Zgłoszenie na wyprawę prosimy wysłać na adres: rezerwacja@asiadreamtrips.com lub Anna@asiadreamtrips.com
tel. +48 604 496 104
Rezerwacja i rozliczenie:
Gwarancją rezerwacji wyjazdu jest wpłata zaliczki na poczet wyjazdu.
Zaliczka w kwocie 1.000PLN / osoba, płatna na 7 dni od założeniu rezerwacji
Potwierdzenie grupy:
Potwierdzenie grupy nastąpi w momencie wpłaty zaliczek przez minimum 8 osób.
Wówczas wystawimy wszystkim osobom stosowne umowy na wyprawę.
Bilety Lotnicze:
Bilety lotnicze będą kupowane w momencie potwierdzenia grupy co najmniej 8 uczestników.
Każda osoba może dokonać zakupu biletu lotniczego we własnym zakresie i przesłać nam szczegóły lotu.
Za wyszukanie, rezerwacje i zakup biletów nasze biuro nie pobiera dodatkowych opłat.
Kupione przez nas bilety lotnicze mają gwarancję serwisu 24h podczas całego wyjazdu.

Organizator wyprawy:
Asia Dream Trips
ul. Rudnickiego 3a/58
01-858 Warszawa
Joanna Gorczyca-Pasrija
Joanna@asiadreamtrips.com tel. 602 733 869
Anna Maria Majkutewicz
Anna@asiadreamtrips.com tel. 604 496 104

