
               MEXIKO – poznávací zájezd s relaxem na Playa del Carmen 
                                             Připraveno pro CCV –  program zájezdu 
 

  

    

 

 MEXICO CITY – CANCUN 
27. prosince 2019 až 10. ledna 2020  

 
 

CENA 61.750 Kč za osobu ve dvoulůžkovém pokoji 
Den  1  (27/12/2019)    ODLET PRAHA 
Odlet linkou KLM v 06.00 hod do Amsterodamu, odtud přímou linkou do MEXICO CITY – přílet v cca 18.45 
hod místního času 
Transfer do hotelu , pravděpodobně hotel BW MAJESTIC*** . 

Mexico City patří k největším městům na světě jako např. Soul nebo Tokio. Původně bylo stavěné na 

ostrově jezera Texcoco Aztéky v roce 1325 jako Tenochtitlan, který byl celkově zničen roku 1521 a 

následně byl přestavěn Španěly  v jejich urbanistickém stylu. 

Den 2 (28/12/2019)    (S)                            MEXICO CITY   

 
Snídaně v hotelu. 

Návštěva Národního antropologického muzea s jedinečnými sbírkami hispánské civilizace a poklady, 

které vytvářely Mexickou kulturu. 

Dále Historické centrum Mexico City – Zocalo – hlavní náměstí v srdci historického centra Mexico City, 

dálw Metropolitní katedrála vystavěná v letech 1573 až 1813, dale sídlo mexické federální exekutivy – El 

Palacio National – dříve centrum aztíéckého Tenochtitlanu. Po přestávce na oběd (není v ceně), procházka 

po  Calle Madero nakonec návštěva paláce Bellas Artes Palace. 

Den 3 (29/12/2019)  (S)        MEXICO CITY / TEOTIHUACAN / MEXICO CITY  

 
Snídaně v hotelu 

Odjezd do Basiliky panenky Marie z Guadalupe v Mexico City, kterou navštíví každý rok vice něž  

20 miliónů poutníků – je to po Vatikánu nejvíce navštěvovaný katolický monument na světě. 

Dále pokračování do Teotihuacan, který byl nejpopulárnějším a nejdynamičtějším městem centrálního 

údolí. Chrám Quetzalcoatl temple, stejně jako impresivní pyramidy Slunce a Měsíce jsou svědky slavné 

minulosti, z vrcholu pyramid je nádherný výhled na okolí. 

Po přestávce na oběd (není v ceně) návštěva “Obsidian Workshop” a ochutnávka "pulque" - Mexického 

starodávného nápoje. Návrat do hotelu v Mexico City. 

Den 4 (30/12/2019)   (S)       MEXICO CITY / přelet do CANCUNU – CHICHEN  ITZA 

 

https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotels-in-mexico-city/best-western-hotel-majestic/propertyCode.70165.html
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Snídaně v hotelu, následně transfer na letiště a přelet do Cancunu, po příletu odjezd do Chchen Itza, 

ubytování v hotelu Villas Archeologicas Chichen Itzá. 

Den 5  (31/01/2020)   (S)     CHICHEN ITZA - MERIDA 

 
Po snídani návštěva nejznámějšího mayského království a nejslavnějšího chrámového komplexu na 

severním Yucatánu Chichén Itzá. Tento komplex mayských památek byl  vybrán mezi 7 novodobých divů 

světa. Nejznámější pyramidou je Kukulcánův chrám, zvaný též El Castillo, dále bude obdivovat Palác 

válečníku, Caracol neboli Observatoř, největší hřiště na mayskou míčovou hru pelotu, které kdy bylo 

nalezeno či posvátnou cenote - studnu, která byla svědkem lidských obětí. Přejezd do Meridy, ubytování v 3* 

v centru města, Prohlídka centra Méridy, návštěva pamětihodnosti z koloniálního období v okolí náměstí 

Maison del Embajador Merida. . 

Den 6  (01/01/2020)  (S)      MÉRIDA – CELESTUN - DZIBICHALTUN 

Po snídani odjezd do Celestúnu (asi 1,5 hod) do rezervace růžových plameňáků, fakultativně výlet lodí na 

jejich hnízdiště (cca 225 Kč).Odpoledne návrat do hotelu v Meridě. 

Den 7  (02/01/2020)  (S)     MERIDA – UXMAL - CAMPECHE 

 
Snídaně. Přejezd do Uxmalu a prohlídka archeologického naleziště, jednoho z nejvýznamnějších středisek 

mayské civilizace s mnoha zajímavými budovami: Chrám kouzelníka (který v sobě ukrývá další čtyři stavby), 

Královský palác a klášter jeptišek, jenž je považován za nejdokonalejší budovu takzvaného puuckého stylu, 

který vyniká ozdobnými prvky na fasádě a mnoha maskami boha deště Chaca. VIDEO Z vrcholu Velké 

devítistupňové pyramidy je dech beroucí výhled na celé království. Přejezd do Campeche (na seznamu 

UNESCO), koloniální města, vybudovaného na břehu moře a opevněného proti nájezdům pirátů, ubytování 

v hotelu 3* Plaza Colonial Campeche v centru města. Fakultativně možnost večeře ve stylové restauraci v 

centru.  

Den 8  (03/01/2020)  (S)     CAMPECHE - PALENQUE 

 

Snídaně. Následuje transfer do Palenque, které mnozí pokládají za nejkrásnějšía také nejzáhadnější místo 

Střední Ameriky a za architektonický vrchol mayské civilizace. Odpoledne prohlídka Palenque které je na 

seznamu kulturního dědictví UNESCO a leží na zvlněných kopcích pohoří Altos de Chiapas.Uprostřed 

smaragdově zeleného tropického lesa se dochovalo velké množství chrámů, paláců a pyramid i hřiště na 

míčovou hru. Království dosáhlo svého vrcholu v 7. století našeho letopočtu za vlády krále Pacala. 

Nejvýznamnějšími stavbami jsou Chrám nápisů se zachovalou hrobkou krále Pacala, Chrám slunce, El 

Palacio, Chrám kříže a Templo del Conde. Nenechte si ujít výstup na vrchol Chrámu Listového kříže z 

kterého je krásný výhled na celé království, následuje krátká prohlídka musea, kde budete obdivovat repliku 

sarkofágu krále Pakala, vážící 16 tun. Nocleh v hotelu Palenque 3*+ Chablis Palenque. 

https://www.villasarqueologicaschichen.com/
https://www.maisondelembajador.com/galeria
http://www.pruvodce-mexiko.cz/uxmal/
https://www.youtube.com/watch?v=83wzF36sxzI&t=2s
https://www.hotelplazacolonial.com/galeria/
http://www.pruvodce-mexiko.cz/palenque-2/
http://www.hotelchablis.com/galeria/
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Den 9 (0|4/01/2020)   (S)      PALENQUE – BECÁN – CHICANNA -  CHETUMAL  

 
Po snídani transfer do Becánu, který se nachází ve středu jižního Yucatanu v džungli v oblasti zvané Rio 

Bec. Zde budete obdivovat majestátné chrámy a pyramidy tohoto kdysi mocného království, na téměř 

všechny chrámy a paláce se dá jěště vystoupat.  Po krátkém transferu  navštívíte Chicanná, které v překladu 

z mayštiny znamena “Dům s hadími ústy”, toto království je postaveno ve stylu Chenes, který je 

charakteristický umístěním zoomorfních motivů – průčelí paláců je zobrazováno např. v podobě otevřeného 

chřtánu boha země nebo hada. Následuje krátký přejezd do Chetumalu, ubytování v hotelu  3-4*. 

Den 10 - (05 /01/2020)  (S)                   CHETUMAL -   CANCUN 

 
Snídaně. Přejezd k laguně Bacalar a zastávka s možností koupání v “jezeře sedmi barev” s blankytně 

modrou vodou video Pokračování transferu do Playa del Carmen do hotelu 3* Plaza Playa, ubytování je bez 

snídaně, hotel je nepřipravuje. CCa 50 od hotelu je skvělá snídaňová restaurace.  

Den 11 -14 (05/01 - 09/01/2020)                                          CANCUN 

Pobyt v hotelu Plaza Playa v Playa Del Carmen 

9.1. odpoledne transfer na letiště CANCUN – navečer odlet linkou AIR FRANCE do Paříže – zde dopoledne 

10.1. přestup na linku do Prahy. Plánovaný přílet 10.1.2020 okolo poledne 

 

CENA 61.750 Kč za osobu ve dvoulůžkovém pokoji 

příplatek  na jednolůžkový pokoj  + 11.500 Kč 
 

Cena obsahuje: 

-  letenky Praha – Mexico City a zpáteční letenku Cancun – Praha 

-  letenku Mexico  City – Cancun 

-  13 x ubytování v hotelech uvedených v programu 

-  9 x snídaně v hotelu 

- vstupy do památek 

-  dopravu  klimatizovaným autobusu v průběhu okruhu 

-  český průvodce během poznávacího okruhu 

-  mayský průvodce na památkách 

 

Cena nezahrnuje: 

- další stravu a nápoje mimo uvedené v programu 

- komplexní cestovní pojištění a pojištění stornopoplatků (možno dokoupit v CA  za 1.610 Kč bez omezení 

věku, léč. výlohy – plnění 6 mil. Kč) 

 

Mexická měna:  PESO ( 1 MXN)  = cca 1.20 Kč 

 

Program připravila: CK Metatour International, s.r.o.                                Zpracováno: 17.2.2019 

Organizaci zajišťuje: CA Jitka Černá, tel. 728 800 332 

 

určeno pouze pro studenty CCV 

přihlášky výhradně u Ing.Steinové 

 

http://www.pruvodce-mexiko.cz/becan-chicanna-xpujil/
https://www.youtube.com/watch?v=LR8IJpvA2A8&t=114s
https://hotelplazaplaya.com/

