Vse barve Mehike

Piramide, templji in zapuščina Majev, podzemni vodni svet –
Cenote, hacienda, pisan rastlinski (džungla) in živalski svet
(krokodili, flamingoti, želve, ptice, ribe), pokušina lokalne hrane
in pijače, srečanje z današnjimi Maji, karibski otok in morje.

Cena 2.395 EUR
AKCIJSKA CENA: 2295 €
15 dni / 8. 2. do 22. 2. 2020

MISTER MATIK

KONTAKT: www.mistermatik.com | info@mistermatik.com | 070 /156-960

PROGRAM
Ne pozabite: Maksimalno število potnikov je 14. / Vsi odhodi so vedno zagotovljeni. / Ni
doplačila, ne glede na velikost skupine. / Brez doplačila za potnike, ki potujejo sami
in so sobo pripravljeni deliti s sopotnikom.
1. dan. Let v Cancun. Spoznavni večer s pijačo dobrodošlice. Časti vodnik.
2. dan. Rio Lagartos. Za začetek zabaven izlet na obalo Mehiškega zaliva. Slika ali dve pri roza in
oranžnih jezerih solin, vožnja s čolnom po naravnem rezervatu Rio Lagartos, bogatemu z
raznovrstnimi pticami, flamingi in krokodili. Za zdravje si nanesemo majevsko kopel (naravni
blatni piling) in se za piko na i skopamo v Mehiškem zalivu.
3. dan. Izamal in Merida. Izlet v kulturno središče Jukatana. Izamal, mestece rumenih stavb,
razvaline nekoč velike piramide ter še večjega še delujočega frančiškanskega samostana.
Obiščemo avtentično lokalno tržnico s svežim sadjem, zelenjavo in pravo mehiško ter
jukatansko hrano. Pokušanje lokalnega sadja in zelenjave. Doživetje Meride, njenih živahnih ter
pisanih trgov, kolonialne zgodovine preko guvernerjeve palače in katedrale, dobre hrane in plesa
v latino ritmih.
4. dan. Hacienda in Merida. Beseda dneva je heneken (ne, ni “i-ja” v besedi). Agavi podobna
rastlina, ki so jo gojili na haciendah. Obiščemo haciendo, se sprehodimo čez prostore za
gospodo, čez polja ter spoznamo heneken in zakaj je bil tako pomemben za gospodarstvo
tistega časa. Popoldne se sprehodimo čez avenijo Montejo s palačami ter vilami. Zabavni večer
v Meridi.
5. dan. Cenote. Dan za raziskovanje mehiškga podzemlja - Cenot. Za začetek se popeljemo v
kočijah, ki vozijo po tračnicah zapuščenih in sedaj zaraščenih polj henekena, do lukenj v tleh, ki
vodijo do podzemnih jam, katere hranijo kristalno čisto vodo, ki se s pomočjo sončnih žarkov
kaže v različnih odtenkih modre. To so cenote, obiščemo kar tri, vsaka pa ima svoj čar. V njih
zaplavamo in se osvežimo. Zvečer relaksacija ob bazenu v hotelu.
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6. dan Chichen Itza, mezkal in Valladolid. Mesto na seznamu sedmih čudes sveta veleva, da v
izogib preveliki gneči in vročini ogled tega mogočnega majevskega mesta opravimo v jutranjih
urah. Za še boljšo voljo sledi obisk destilarne, kjer na tradicionalni način pridobivajo mezkal.
Mezkal je tekilin brat. Okušanje treh vrst mezkala. Pozno popoldan se v ležernem tempu
sprehodimo po ulicah in parkih kolonialnega mesteca Valladolid, kjer se zmes kolonialne in
majevske kulture odraža na vsakem koraku, kjer so hiše v različnih živih barvah ter so domačini
zelo prijazni. Večer v mestu (s poglabljanjem znanja o razliki med mezkalom in tekilo za
neutrujene) ali relaksacija v hotelu.
7. dan. Coba in majevski šaman. V jukatanski džungli skrite razvaline nekoč mogočnega
majevskega mesta. Za lepši razgled na prostranost gozda bomo splezali na vrh najvišje
majevske piramide na Jukatanu. Da bo še bolj zabavno, se med templji prevažamo s kolesi. Po
Cobi obisk bližnje vasice, v kateri živijo potomci Majev. Spoznamo lokalnega šamana in njegov
pomen za skupnost. Opravi kratek obred, ki se ga lahko udeležite. Vožnja v Bacalar. Večerja ob
obali jezera (ni vključena v ceno).
8. dan. Bacalar. Malo mirno mestece ob jezeru, ki navduši s svojimi odtenki modre barve.
Dopoldan obiščemo trdnjavo San Felipe, ki je mestece ščitila pred pravimi pirati s Karibov.
Piratsko navdahnjeni zaplujemo po jezeru Bacalar in se ustavimo na več zanimivih ter lepih
točkah. Med drugim pri podvodni cenoti, kjer se globina jezera z 1 metra prepadno poveča na
90 metrov ter v laguni 7 odtenkov modre. Večerni obisk malega, vendar živahnega trga
mesteca Bacalar.
9. dan. Tulum in karibsko morje. Prihod nazaj na obalo karibskega morja. Relaksacija na plaži po
vožnji iz Bacalarja. Večerni sprehod čez Tulum.
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10. dan. Tulum – obalno mesto majev, Akumal, Playa de Carmen. Zjutraj obiščemo edino
obalno mestece Majev, kjer se na vrhu klifa nad Karibskim morjem dviga mali majevski
tempelj. Sprehodimo se med razvalinami in kuščarji. Za osvežitev se odpeljemo na plažo
Akumal, kjer v zalivu domujejo velike želve. Lahko zaplavamo med njimi. Kosilo na plaži (ni
vključeno v ceno). S plaže se odpravimo v moderno in zelo živahno mesto Playa del Carmen.
Nastanimo se v hotelu ter se sprehodimo po glavni ulici mesta, kjer mrgoli restavracij, trgovin,
žive glasbe in ljudi.
11. dan. Cozumel. S trajektom se odpeljemo na bližnji otok Cozumel. Večinoma neposeljen otok,
ki ga obkroža kristalno čista voda, bogata z ribami. Nastanitev v hotelu. Dan za zaslužen počitek
in uživanje na morju.
12. dan. Cozumel. Poldnevni izlet z ladjico z več postanki za snorklanje.
13. dan. Cozumel in Cancun. Uživanje v otoškem življenju še pol dneva z izletom po točkah
otoka (na eni točki naredijo bojda najboljši mojito v Mehiki). Odhod proti Cancunu. Namestitev v
hotel in večerni ogled tega žurerskega mesta.
14. dan. Cancun, let domov. Prosto v Cancunu v kolikor bo dopuščal čas (npr. nakupovanje
spominkov, tekile, uživanje na plaži). Let proti Evropi.
15. dan. Prihod na bližnje letališče v Evropi.
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Vse barve Mehike
Mehika naj bo vaš navdih! Našli ga boste v skrivnostnih mitih, ki se pletejo okoli starodavnih
ljudstev Majev in Aztekov, v glasnih zvokih tropskih gozdov in edinstveni rožnati barvi
flamingov. Barvita dežela v ravno prav začinjeni quesadillas. Mehika nikoli ne spi. Njene barve se
prepletajo skozi pestro arhitekturo, pisana oblačila domačinov, začinjene quesadillas in
turkiznega Karibskega morja.
Veličastne civilizacije in osupljiva narava
Raziskovanje mehiške preteklosti je en sam užitek. Med palmami tropskih gozdov bomo
odkrivali templje in piramide, ki jo je temu delu sveta zapustila veličastna civilizacija Majev.
Majevski Chichen Itze je eno izmed sedmih čudes sveta. Mehika je polna presežkov. Divja in
pestra narava se zlahka kosa s slavo njene zgodovine. Ste za avanturo čutil? Skok v laguno
sedmih barv, plavanje z želvami in kristalno vodo podzemnih jam bomo v enem vdihu zamenjali
z divjo džunglo in rožnatimi flamingi.
Krožniki, platno in buritto
Španska kolonialna doba je Mehiki zapustila slikovita in živahna mesta, ki so dom neskončne
ustvarjalnosti te dežele. Karneval je samo del moderne mehiške umetnosti, ki se v največji meri
odvija na ulicah. Okusom se bomo predali med pokušino lokalne hrane in pijače in plesom
pozno v noč, domišljiji pa ob srečanju s tam še živečimi skrivnostnimi Maji, ki še vedno
soustvarjajo to edinstveno deželo.
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Podatki o potovanju:

Maksimalno število potnikov je 14.

Trajanje: 15 dni
Datum: 8. 2. do 22. 2. 2020
Cena:
2.295 € na osebo v dvoposteljni sobi.
V primeru, da oseba potuje sama in je
pripravljena deliti sobo s sopotnikom, ni
doplačila.
Otroci do 18. leta: v primeru, da otrok potuje
v spremstvu dveh odraslih oseb in spi v isti
sobi, mu priznamo 150 € popusta. Enak
popust priznamo tudi drugemu otroku.
Doplačilo za enoposteljno sobo je 400 € (v
primeru, da potnik ne želi deliti sobe).

Vsi odhodi so vedno zagotovljeni.
Ni doplačila, ne glede na velikost
skupine.
Brez doplačila za potnike, ki potujejo
sami in so sobo pripravljeni deliti s
sopotnikom.

V ceno je vključeno:
•povratna letalska karta z bližnjega letališča v
ekonomskem razredu z vsemi pristojbinami
• vse nočitve z zajtrkom na destinciji v
urejenih, aklimatiziranih sobah z lastno
kopalnico, kategorije 3* oz. 4*
• pokušina lokalne hrane in pijače
• vsi prevozi na destinaciji po programu
• vsi ogledi po programu
• vse vstopnine po programu
• organizacija in izvedba potovanja
• slovensko vodenje na destinaciji
V ceno ni vključeno:
• vse, kar ni navedeno pri »V ceno je
vključeno«
• osebni izdatki potnikov
• vsa hrana in pijača, ki ni navedena pri »V
ceno je vključeno«
• prevoz do in z bližnjega letališča
Podatki o podjetju: Mister Matik Ltd. 83
Ducie St. M1 2JQ Manchester, Velika Britanija.
TRR odprt pri Banki Koper: SI56 1010 0005
5206 672

*Cena po tej ponudbi velja do 31. 12. 2019. Po tem datumu si pridržujemo pravico do zvišanja cen ter/ali spremembe leta (letalske družbe, odhodnega letališča oziroma kombinacije letov) in datumov potovanja. Za potrditev
te ponudbe je potrebno vplačati nepovratni depozit v višini 750 EUR, preostali znesek pa v celoti poravnati najkasneje 30 dni pred začetkom potovanja. Način plačila je nakazilo na bančni račun agencije Mister Matik Ltd.,
odprt pri Banki Koper. Stroški odpovedi potovanja: do 60 dni pred začetkom potovanja znašajo stroški odpovedi 750 EUR. Za ostale roke veljajo določila, napisana v splošnih pogojih poslovanja podjetja Mister Matik Ltd.
V primeru neudeležbe na potovanju znaša strošek 100% cene potovanja. Odpoved potovanja je potrebno sporočiti v pisni obliki. Zaradi zagotovitve kakovosti potovanja si pridržujemo pravico do spremembe vrstnega
reda izvedbe posameznih ogledov (npr. sprememba zaradi vremena). Splošne pogoje poslovanja potovalne agencije Mister Matik Ltd. lahko prejmete na zahtevo, ali si jih ogledate na spletni strani www.mistermatik.com..
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