
MISTER MATIK

Vse barve 
Mehike

Piramide, templji in zapuščina Majev, podzemni vodni svet – Cenote,
večdnevni karneval, pisan rastlinski (džungla) in živalski svet 

(krokodili, flamingoti, želve, ptice, ribe), pokušina lokalne hrane in 
pijače, srečanje z današnjimi Maji, karibski otok in morje.

14 dni
Cena 2.395 EUR

27. 1. do 9. 2. 2019
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Vrhunci potovanja: piramide, templji in zapuščina Majev, podzemni vodni svet – Cenote, 
večdnevni karneval, pisan rastlinski (džungla) in živalski svet (krokodili, flamingoti, želve, ptice, 
ribe), pokušina lokalne hrane in pijače, srečanje z današnjimi Maji, karibski otok in morje.

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. Let v Cancun. Spoznavni večer s pijačo dobrodošlice.
2. Ogled najbolj znamenitega mesta Majev Chichen Itze, enega izmed 7 čudes sveta. Templji, 
piramida, obredna jama za žrtvovanje ljudi. Sprehod čez Valladolid – kolonialno mestece. 
3. Roza jezera, lebdenje v slani vodi, naravni blatni piling, vožnja s čolnom med flamingoti in 
krokodili v nacionalnem parku Ria Lagartos, ogled tradicionalne ribiške vasice Las Coloradas.
4. Vožnja skozi džunglo po tračnicah v vozičku s konjsko vprego do treh Cenot pri Cuzami – 
raziskovanje podzemnih jam s kristalno čisto vodo, kjer se bomo tudi osvežili in okopali. 
Otvoritev karnevala s tradicionalnimi plesi in ognjemetom v Meridi.
5. Merida – kulturno središče Jukatana. Živahni ter lepi mestni trgi. Obisk muzeja Majev, 
spoznavanje kolonialne zgodovine, katedrale in palače, mehiške kulture, barantanje na lokalni 
tržnici, pokušanje različnih vrst lokalne hrane in pijač (una cerveza y un taco por favor). 
6. Srečanje z današnjimi Maji (v Mehiki jih še vedno živi 2 milijona), ki nam bodo predstavili 
njihovo zgodovino, kulturo ter način življenja. Okusili bomo majevsko tradicionalno hrano. 
Nočitev pri jezeru v ribiškem mestecu Bacalar. 
7. Bacalar – mesto Majev, kasneje zatočišče piratov, ki ga obkroža prelepa narava. Krajši treking 
skozi džunglo, ter za osvežitev izlet z ladjico po laguni sedmerih barv. Laguno bogatijo 
raznovrstni ptiči. 

PROGRAM



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

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. 

8. Obisk mesta z najlepšim razgledom – Tulum. Razvaline majevskega mesta s templjem na vrhu 
klifa nad rajsko karibsko plažo. Skok v morje. Zabava na karnevalu v Playa de Carmen.
9. Plavanje in snorklanje z velikimi želvami v Akumalu in uživanje na peščeni plaži. Še ena 
zabavna noč v Playi de Carmen. 
10. Odkrivanje majevskih templjev, piramide in ruševin, skritih v džungli Cobe. In to s kolesom, v 
stilu Indiana Jonesa.  Kratka plovba na otok Conzumel na zaključek karnevala. 
11. Dan otoškega življenja na rajskem otoku Conzumel. Možnost lenuharjenja na plaži, 
snorklinga, kosila na plaži, izletov z ladjico, ribolova ali pa raziskovanja otoka (aktivnosti tega 
dneva niso vključene v ceno, zatorej ima vsak prosto izbiro).
12. Še pol dneva za uživanje v karibskem morju. Premik v živahni Cancun in večerni sprehod čez 
mesto in možnost zabave.
13. Ogled Cancuna, možnost za še en skok v Karibsko morje in nakupovanje. Let proti Evropi. 
14. Prihod v Evropo. 
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Podatki o potovanju:
Trajanje: 14 dni 
Datum: 27. 1. do 9. 2. 2019
Cena:
2.395 € 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).

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 

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 

          

       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.

Podatki o podjetju: Mister Matik Ltd. 83 
Ducie St. M1 2JQ Manchester, Velika Britanija. 
TRR odprt pri Banki Koper: SI56 1010 0005 
5206 672
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*Cena po tej ponudbi velja do 31. 12. 2017. 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 550 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 550 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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