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MEKSYK POŁUDNIOWY: Rekiny wielorybie na Półwyspie 
Jukatan - wyprawa 
 
Trasa: Mexico City – P.N. Cacahuamilpa – Taxco – Cuernavaca – 
Puebla – Oaxaca – Monte Alban – Tehuantepec – Sumidero – San 
Cristobal – San Juan Chamula – San Lorenzo de Zinacantan – 
Palenque – Yaxchilan – Usumacinta – Campeche – Uxmal – Merida – 
Izamal – Chichen Itza – Chiquila – Isla Holbox – Isla de los Pajaros – 
Puerto Morelos – Cancun 

     
 
Wyruszymy na spotkanie z największą rybą świata – rekinem wielorybim! Bez wątpienia spotkanie oko w 
oko z tym olbrzymem, będzie unikalnym doświadczeniem, zapadającym w pamięci na długie lata. Rekiny 
wielorybie osiągają długość 18 m, przy wadze od 11 do 25 ton. To majestatyczne, łagodne stworzenia, a 
możliwość ich obserwacji i bezpośredniego pływania z nimi, każdemu sprawi wiele radności.  
 
Największe atrakcje:  

 Mexico City – gwarna stolica Meksyku z największą katolicką katedrą obu Ameryk 

 Teotihuacan – miejsce, w którym ludzie stają się bogami 

 Jaskinie w Parku Narodowym Cacahuamilpa  

 Zwiedzanie wytwórni trunku na bazie agawy, z robakiem – mezcal 

 Nizwykła świątynia w San Juan Chamula 

 Kolonialne miasta: San Cristobal i Merida 

 Religijne centra Majów na Jukatanie: Palenque, Uxmal i Chichen Itza 

 Pobyt na wyspie Holbox i spotkanie z największą rybą świata – rekinem wielorybim 

 Wspaniałe plaże Cancun 
 

 Termin:     Cena:     
 07.07 – 21.07.2019r.   6633 zł + 2208 USD 
  
 

PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa - Mexico City (-/-/K) 
Wylot z Warszawy, przelot do Meksyku. Nocleg w Mexico City. 
 
Dzień 2 Mexico City (S/-/K)  
Zwiedzanie Miasta Meksyk: Plac Trzech Kultur, Bazylika Matki Boskiej z Guadalupe, gdzie znajduje się 
cudowny obraz patronki całej Ameryki Łacińskiej, zwanej Gwadelupaną, Teotihuacan, gdzie na obszarze 
21 km² znajdują się pozostałości prekolumbijskiego miasta, składające się z pałaców, świątyń i 
dziedzińców, nad którymi dominują Piramidy Słońca i Księżyca, połączone szeroką Drogą Zmarłych. 
Nazwa  pochodzi z języka nahuatl i można ją przetłumaczyć jako: miejsce, w którym ludzie stają się 
bogami.  Według legend zostało ono zbudowane przez olbrzymów, zwanych quinametin, którzy mieli żyć 
przed pojawieniem się ludzi i zostali zniszczeni przez wielką katastrofę. Kolacja pod piramidami. Powrót 
do Miasta Meksyk, panorama z Wieży Latynoamerykańskiej. Nocleg w Mexico City.  
 
Dzień 3 Mexico City – P.N. Cacahuamilpa – Taxco – Cuernavaca (S/L/K) 
Przejazd do parku Cacahuamilpa i zwiedzanie jaskiń stworzonych głównie ze skał wapiennych, 
powstałych najprawdopodobniej w wyniku trzęsienia ziemi jakieś 85-120 mln lat temu, obecnie należących 
do jednego z największych systemów jaskiń na świecie. Przejazd do Taxco i spacer po mieście: przejazd 
labiryntem górskich uliczek, kościół św. Pryscylli i św. Sebastiana, punkty widokowe, Zocalo. Przejazd do 
Cuernavaca i zwiedzanie największych atrakcji miasta: Palacio de Cortes, Ogrody Morelos i Juarez, 
Katedra, strefa archeologiczna Teopanzolco, prywatne muzeum Roberta Brady'ego, Ogród Borda. Nocleg 
w Cuernavaca. 
Dzień 4 Cuernavaca – Puebla – Oaxaca (S/L/K) 
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Przejazd u podnóża wulkanów Ixtacihuatl i Popocatepetl do Puebla. Po drodze podziwianie piramidy w 
Cholula i zwiedzanie Tonantzintla. Następnie zwiedzanie Puebla (UNESCO) o bogatej historii, gdzie 
znajduje się 99 czynnych kościołów i ma się wrażenie, że nie ma ulicy bez kościoła, katedry, klasztoru lub 
innego obiektu sakralnego. W programie: Starówka, kościół św. Dominika, targ Parian. Przejazd do 
Oaxaca. Wieczorny spacer po Starówce. Nocleg w Oaxaca. 
 
Dzień 5 Oaxaca – Monte Alban – Tehuantepec (S/-/K) 
Przejazd do Monte Alban i zwiedzanie najważniejszego miejsca kultu Zapoteków i Misteków. Wizyta przy 
drzewie Arbol de Tule oraz wyprawa do wodospadów Hierve el Agua. Wizyta w lokalnej wytwórni mezcalu 
– słynnego trunku z robakiem. Możliwość poznania tradycyjnych technik produkcji. Przejazd do 
Tehuantepec. Nocleg w Tehuantepec. 
 
Dzień 6 Sumidero – San Cristobal (S/-/K) 
Przejazd do Parku Narodowego Sumidero. Rejs łodzią motorową po rzece Kanionu Sumidero, 
położonego ok. 40 km od Tuxtla Gutierrez, stolicy meksykańskiego stanu Chiapas. Skały kanionu sięgają 
wysokości 900. metrów. Przejazd przez Chiapa de Corzo do San Cristobal de las Casas. Wieczorny 
spacer po mieście. Nocleg w San Cristobal. 
 
Dzień 7 San Juan Chamula – San Lorenzo de Zinacantan – Palenque (S/L/K) 
Zwiedzanie kościoła w San Juan Chamula. Dla każdego jest to niecodzienne doświadczenie, bo 
wchodzimy niby do zwykłej, katolickiej świątyni, a jednak to, co tam zastajemy, bywa dla większości 
dezorientujące. W kościele nie ma ławek. Ludzie siedzą na podłodze. Wszędzie jest pełno igliwia, a w 
powietrzu unosi się zapach palących się świec i kadzideł. Jest ołtarz, lecz nie ma mszy. Ludzie siedzą na 
podłodze i modlą się w dość dziwny (z naszego punktu widzenia) sposób. Obok nich stoją świeczki, 
napoje gazowane oraz leżą martwe kury. A poza tym, atmosfera jaka tam panuje jest raczej swobodna... 
Indianie, zamieszkujący wioskę, przyjęli chrześcijaństwo już dawno temu, przy czym nową religię nałożyli 
na stare wierzenia i obyczaje przodków. Wizyta w domostwie Indian Tzotzil zamieszkujących San Lorenzo 
de Zinacantan. Przystanek i spacer przy malowniczych wodospadach Agua Azul. Przyjazd do Palenque. 
Nocleg w Palenque.  
 
Dzień 8 Yaxchilan – Usumacinta (S/-/K) 
Wczesny wyjazd do starożytnego miasta Majów – Yaxchilan. Przeprawa łodzią po rzece Usumacinta. 
Yaxchilan słynie z dużej liczby doskonale zachowanych rzeźb. Wypoczynek i możliwość kąpieli przy 
wodospadach Golondrinas. Nocleg w Palenque. 
 
Dzień 9 Palenque – Campeche (S/L/K) 
Zwiedzanie Palenque, ważnego ośrodka kultury Majów, odkrytego w 1784 r. w głębi puszczy, którego 
największy rozkwit nastąpił w VI-VIII wieku. W programie: Świątynia Czaszki, Świątynia Czerwonej 
Królowej, Świątynia Inskrypcji, Plac Liściastego Krzyża, Pałac, Obserwatorium, spacer po lesie do tzw. 
Łaźni Królowej i wizyta w Muzeum. Przejazd na Półwysep Jukatan. Nocleg w Campeche.  
 
Dzień 10 Uxmal – Merida – Izamal (S/L/K) 
Zwiedzanie Uxmal, jednego z najważniejszych, ceremonialnych ośrodków kultury Majów: Świątynia 
Wróżbity, Patio Mniszek, Wielka Piramida. Zwiedzanie hacjendy sizalowej: plantacje, proces produkcji, 
muzeum. Przejazd do Meridy, kolonialnej perły Jukatanu, i zwiedzanie: Zocalo, Katedra, Pałac 
Gubernatora, Rynek. Przejazd do Izamal i zwiedzanie: Klasztor Matki Bożej Jukatańskiej, Muzeum Jana 
Pawła II. Nocleg w okolicy Chichen Itza. 
 
Dzień 11 Chichen Itza – Chiquila – Isla Holbox (S/L/K) 
Zwiedzanie Chichen Itza, prekolumbijskiego miasta, założonego przez Majów na półwyspie Jukatan około 
450r. Nazwa miasta pochodzi od dwóch świętych zbiorników, przy których zostało ono założone (nazwa 
Chichen Itza znaczy: Źródła Ludu Itza). Zbiorniki te, zwane cenote, służyły od V wieku jako miejsce 
składania ofiar. Zobaczymy m. in.: boisko do gry w pelotę, Ścianę Czaszek, Platformę Orłów i Jaguarów 
oraz Wenus, Cenotę Sagrado, Świątynię Wojowników, Świątynię Kukulkana, Obserwatorium. Następnie 
przejazd do Chiquila na północy Jukatanu i przeprawa promowa na wyspę Holbox. Nazwa wyspy oznacza 
"ciemną dziurę" i pochodzi od znajdujących się tutaj obszarów namorzynowych, zabarwiających na czarno 
wodę w Lagunie Yalahao. Rdzenni mieszkańcy wyspy to potomkownie Majów, zajmujący się głównie 
rybołóstwem i wyplataniem hamaków. Zakwaterowanie w hotelu na rajskiej plaży. Relaks lub możliwość 
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eksploracji wyspy. Nocleg na Holbox.  
 
Dzień 12 Isla Holbox – Isla de los Pajaros (S/-/K) 
Rejs łodzią w głąb morza i obserwacja rekinów wielorybich oraz pływanie z nimi (pod okiem 
wykwalifikowanego instruktora – możliwość snorkellingu lub nurkowania). Rejs na wyspę Isla de los 
Pajaros (wyspa mangrowa, będąca siedliskiem lęgowym różnych gatunków ptaków, w tym: flamingów, 
pelikanów i kormoranów). Powrót do hotelu i czas wolny na rekreację i plażowanie. Nocleg na Holbox. 
 
Dzień 13 Isla Holbox – Chiquila – Puerto Morelos (S/L/K) 
Powrót promem do Chiquila i przejazd do Puerto Morelos. Relaks na plaży, z możliwością snorkellingu 
przy wspaniałej rafie koralowej i szansa podziwiania bogatego świata koralowców, barwnych rybek, 
płaszczek, żółwi morskich. Nocleg w Puerto Morelos. 
 
Dzień 14 Puerto Morelos – Cancun (S/-/-) 
Transfer na lotnisko w Cancun i przelot do Mexico City. Przerwa tranzytowa. Odlot do Europy.  
 
Dzień 15 Warszawa (-/-/-) 
Przylot do Warszawy. 
   
Cena obejmuje:  

 przelot na trasie: Warszawa/Mexico City, Cancun/Warszawa, 

 noclegi w hotelach 3*/4* wg lokalnej kategorii (dopłata do pokoju 1-os.: 555 USD), 

 wyżywienie wg programu (S-śniadanie, L-obiad, K-kolacja), 

 transfery i przejazdy podczas zwiedzania, 

 przeprawę promem na wyspę Holbox, 

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem, 

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i parków, 

 usługi lokalnych przewodników, 

 pilota / tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel, 

 opłatę wjazdową do Meksyku oraz lokalne podatki i opłaty rządowe,  

 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 
Warszawa, ul. Przyokopowa 31.   

 
Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji, wycieczek fakultatywnych, 
napiwków, wydatków osobistych, opłat za filmowanie i fotografowanie, opłaty wylotowej 20 USD, 
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.    
 
UWAGA - Kalkulacja dla grupy min. 10 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. Program 
może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczne ceny 
biletów lotniczych z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów wstępu i 
opłacie wylotowej.  
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