
  MAJÁK NYOMÁBAN  
körutazás Mexikóban

2021. október 16-29.

Program:
Október 16.: Érkezés délután a cancúni reptérre, transzfer a szállodába, majd a 
körút ismertetése és pihenés. Éjszaka Cancúnban a NH Cancún Airport 4* hotelben. 
 
Október 17.: Kora reggel indulunk Tulumba, ahol a tengerpartra épült ősi maja város 
romjait nézzük meg, majd a közeli maja falvakban megállunk, ahol kóstolhatunk 
friss kókuszvizet ill. vásárolhatunk kézműves termékeket. Egy helyi étteremben el-
fogyasztjuk a svédasztalos ebédet, majd Punta Laguna rezervátumba utazunk, ahol 
a dzsungelben pókmajmokat, krokodilokat és különböző madarakat is láthatunk. 
Kötélen csúszva csodálhatjuk meg a dzsungelt felülről vagy le is ereszkedhetünk 
egy cenotéba. Késő délután elfoglaljuk a szállásunkat Valladolidban, ahol fakultatív 
programként – ingyenes – megnézzük a kolostor hang- és fényjátékát. Éjszaka a 
Saastah Hotel Boutique 3* szállodában.

Október 18.: Reggeli után a helyi piacot látogatjuk meg, majd Chichén Itzá 
romvárosa lesz a következő állomásunk, ahol többek között Kukulkán piramisát 
is megnézzük, ami a világ hét új csodájának egyike. A svédasztalos ebéd után 
lehetőségünk lesz egy nyitott cenotéban is fürdeni, majd pedig Izamal, vagyis 
a sárga város következik, ahol a spanyol hódítók egy lerombolt maja piramis 
alapjaira építettek ferences templomot és kolostort. Késő délután elfoglaljuk 
a szállásunkat Méridában, a Hotel Gamma el Castellano 3* szállodában.
 
Október 19.: Reggeli után megnézzük Mérida belvárosában a Montejo 
család egykori házát, majd Celestúnba utazunk, ahol egy hajótúrán veszünk 
részt és a természetvédelmi területen a lenyűgöző mangrove csatornák 
mellett flamingókat is láthatunk. A tengerparti ebéd után lesz lehetőségünk 
a Mexikói-öbölben fürdeni. Délután visszautazás Méridába. Éjszaka a Hotel 
Gamma el Castellano 3* szállodában.

Október 20.: Reggeli után egy haciendát látogatunk meg, ahol többek 
között az egykori szizál feldolgozást is bemutatják és utána egy 4 fogásos 
á la carte ebédet fogyasztunk el. 
Délután Uxmal maja romvárost nézzük meg, majd egy csokimúzeumot, 
ahol nemcsak a csokikészítés rejtelmeibe vezetnek be minket, hanem egy 
sámán által tartott maja szertartáson is részt veszünk. Éjszaka a Hacienda 
Uxmal Plantation & Museum 4* szállodában.

Október 21.: Korán reggel indulunk a méridai 
reptérre, ahonnan Chiapas állam fővárosába, Tuxtla 
Gutiérrez-be repülünk. Délután az 1200 méter magas 
Sumidero-kanyont fedezzük fel hajóval a Grijalva 
folyón, majd elfoglaljuk szállásunkat a Fiesta Inn 

Tuxtla Fashion Mall 4* szállodában.
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Október 22.: Reggeli után San Juan Chamula és Zinacantan falvakat lá-
togatjuk meg, ahol a helyi chamula indiánok tradícióit ismerhetjük meg és 

vásárolhatunk kézműves termékeket is. Délután tovább utazunk San Cristóbal 
de las Casas városba, elfoglaljuk szállásunkat, a Casa Méxicána 4* hotelt, majd 

késő délután szabadprogram a városban.

Október 23.: A korai reggeli után a 120 méter magas El Chiflón vízeséshez utazunk 
el, majd folytatjuk utunkat a Montebello tavakig. Összesen 59 tó van egy helyen, 
ebből csak párat nézünk meg. Lesz lehetőség fürdeni, kajakozni vagy a kilátókból 
megnézni a tavakat. Az egyik tó, a Lago Internacional, azért is különleges, mert egyik 
része Mexikóban van, a másik pedig Guatemalában. Érkezés a szállodába az esti órákban. 

Október 24.: A korai reggeli után kb. 1,5 óra alatt érünk a reptérre és a 11:45-ös 
géppel elrepülünk Cancúnba. Transzfer a reptérről az all inclusive szállodába.

Október 25.,26.,27.: Pihenés az Iberostar Tucán/Quetzal 5*-os szállodakomplex-
umban.

Október 28.: Délután transzfer a cancúni reptérre, utazás az Austrian Airlines köz-
vetlen járatával Bécsbe.

Részvételi díj: 1.079.900 Ft/fő
A csoport maximális létszáma 14 fő!

Az ár tartalmazza:
-  a nemzetközi repülőjegyeket a Lufthansa/Austrian Airlines járataira (odaúton 

frankfurti átszállás, visszafelé közvetlen járat Bécsbe)
-  az összes privát repülőtéri transzfert
-  privát kisbuszt a körútra
-  8 éjszaka szállást 3- és 4*-os hotelekben
-  8 reggelit és 4 ebédet
-  az összes belépőt
-  repülőjegyeket Méridából Tuxtla Gutiérrezbe és Tuxtlából Cancúnba
-  hűtött vizet a buszban
-  magyar idegenvezetést
-  4 éjszaka szállást az Iberostar Tucan tengerparti szállodában
-  all inclusive ellátást a tengerparti pihenés alatt
-  visszaút esetén Bécs–Budapest buszos transzfert 

Az ár nem tartalmazza:
-  útlemondási biztosítást
-  baleset-, betegség-és poggyászbiztosítást
-  személyes kiadásokat
-  borravalót

Hotelek: 
 Hotel NH Cancún Airport 4*  1 éjszaka
 Saastah Boutique Hotel 4*   1 éjszaka
 Hotel Gamma Fiesta Inn el Castellano 3* 2 éjszaka
 Hacienda Uxmal Plantation&Museum 4* 1 éjszaka

 Fiesta Inn Tuxtla Fashion Mall 3*  1 éjszaka
 Hotel Casa Méxicana 4*   2 éjszaka

 Iberostar Tucan 5*   4 éjszaka
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All inclusive ellátás Playa del Carmenben:

Iberostar Tucán 5*: Az ötcsillagos luxusszálloda Playa del Carmen déli részén, 
Playacaron található. A hotel a hosszú fehérhomokos strandon helyezkedik el, 

ahonnan Playa del Carmen belvárosába is be lehet sétálni ill. taxival 10 perc 
alatt bejuthatunk. A szállodától pár perc sétára Playacaron üzletek, kávéház, bárok 

és éttermek is vannak. A szálloda közvetlenül az Iberostar Quetzal hotel mellett 
helyezkedik el, a két szálloda egybe van épülve, mindkettő strandját és éttermeit 
is szabadon lehet használni. A resort komplexum kertje lenyűgöző, vízesésekkel, 
cenotéval, majmokkal, pávákkal ill. orrmányos medvékkel is találkozhatunk.
A svédasztalos éttermek mellett foglalhatunk helyet a japán, a mediterrán és a steak 
á la carte éttermekbe is. 
A Karib-tenger strandja mellett a komplexum 4 medencéjében is lehűlhetünk.
https://www.iberostar.com/en/hotels/riviera-maya/iberostar-tucan

Nemzetközi járat várható menetrendje:

2021.október 16. - Budapest 06.30-08.15   Frankfurt 10.40-15.25 Cancun
2021.október 28. - Cancun 18.05-11.30    Bécs (érkezés október 29-én)

Belső repülőjáratok:
október 21: Mérida – Tuxtla Gutierréz, 10:05 – 11:25 Viva Aerobus járatával 10 
kg-os kézipoggyász és 25 kg-os feladható bőrönd hozható.
október 24: Tuxtla Gutierréz – Cancún, 11:45 – 13:45 Viva Aerobus járatával 10 
kg-os kézipoggyász és 25 kg-os feladható bőrönd hozható.

Hasznos információk az utasoknak:

Érdemes egy pulóvert és hosszú nadrágot betenni a bőröndbe, mert Chiapas 
államban éjszaka pár fok lesz csak. Napközben jó idő lesz, de egy esőkabátot 
is hozzanak, ha van.
Kényelmes zárt lábbeli javasolt az esti órákra, de napközben sok helyen elég 
a szandál vagy a papucs is.
Egész Mexikón belül, de kifejezetten Chiapas államban rengeteg a maja 
kisgyerek, akik különböző kézműves termékeket árulnak, hogy némi kis 
aprópénzhez jussanak. Ha van otthon valakinek kisebb játéka, kifestője, színes 
ceruzái vagy bármi, amire nincs szüksége és szívesen tovább ajándékozná, 
érdemes a mexikói gyerekeknek elhozni, nagy örömöt lehet ezekkel okozni.
Eurót és amerikai dollárt is hozhatnak, dollárral a Yucatán-félszigeten sok 
helyen lehet fizetni, mégis érdemes inkább átváltani. Az eurót és a dollárt is 
át tudjuk váltani pl. Tulumban az érkezés utáni napon.
Egy főétel üdítővel vagy sörrel ebédre vagy vacsorára nagyjából 10-15 USD/
fő étteremben.
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