NABÍDKA ZAHRANIČNÍ CESTY

MEXIKO - OKRUH YUCATANEM
NA MOTORKÁCH
29. 11. - 9. 12. 2022

Mexiko je zemí velmi výrazných kontrastů - od bohatých oblastí severního výbžku poloostrova Yucatan,
kde tráví svou dovolenou lidé z celého světa, až po velmi chudé oblasti mexického vnitrozemí při hranicích
s Guatemalou a Belize. Mexiko svým návštěvníkům nabízí nepřeberné množství aktivit, od příjemné
relaxace na plážích světově proslulých středisek přes bohaté poznávání jedné z nejvýznamnější
amerických kultur až po adrenalinové aktivity nebo přechody tropického pralesa v jižní části země. Mexiko
uchvátí také svými přírodními krásami. Může se pochlubit jedněmi z nejkrásnějších pláží na světě.
Relaxační pobyt v luxusním resortu na Riviéra Maya bychom vám rádi zpestřili jedinečnou možností objet
si celý poloostrov na motorkách. Pro dobrodružnější povahy jsme připravili pětidenní okruh po
poloostrově na motorkách tipu Enduro. Během zhruba 1 400 km dlouhého okruhu navštívíte vše, čím se
poloostrov a v podstatě celé Mexiko proslavili. Čekají vás návštěvy koloniálních měst jako Valladolid,
Merida nebo nádherné přístavní město Campeche. Poznáte tajuplnou krásu antických mayských měst,
mezi něž patří Chitzen Itza, Uxmal nebo Mayapan. Vykoupete se v průzračných vodách zdejších „cenotes“
a dojedete do nejodlehlejší oblasti poloostrova, města uprostřed pralesa Calakmul. Ochutnáte skvělé
speciality a nad chlazenou Margharitou nebo mexickým pivem Corona budete rozjímat o zdejším
jednoduchém a příjemném životě. Před návratem na Riviéra Maya se ještě vykoupete v křišťálově modré
laguně, Cenota Azul, která je největší a nejznámější cenotou na poloostrově.
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Program cesty
1. den
29. 11. 2022:
 Ráno setkání účastníků na mezinárodním Letišti Václava Havla v Praze
 Společné odbavení zavazadel a následně drobné občerstvení před cestou
 Celodenní přelet do Cancúnu
 Přílet do Cancúnu, odbavení, vyzvednutí motorek a odjezd do Playa del Carmen
 Ubytování v hotelu a začátek čerpání all inclusive služeb v hotelu, nocleh
2. den
30. 11. 2022:
 Ráno po snídani odjezd z Playa del Carmen do Chichén Itzá
 Dopolední prohlídka areálu, jednoho z hlavních center mayské kultury a novodobého divu
světa na poloostrově Yucatán. Pyramidy zasvěcené kmenovým bohům Kukulkan a Chac, hřiště
na obřadní hru tzv. pelotu, Observatoř, Obětní studně, Palác jeptišek a mnoho dalších
velkolepých staveb.
 Po prohlídce areálu nejznámějších mayských vykopávek přejezd k nádherné cenotě Yokdzonot,
kde budetě mít možnost se osvěžit.
 Poté bude zajištěn oběd v nedaleké restauraci
 Po obědě přesun do Meridy, koloniální perly a hlavního města státu Yucatán
 Meridě se přezdívá „Bílé město“, po příjezdu prohlídka města s hlavními dominantami jako
jsou katedrála San Ildefonso, Palacio de Gobierno, Casa de Montejo nebo bulvár Paseo de
Montejo. Merida proslula svou koloniální architekturou, lidovou keramikou a vázáním hamak.
 Večer ubytování a nocleh v hotelu
3. den
01. 12. 2022:
 Snídaně v hotelu a odhlášení
 Po snídani odhlášení a odjezd do laguny Celestun. Laguna je biosférickou rezervací, kde žijí
růžově zbarvení plameňáci, pelikáni a jiné ptactvo.
 Po příjezdu plavba člunem po laguně s možností koupání ve sladkovodním jezírku uprostřed
mangrovů. Poté krátká zastávka a odpočinek na pláži v klidných vodách Mexického zálivu.
 Oběd individuálně v některé z plážových restaurací.
 Po obědě odjezd do Uxmal, které je dnes jednou z nejnavštěvovanějších mayských památek,
nabízející, díky zrestaurovanými budovám, zajímavý pohled na původní vzhled města.
 Příjezd do hotelu v e stylu mexické haciendy, ubytování a odpočinek u bazénu.
 Večeře a nocleh v hotelu
4. den
02. 12. 2022:
 Dopoledne prohlídka mayského města Uxmal, které představuje nejdokonalejší příklad puucké,
velmi dekorativní architektury. V archeologické zóně jistě zaujme Pyramida kouzelníka.
Nezvyklá stavba oválného půdorysu je na mexickém území raritou; oběd po cestě
 Odpoledne odjezd do města Campeche na břehu Mexického zálivu
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Program cesty
 Po cestě zastávka v Minonitské vesnici. Minonité jsou společenstvím, které původně žilo v
oblasti carského Ruska a v deltě řeky Visla na území dnešního Polska. Toto náboženské
společenství dnes čítá zhruba 100 000 členů, z nichž většina žije na poostrově Yucatan. Během
návštěvy vesnice se přesunete v čase do 1. poloviny 19. století a uvidíte návrat k původnímu
životu v přímém přenosu.
 Po příjezdu ubytování v hotelu a prohlídka pečlivě zrekonstruovaného centra koloniálního
města. Výborná příležitost ochutnat mořské speciality, nocleh
5. den
03. 12. 2022:
 Snídaně v hotelu a odhlášení
 Dopolední přesun do města Calakmul, nejdříve podél zálivu, později velmi zajímavou krajinou
mokřadů a pastvin
 Oběd bude individuálně zajištěn v místní restauraci po cestě
 Odpoledne prohlídka starého mayského města, které se nachází v centrální části poloostrova v
oblasti Petén, asi 30 km severně od guatemalských hranic
 Je zcela obklopené největším dochovaným deštným lesem o rozloze 7 300 km², kde byla
vyhlášena rezervace. V rozlehlém a unikátním areálu Calakmul, který byl roku 2002 zapsán na
Seznam kulturního dědictví UNESCO, můžeme nalézt pyramidy, kamenné stély a mnoho dalších
staveb
 Večer strávený v srdci panenské přírody v pohodlí ekohotelu, večeře a nocleh v hotelu
6. den
04. 12. 2022 :
 Snídaně v hotelu a odhlášení
 Zastávka v Cenote Azul, až 90 metrů hluboké studni plné křišťálově čisté vody, koupání
 Poté odjezd do Tulumu, kde bude zajištěn oběd v místní restauraci
 Odpoledne příjezd zpět do hotelu v Playa del Carmen, začátek all inclusive programu
7. - 9. den: 05. - 07. 11. 2022:
 Celodenní relaxace a odpočinek na pláži v hotelovém resortu Dreams Tulum Resort & Spa
 Možnost využití bohaté nabídky all inclusive služeb a aktivit, které hotel nabízí (viz popis
hotelu)
 Pro zájemce možnost zajistit některý z fakultativních výletů:
10. den
08. 12. 2022:
 Dopoledne relaxace a odpočinek na pláži v hotelovém resortu
 V odpoledních hodinách odhlášení z hotelu a odjezd na letiště v Cancúnu
 Odevzdání motorek a check-in na let do Evropy, noční přelet
11. den
09. 12. 2022:
 Přílet do některé z evropských metropolí a přestup na linku do Prahy
 Konec služeb CK IITours
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MEXIKO : UBYTOVÁNÍ 29. 11. - 8. 12. 2022
PLAYA DEL CARMEN 29. 11. - 30. 11. 2022

WYNDHAM ALLTRA PLAYA DEL CARMEN ADULTS ONLY ALL INCLUSIVE ****
Kvalitní all inclusive resort v blízkosti městečka Playa del Carmen.
Z hotelu se můžeme pěšky projít po centru městečka a především po proslulé 5. Avenue.
https://alltrabyplaya.com/playa-del-carmen

MERIDA 30. 11. - 1. 12. 2022

FIESTA AMRICANA – MERIDA ****
Kvalitní a velmi příjemný hotel v centru největšího města poloostrova Yucatan.
www.fiestamericana.com/hoteles-y-resorts/fiesta-americana-merida

UXMAL 1. - 2. 12. 2022

HACIENDA UXMAL PLANTATION & MUSEUM****
Hotel v blízkosti mayských vykopávek, který je klasickou ukázkou mexické haciendy.
www.mayaland.com/en/hotels/uxmal/hacienda-uxmal-plantation-museum
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MEXIKO : UBYTOVÁNÍ 29. 11. - 8. 12. 2022
CAMPECHE 2. - 3. 12. 2022

HACIENDA PUERTA CAMPECHE LUXURY COLLECTION HOTEL****
Čtyřhvězdičkový hotel v těsné blízkosti historického centra města, které je zapsané na listu
kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
https://www.marriott.com/en-us/hotels/cpehl-hacienda-puerta-campeche-a-luxurycollection-hotel-campeche/

XPUJIL 3. - 4. 12. 2022
HOTEL CASA MARÁN ***

Tento hotel je typickou ukázkou ubytování na mexickém venkově.
www.facebook.com/hotelcasamaran/

PLAYA DEL CARMEN 4. - 8. 12. 2022

WYNDHAM ALLTRA PLAYA DEL CARMEN ADULTS ONLY ALL INCLUSIVE ****
Kvalitní all inclusive resort v blízkosti městečka Playa del Carmen.
Z hotelu se můžeme pěšky projít po centru městečka a především po proslulé 5. Avenue.
https://alltrabyplaya.com/playa-del-carmen
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