
Wonders of the Mayas & Rivera Maya > 05–15.01.2020
Pentru începutul anului 2020 vă propunem să descoperim împreună o altă destinație inedită: MEXIC!

Condimentat ca salsa, îmbătător ca tequila și ireal precum picturile Fridei Kahlo, Mexic îți deschide simțurile, îți

energizează mintea și îți alină sufletul. În zona Yukatan civilizația Maya și-a lăsat amprenta prin piramida de la

Chichen Itza și nenumărate minuni arheologice. Moștenirea spaniolă s-a păstrat și ea destul de bine, prin orașe

fermecătoare construite în jurul unor piațete umbroase, cu palate și vile în stil plateresc. Iar una dintre marile

„bucurii” ale unei călătorii în Mexic este gastronomia, în care se găsesc preparate bazate pe 59 de feluri de

porumb.

Vom avea ocazia să „gustăm” câte puțin din această diversitate într-un tur de 6 zile vizitând: marea piramidă de

la Chichen Itza; Merida, orașul alb, capitala zonei Yukatan; Palenque, bastion al civilizației mayașe, ei fiind cei au

descoperit și cultivat porumbul, bumbacul, fasolea și cacao, aceasta având în trecut valoare de monedă de

schimb; tot ei au domesticit mai întâi cainele și apoi curcanul și au avut unul dintre cele mai avansate sisteme de

scriere. Vedem parcuri naturale spectaculoase și avem parte de experiențe gastronomice inedite. Urmează 4 zile

de relaxare pe plajele minunate ale Mării Caraibelor.

Ziua 1, duminică, 05.01.2020
 

Timișoara – Budapesta – Paris – Cancun

Zburăm din Budapesta via Paris, spre Cancun, cu compania Air France. Ajungem la Cancun după-amiaza,

având timp suficient pentru un prim contact cu Marea Caraibelor. Cazare pentru o noapte la Fairfield Inn Cancun

sau similar.



Cina inclusă.

Ziua 2, luni, 06.01.2020
 

Cancun – Ria Lagartos – Cenote – Chichen Itza (390 km / 5 ore)

De la Cancun pornim spre Ria Lagartos (Alligator River), unul dintre cele mai bine conservate locuri din

Peninsula Yukatan. Acesta este un sat pescăresc, care adăpostește cea mai mare populație de flamingo din

Mexic, multe specii de păsări în pădurea de mangrove și aligatori, care au și dat numele acestui loc. Vizităm apoi

și vestitele cenote (peșteri inundate) ale zonei Yukatan. Servim prânzul și avem timp pentru o baie și relaxare.

După-masă ajungem la Chichen Itza; cazare la Okaan Resort sau similar. Mic dejun, prânz și cină incluse.

Ziua 3, marți, 07.01.2020
 

Chichen Itza – Izamal – Merida (135 km / 2 ore)

Unul dintre cele mai speciale momente pe care le putem trăi în Mexic este să vedem răsăritul soarelui la

piramida Chichen-Itza (06-08.00h), locație de referință a civilizației Maya. Orașul mayaș a fost „recuperat” din

jungla deasă și până în momentul actual doar 30 de clădiri îngropate sau acoperite de vegetația din jur au fost

scoase la iveală de către arheologi și restaurate.

Templul lui Kukulkan, cunoscut popular ca „ El Castillo”, este cea mai impresionantă clădire (cu o înălțime de 25

m), care predomină peisajul sitului. „El Caracol” se aseamănă unei cochilii de melc. Observatorul a fost folosit de

către populația Maya, printre altele, pentru a studia planeta Venus și orbita acesteia. Ne întoarcem la hotel

pentru a servi micul dejun.

Urmează vizita la Izamal. „Orașul celor 3 culturi” este unul dintre cele mai vechi din Yucatan, combinând

rămășițe ale trecutului pre-hispnic, cu urme din perioada colonială și cu prezentul. Acest fost centru religios al

populației Maya este dominat de către templul piramidal Kinich Kakmo, Zeul Soarelui. Biserica mănăstirească

San Antonio de Padua din centrul orașului are una dintre cele mai mari curți din Mexic și se află pe locul unei

foste piramide Maya. Avem timp pentru prânz la Izamal (nu este inclus).

Continuăm călătoria spre Merida, capitala zonei Yukatan, numită și „orașul alb”. Pe Paseo de Montejo putem

vedea numeroase vile și palate construite în sec. XIX. Vedem Plaza Grande, locul unde se află catedrala și Casa

de los Montejo, ridicată între 1542-1549, fiind probabil singurul exemplu de casă civilă construită în Mexic, în stil

plateresc, în sec. XVI. Vedem Palatul Guvernului și Primăria și ne rămâne puțin timp și pentru a descoperi orașul

pe cont propriu. Cazare la Hotel El Castellano, Gamma by Fiesta Inn Merida sau similar. Mic dejun și cină

incluse.

Ziua 4, miercuri, 08.01.2020 
 

Merida – Uxmal – Cacao Museum – Campeche (250 km / 3 ore)

De la Merida pornim spre Uxmal unde vizităm ruinele templelor din perioada fascinantei culturi Maya. Spre

deosebire de alte orașe mayase, Uxmal a fost complet înghițit de pădurea tropicală, după cucerirea spaniolă.

Cea mai importantă structură este Piramida Magicianului, de 35 m înălțime. În partea sudică a complexului se

află Marea Piramidă, din care doar o singură latură a fost eliberată de vegetația abundentă.

Urmează o vizită la Muzeul de Cacao, unde aflăm informații despre creșterea și cultivarea plantei de cacao și

importanța ei pentru mayași. Putem gusta băutura tradițională, numită „aurul negru”, făcută din boabe de cacao



și condimente.

După-amiaza ajungem la Campeche. Cazare la Plaza Campeche Hotel sau similar. Mic dejun și cină incluse.

Ziua 5, joi, 09.01.2020
 

Campeche – Palenque (360 km / 4 ore)

După micul dejun facem un tur panoramic al orașului de coastă, Campeche, trecând prin centrul istoric, cu

casele sale coloniale, în culori pastelate, cu arcade și biserici cu clopote. Vedem zidurile rămase din orașul vechi

și catedrala St. Francisc. Datorită stării sale excelente de păstrare și calității arhitecturii, orașul a fost inclus în

patrimoniul UNESCO.

Continuăm călătoria spre Palenque, un bastion al populației Maya Ch’ol, din statul Chiapas. Ne aflăm acum în

„sudul adânc” al Mexicului, unde descendenții îmbrăcați colorat ai maya pot fi văzuți peste tot, iar limba lor se

aude frecvent pe străzi și în piețe. Cazare la Hotel Mision Palenque sau similar. Mic dejun și cină incluse.

Ziua 6, vineri, 10.01.2020
 

Palenques – Becan – Chetumal (490 km / 6h45m)

În jungla Chiapas se află poate cel mai interesant oraș al civilizației Maya, Palenque. Trebuie să retineți că tot

ceea ce s-a construit aici, s-a făcut fără ajutorul obiectelor de metal, al cailor sau al roții. Totul este construit prin

tenacitatea și munca omului. Civilizația Maya s-a prăbușit în mod misterios în secolele VIII–IX. A fost devorată de

junglă până când au redescoprit-o conchistadorii spanioli în secolul XVI.

Palenque a fost un oraș-stat care se întindea pe aproape 60 de km2, dar arheologii estimează că doar 5-10% din

acest oraș a fost redescoperit din desișul pădurii tropicale. Mai multe structuri au fost dezgropate: Templul

Inscripțiilor, Palatul, Templul Contelui și Templul Crucii, acestea fiind cele mai proeminente.

Pornim spre Chetumal și în drum vizităm orașul Becan, un alt sit al civilizației Maya. S-au găsit dovezi despre

existența acestui loc datând din anul 550 î.e.n. și se crede că locul a fost abandonat în jurul anului 1200.

Ajungem seara la Chetumal, situat pe coasta estică a penisulei Yukatan. Acesta este portul naval cel mai

important al Mexicului, în comerțul cu statul vecin Belize. Cazare la Capital Plaza Hotel sau similar. Mic dejun și

cină incluse.

Ziua 7, sâmbătă, 11.01.2020
 

Chetumal – Bacalar Lagoon – Tulum

În drum spre zona de coastă facem o vizită în Laguna Bacalar, cunoscută și sub numele de „Lagoon of seven

colors” – laguna celor 7 culori, unde vom avea parte de peisaje de vis, cu ape turquoise și vegetație luxuriantă.

Aici facem o oprire rapidă înainte de a continua către situl arheologic din Tulum, unul dintre ultimele orașe

construite și locuite de mayași. Tulum este unul dintre locurile cu cel mai puternic impact vizual din Mexic,

deoarece juxtapune ruinele antice lângă ape turquoise și plaje cu nisip alb și negru.

Seara ajungem la hotelul de pe plajă, Dreams Tulum Resort & Spa sau similar.

Cazare pentru 4 nopți în cameră Deluxe Garden View cu masă în regim All Inclusive.



Ziua 8, duminică, 12.01.2020 
 

Riviera Maya

Ziua 9, luni, 13.01.2020 
 

Riviera Maya

Ziua 10, marți, 14.01.2020 
 

Riviera Maya

Ziua 11, miercuri, 15.01.2020 
 

Cancun – Paris

Camera rămâne la dispoziția noastră până la prânz, ora hotelului pentru check-out.

Transfer de la hotel la aeroport pentru zborul de întoarcere.

Ziua 12, joi, 16.01.2020 
 

Paris – Budapesta – Timișoara

Încheiem această călătorie cu gândul la următoarea aventură.

Detalii de zbor

05.01.2020 – 06.00 – 08.30 h – Budapesta – Paris CDG /

12.00 – 17.15 h – Paris CDG – Cancun (durată zbor 11.15h)

15.01.2020 – 19.30 – 11.05 h – Cancun – Paris CDG (durată zbor 9.35h) . Aterizare la Paris în 16.01.2020.

16.01.2020 – 13.20 – 15.30 h – Paris CGD – Budapesta

Diferență fus orar: România – Mexic: -8h (sau diferență Budapesta – Cancun: -7h).

Servicii incluse în programul de mai sus:

Bilete de avion cu compania Air France pe ruta și datele menționate în clasa economy, inclusiv

taxe aeroport și bagaje: de cală (23kg), de mână (7kg) per persoană;

Transferuri aeroport – hotel – aeroport;

Transport pe toată durata turului în minibus cu aer condiționat, taxe de drum și parcări;

Ghid local vorbitor limba engleză pe durata turului și însoțitor din partea agenției pentru întreaga

călătorie;

10 nopți de cazare (6 nopți în perioada turului cu demipensiune și un prânz și 4 nopți la plajă în

regim all inclusive) în cameră dublă în hotelurile menționate sau similare;

Taxele de intrare la toate obiectivele turistice menționate în program;



Bacșișuri pentru transportul bagajelor în aeroport (1 bagaj de persoană) și în hoteluri și pentru

personalul responsibil cu curățenia din hoteluri în perioada turului;

Asigurarea de insolvabilitate a Agenției IDEA Travel.

Servicii neincluse:

Alte bilete de avion în afara celor menționate;

Cazare în alt tip de cameră decât standard sau Garden View în hotelul de la plajă. Camera Sea

View sau alte tipuri pot fi rezervate cu costuri suplimentare.

Alte mese și băuturile în timpul meselor pe durata turului;

Cheltuieli de natură personală;

Bacșiș pentru șofer și/sau ghidul din perioada turului (va fi colectat în perioada turului);

Asigurare medicală de călătorie și/sau storno (pentru călătoria în Mexic este necesară o

asigurare medicală);

Transportul la/de la Budapesta pe care îl putem organiza în regim privat (fără alți pasageri externi

grupului). Din Timișoara costul este de cca 70 eur/persoană dus-întors. Acest cost este valabil

dacă întregul grup călătorește împreună.

Tarife:

2590.00 eur / persoană în cameră dublă – OFERTĂ SPECIALĂ valabilă pentru rezervări făcute

până la 30.09.2019

2690.00 eur / persoană în cameră dublă – Tarif Standard

550.00 eur / supliment cameră Single

140.00 eur / reducere a treia persoană în camera dublă*

Tarifele sunt valabile pentru un grup de minim 12 persoane.

*Vă rugăm să țineți cont de faptul că în Mexic nu sunt camere mai spațioase destinate pentru 3 persoane și nici

nu oferă 3 paturi în cameră. Camera triplă se referă strict la faptul că este ocupată cu 3 persoane, oferind doar 2

paturi. Această notă este valabilă pentru hotelurile din perioada turului, la plajă situația fiind diferită.

Termene și condiții de plată:

Tarifele sunt exprimate în euro per persoană în cameră dublă.

Plata se face în euro sau în lei (curs BNR+2%).

Avansul de 30% se achită la contractarea pachetului turistic. Avansul de 30% se poate achita

până la 31.10.2019. Din 01.11.2019 avansul minim este de 50%.

Diferența se achită până la data de 02.12.2019.

Notă: Tariful este valabil în limita locurilor disponibile. Ofertele Speciale sunt valabile în limita locurilor

disponibile.
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