Mehika – Jukatan avanturca 12 dni
Cancun| Merida | Playa del Carmen

Individualno potovanje
Odhodi: po dogovoru
Za vse tiste, ki iščete čudovite bele peščene plaže, toplo turkizno morje, neokrnjeno naravo in bogato kulturno
dediščino – prava izbira je potovanje Mehika, Jukatan.
Z neštetimi neverjetnimi stvarmi, ki jih lahko počnete na polotoku Jukatan, je to najljubša destinacija številnih
različnih tipov popotnikov, od družinskih potovanj, do romantičnih pobegov parov ali samostojnih popotnikov.
Kdaj potovati? Od decembra do marca je visoka sezona, kjer so milejše temperature, nižja vlažnost ter manj
možnosti za dež.

POTOVANJE SE ZAČNE IN KONČA v CANCUNU.
POT IZ EVROPE IN NAZAJ TRAJA DODATNE DNI (SKUPAJ 14 DNI).
POTOVANJE LAHKO PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM.

PLAN POTOVANJA:
1. dan CANCUN. Prihod v Mehiko – Cancun. Ureditev vseh vstopnih formalnosti in srečanje z voznikom ter prevoz
do hotela. Nočitev. (H)
2. in 3. dan CANCUN. Zajtrk. Prosto za počitniške užitke, prilagoditev novi klimi in samostojna raziskovanja. V
zadnjih 20 letih se je Cancun iz majhnega ribiškega mesta razvil v eno najbolj znanih svetovnih letovišč. S svojimi
dolgimi peščenimi plažami in turkizno modro barvo morja je pravi biser Karibov. Mesto je razdeljeno na mestno in
hotelsko cono, povezuje pa ju Blvd. Kukulcan, ki se razteza vzdolž celotnega polotoka. Na 23 km dolgi obali se nahaja
kar 150 hotelov. V mestu, ki nikoli ne spi, so dobre zabave zagotovljene v znanih klubih Coco Bongo, Playboy,
Mandala ... Cancun ima poleg dobre zabave in čudovitega Karibskega morja tudi kulturno-zgodovinske spomenike.
Če ste ljubitelj zgodovine, je Museo Maya de Cancun pravo mesto za vas. V tem muzeju se lahko veliko naučite o
Majih in njihovi civilizaciji. Čez dan so na voljo različne vrste dejavnosti, kot so smučanje na vodi, jadralno padalstvo,
potapljanje, druženje z delfini ali bližnje srečanje z morskimi psi. Obstajajo tudi razkošna nakupovalna središča in
številne restavracije vseh svetovnih kuhinj. Med bivanjem v Cancunu boste po izbiri lahko obiskali otok Isla Mujeres
(Ženski otok), ki se nahaja v njegovi neposredni bližini. Otok je dolg 8 km in širok 800 m (v najširšem delu) in z
razliko od Cancuna je Isla Mujeres uspel ohraniti svoj stari ritem, tradicijo in običaje. Največja atrakcija otoka je
podvodni muzej Musa z zbirko več kot 500 skulptur, potopljenih v morje - idealen kraj za ljubitelje potapljanja. Otok
je tudi zbirališče mladih, pohodnikov in pustolovcev z vsega sveta. Nočitev. (H, Z)
4. dan CANCUN – MERIDA. Zajtrk. Danes potujete naprej v glavno mesto Jukatana - Merida (poimenovana "belo
mesto") je eno izmed najbolj živahnih mest na polotoku. Merida je bila ustanovljena leta 1542, ko je španski osvajalec
Francisco de Montejo zavzel starodavno majevsko mesto T’ho. To svetovljansko mesto z muzeji, galerijami in
impozantnimi stavbami ob aveniji Paseo Montejo vas ne bo pustilo ravnodušnega. Za Merido je značilna pristna
španska arhitektura iz 16. stoletja, iz katere izvira najstarejša katedrala na celini San Ildefonso, zgrajena iz blokov
uničenih piramid Majev. 30 km od mesta je Mehiški zaliv in njegov najlepši del – obala Flamingos, ki se razteza med
pristaniščem Progreso in rezervatom Celestun in ki je vsekakor vredna ogleda. Nočitev. (H, Z)
5. dan MERIDA – izlet Uxmal in Kabah. Zajtrk. Organiziran izlet, kjer obiščete arheološka najdišča Uxmal in
Kabah. Kosilo na poti. Prost večer. Nočitev. (H, ZK)
6. dan MERIDA – izlet Homun cenotas. Zajtrk. Organiziran izlet za ogled Homun in Cuzama cenotes. Posebno
doživetje ogleda jam, kjer lahko tudi plavate. Kosilo na poti. Prost večer in uživanje mesta po svoje. Nočitev. (H,
ZK)

7. dan MERIDA – po želji izlet v CHICHEN ITZA – PLAYA DEL CARMEN. Zajtrk. Danes se lahko podate na
izlet v Chichen Itzo, je pod zaščito Unesco. Sprehod do najslavnejših majevskih ruševin, Chichen Itze. Tukaj boste
dodali piko na i in naredili rezime majevski zgodbi. Prepričali se boste, zakaj Chichen Itza spada med sedem čudes
sodobnega sveta. Navduši vas izjemna domiselnost starodavnih arhitektov in mojstrovina, tista piramida z vseh
fotografij, slavni El Castillo. Tu je še observatorij majevskih astrologov, slavni vodnjak El Cenote in mini model
kasnejšega originalnega mesta ter še mnogo več, vse pa je povezano z zgodbicami in ugibanji. Po ogledu Chichen
Itze se vrnete v počitniški predel Playa Del Carmen. Nočitev. (H, Z)

8. – 11. dan PLAYA DEL CARMEN, počitnice. Zajtrk. Neskončno dolga peščena plaža, turkizno modro morje, beli
pesek, trgovine s spominki, mehiške menze, mariachi, tekila ... Viva la Playa !!! Viva la Mexico !!! J. Playa Del Carmen
je magnet za pustolovce in glavna postaja za vse popotnike Jukatana. Iz Playe so možni dobro organizirani številni
izleti v okoliške kraje, narodne parke, Cenote (jame, napolnjene s kristalno čisto vodo) in stara majevska mesta.
Trudite se jih čim več obiskati, uživati v čudoviti naravi, spoznati civilizacijo, ki je živela na tem območju, raziskovati
okolje. Podate se lahko na izlet v Tulum, staro majevsko mesto, ki je 70 km oddaljeno od Playe. Arheološko območje
Tulum se nahaja na strmi obali, obrnjeni proti sončnemu vzhodu, s čudovitim razgledom na Karibsko morje. To je
tropski raj in zgodovinsko čudo, vse v enem. Pod ruševinami je ena najlepših plaž na svetu. Ob pogledu nanjo
ostanete brez sape. Tu se bodo iguane prosto sprehajale poleg vas in morda boste videli morske želve, ki odlagajo
jajca v pesek. Ni veliko krajev na svetu, ki ponujajo podobno izkušnjo kot Tulum. Območje Playa je raj za potapljače,
ljubitelje živali in ljudi z raziskovalnim duhom. Obiščete lahko tudi ekološko-arheološki park Xcaret, narodni park XelHa, ki sta posebej priljubljena za otroke, otok Cozumel ... Imate pustolovske izlete Xplor, kopanje v Cenotesu,
plavanje z delfini. Nočitev. (H, Z)

12. dan PLAYA DEL CARMEN – CANCUN. Zajtrk. Prosto za zadnje morske užitke do odhoda na letališče Cancun.
(Z)
*Odhodi po dogovoru (cena ne velja za čas praznikov in v visoki sezoni). Okvirna cena povratne
letalske vozovnice se giblje od 670 eur na osebo.

Cena na osebo v dvoposteljni sobi znaša:

od 1.850 EUR

Letalska vozovnica ni vključena v ceno potovanja.
Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: 11x nočitev v hotelih 3–4* (dvoposteljna soba), prehrana po
programu (Z=zajtrk; AI=all inclusive), prevoz letališče-hotel-letališče, najem vozila 4.–7. dan potovanja (standard
kategorija z osnovnim zavarovanjem), organizirana izleta v Meridi (5. in 6. dan potovanja), angleško govoreči lokalni
vodnik pri ogledih, stroške priprave in organizacijo potovanja.
V ceno niso vključeni stroški rezervacije, ki znašajo 15 eur.

Doplačila po želji (na osebo):
- odstopnina v primeru višje sile 4,22 % vrednosti potovanja,
- zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini.
DRUGI PODATKI:
VIZE: Slovenci ne potrebujemo, potrebujemo vsaj 6 mesecev veljaven potni list od konca potovanja.
ZDRAVJE: Obveznih cepljenj ni. O zdravju se posvetujte na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Ljubljana,
Zaloška 29, 1000 Ljubljana, telefon: (01) 586 39 00. Za več informacij obiščite: http://www.nijz.si.
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo
na vseh prodajnih mestih. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v celoti sprejema.
MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.

