Mehika z Gvatemalo in Belizejem, 17 dni
Hoteli 3*, nočitev/zajtrk, razno
– skrivnostni ostanki nekdaj veličastnih mest staroselcev
– tradicionalna Gvatemala z največjo majevsko tržnico
– enkratna in raznolika narava, turkizno modro Karibsko morje

22.11.2019 do 08.12.2019
99 - Oskar Plus
Mehika, dežela mnogih presežnikov, burne zgodovine, neverjetne kulture, barv
polne sedanjosti… Hodi po tanki vrvi med tradicijo staroselcev in novimi vplivi ter še vedno
išče svojo pravo identiteto. Ponuja nešteto možnosti za svoje obiskovalce, ki jih vedno
sprejme s široko odprtimi rokami. Naj bo to njena pisana narava, ena najboljših svetovnih
kulinarik, čustvena glasba, pretresljivo živa tradicija odmaknjenih vasi ali eno od sedmih
čudes sodobnega sveta, slavna Chichen Itza. Vsemu temu za povrh dodajmo še čudovite
rajske plaže Jukatana, živahno večerno življenje in dobimo dneve, polne od prve do zadnje
minute!
Gvatemala, ponosna na tradicijo in dejstvo, da je skoraj polovica njenega
prebivalstva majevskega. Zapeljuje prav s to svojo pristnostjo, postavljeno v izjemno
okolje mogočne narave… Čarobna jezera, džungla v vseh odtenkih zelene, nebo prebadajoče
ognjene gore, svojevrstni divji prebivalci, kot je recimo simbol države, plašna, a prelepa ptica
quetzal. Tukaj so tudi dragulj v kroni starih majevskih mest, Tikal, največja majevska tržnica,
aktivni vulkan Pacaya ter muzejsko kolonialno mesto Antigua.
Belize, majhna a posebna in zanimiva dežela, ki očara prav s svojim načinom
življenja in sproščenim karibskim vzdušjem svojih majhnih otočkov – sipin. Za povrhu je v
toplem belizejskem morju še prelep koralni greben, kjer živijo nenevarni morski psi in ribe
vseh mogočih barvnih odtenkov, tam so dnevi daljši in čas izgubi pomen.
Tri dežele Srednje Amerike vas začarajo v svojem vrtincu živih barv , mnogih
skrivnosti in ugibanj, prepletom tradicije z modernim, bogato in neizčrpno vsebino ter večno
sproščenim vzdušjem…
1. in 2. dan LJUBLJANA – ISTANBUL – MEXICO CITY. Zbor na letališču Brnik, od koder
poletimo do Istanbula. Po daljšem čakanju sledi večerni let v Mexico city. Pristanek v
mehiški prestolnici v zgodnjih jutranjih urah. Prevoz do hotela in čas za kratek počitek in
osvežitev. Zajtrk. Naš dan posvetimo prestolnici Mehike, velikanskemu Mexico Cityu.
Začnemo na glavnem mestnem trgu, Zocalo. Tukaj se nahaja velika vladna palača s

čudovitimi freskami mehiške zgodovine, kot jo je videl slavni slikar Diego Rivera. Drugo stran
trga zapirata katedrala in ostanki nekdanjega azteškega mesta Tenochtitlan. Sprehodimo se
po eni izmed najbolj znanih “peš” ulic v mestu proti prvemu nebotičniku Srednje Amerike,
Torrelatinu, in se nanj tudi povzpnemo, da zares občutimo mogočnost Ciudad de Mexica.
Popoldan uživamo v Xochimilcu, kjer se prepuščamo vožnji s pisanimi ladjicami med
plavajočimi vrtovi in morda zapojemo z mariači? Dan zaključimo v izjemnem antropološkem
muzeju, kjer se že spoznamo z zgodovino Srednje Amerike pred prihodom prvih Evropejcev.
Nočitev. (letalo, H, Z)
3. dan MEXICO CITY – Guadalupe – Teotihuacan – nočna vožnja v PALENQUE.
Zajtrk. Odpeljemo se do romarskega središča Guadalupe, kjer domuje temnopolta Marija,
brez katere Mehika ne bi bila to, kar je. Zlijemo se z množico in vsrkavamo vzdušje tega
svetega kraja. Nadaljujemo proti starodavnemu mestu Teotihuacan, morda nas ob poti čaka
kakšno presenečenje? Kdo so bili prebivalci tega nekdaj mogočnega mesta, njihova kultura
in način življenja – vse to ostaja skrivnost in buri duhove mnogih raziskovalcev ter
strokovnjakov. Sončeva piramida, ki so jo zgradili, je s svojimi 65 m druga največja piramida
na svetu. Dovolj časa si vzamemo za raziskovanje ostankov tega izjemnega kraja, potem pa
se z avtobusom odpravimo na nočno vožnjo do Palenque. (PT, Z)
4. dan PALENQUE. Jutranji prihod v Palenque in vožnja do našega hotela, kjer si
privoščimo zajtrk in osvežitev, potem pa se odpravimo na ogled ostankov tega starodavnega
majevskega mesta. Okrog nas zaživijo podobe življenja nekoč in izvemo nešteto zgodbic iz
zlatega obdobja mesta. Očara nas znanje, ki so si ga skozi stoletja pridobili Maji, njihova
iznajdljivost, izjemno natančen koledar, presenetljiva arhitektura, polna skritih simbolov…
Poleg vsega so ostanki starega mesta postavljeni v čudovito naravo in pohajamo med
mogočnim tropskim rastlinjem, po ozkih stezicah, med potočki… Kaj pa zgodba o “rdeči
kraljici”? Popoldne nas prijetno preseneti prijaznost današnjih Palenque in kdo ve, kaj vse
nam prinese večer. Nočitev. (H, Z)
5. dan PALENQUE – SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. Zajtrk. Zapustimo tropsko
nižavje in se po panoramski cesti zapeljemo v višavje Chiapasa. Postanek pri čarobnih
slapovih Agua Azul lahko izkoristimo tudi za skok v to turkizno modro vodo. Dvignemo se
nad 2.000 m in pozno popoldne prispemo v uporniško mestece San Cristobal de las Casas.
Namestitev v hotelu, zvečer pa sprehod po izjemno lepih ulicah tega mesteca, ki je dobilo
uraden naziv “pueblo magico”. Že ime pomeni veliko in zvečer osvetljene hiške različnih
pisanih barv pričarajo pravo čarobno vzdušje. Največ dogajanja je na glavnem trgu pred
prekrasno pisano cerkvijo in lahko se pridružimo domačinom, ki uživajo večer! Nočitev.(H,
Z)
6. dan SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS – SAN JUAN CHAMULA –
HUEHUETENANGO. Zajtrk. V hribih, kjer še vedno živijo Maji, obiščemo zanimivo vasico
San Juan Chamula. Tukaj se starodavno majevsko verovanje prepleta s krščanstvom.
Najbolj zanimivo je v cerkvi, ki na noben način ni podobna nam znanim cerkvam in je polna

skrivnosti. Sprehodimo se po vaških cesticah in razkrijemo pomen tistih nenavadnih
simbolov, občudujemo to drugačno, a tako zanimivo kulturo in že je čas za odhod proti meji z
Gvatemalo. Prehod meje je sam po sebi svojevrstno doživetje. Na drugi strani nas čakajo
vratolomne gvatemalske ceste po hribih in dolinah do vmesne postojanke na naši poti,
mesteca Huehuetenango oziroma po domače Huehue. Namestitev in nočitev. (H, Z)
7. dan HUEHUETENANGO – PANAJACHEL. Zajtrk. Cesta nas vodi preko visokih gorskih
hrbtov proti Panajachelu. Podobe slikovite pokrajine se menjajo zunaj nas in že se pred nami
zalesketa modrina čarobnega jezera Atitlan. Takoj po prihodu v pristanišče se vkrcamo na
našo ladjico in zaplujemo po jezeru, da raziščemo okoliške vasi, ki so nanizane v strmih
bregovih nad njim. Spoznavamo življenje domačinov ob tem skrivnostnem jezeru in
občudujemo tri mogočne ognjenike, ki ga obkrožajo. Tu so kavne plantaže, vaške tržnice,
tradicionalne tkalnice, okusne ribe… in še mnogo več! V eni od vasi z malo sreče naletimo na
Maximona, najbolj nenavadnega svetnika vseh svetnikov. Proti večeru se počasi zapeljemo
nazaj na izhodišče in se namestimo v simpatičnem objezerskem mestecu Panajachel.
Prijeten dan v rahlo počitniškem vzdušju zaključimo s posedanjem ob jezeru, saj se kar ne
moremo naužiti njegove lepote. Nočitev. (H, Z)
8. dan PANAJACHEL – izlet v CHICHICASTENANGO. Zajtrk. Dobro uro vožnje
potrebujemo do odmaknjenega mesteca Chichicastenango, kamor nas zjutraj vodi cesta. Po
domače Chichi se dvakrat na teden spremeni v največjo majevsko tržnico v Gvatemali.
Domačini pridejo sem že večer prej, da si zagotovijo svoj prostor na ulicah mesta, ki postane
prava paša za vse čute. Vse ulice mestnega središča na tržni dan postanejo ena sama velika
trgovina. Porazgubimo se med vrvečo množico in občudujemo pisano in raznoliko ponudbo.
Se preizkusimo v pogajanju s spretnimi prodajalci in poskusimo tudi kakšno izmed
kulinaričnih posebnosti? Čas hitro mineva in popoldne se odpeljemo nazaj v Panajachel.
Nekaj prostih uric v prijetnem naselju in še en sprehod do jezera, kjer ob barvah sončnega
zahoda ostanemo brez besed… Nočitev. (H, Z)
9. dan PANAJACHEL – ANTIGUA. Zajtrk. Zapustimo čarobni Atitlan, mu namenimo še
kakšno fotografijo v jutranji svetlobi in že smo na poti proti kolonialni Antigui. Nekdanja
prestolnica je, uničena zaradi potresa v 18. stoletju, kar nekaj časa živela kot “mesto duhov”,
dokler je niso ponovno uredili in je danes eno najlepših kolonialnih mest v Srednji Ameriki.
Leži v dolini med tremi ognjeniki, ima hiške različnih barv ter mnogo imenitnih stavb in kot
takšna ponuja neskončne možnosti raziskovanja, da ne omenjamo slikovitih fotografij!
Namenimo ji celo popoldne in se sprehodimo po njenih z originalnimi tlakovci tlakovanih
ulicah. Vzpnemo se na razgledno točko, postanemo pod slovitim obokom Sv. Kataline,
pogledamo si mestno katedralo in se izgubljamo v labirintu mestne tržnice. Kaj pa številne
galerije, tematsko obarvani lokalčki, zlivanje z vzdušjem osrednjega trga, večerja v
spremljavi žive glasbe domačega ansambla? Namestitev in nočitev. (H, Z)
10. dan ANTIGUA – izlet na vulkan PACAYA. Zajtrk. Pot nas pelje mimo gvatemalske
prestolnice Guatemala Citya proti vznožju vulkana Pacaya. Aktiven 2.552 m visok ognjenik

nam ponuja odlično možnost, da od blizu spoznamo vulkansko aktivnost in si prislužimo tudi
kakšen lep razgled z razgledne točke. Navzgor se odpravimo peš, najprej po gozdni potki,
kjer so lepo označene spremembe v naravi zaradi vulkanske aktivnosti Pacaye v zadnjih
letih, potem po črnih vulkanskih kameninah… Morda nam vulkan dovoli vzpon do vrha, na
sam rob kraterja, sicer pa do razgledne točke. Nikoli ni predvidljivo, kako točno izgledajo poti
na vulkan, njegova okolica ter krater, kajti Pacaya je še kako aktiven ognjenik in zato tudi
izjemno zanimiv! Naužijemo se razgledov na prav tako vulkansko okolico. Po spustu še
vožnja v Antiguo in še en večer v živahnem kolonialnem mestu. Nočitev. (H, Z)
Vzpon na vulkan Pacaya: pot na vrh traja 2,5 – 3,5 ure in je urejena. Do polovice poti je
možno jezditi z najetim konjem (doplačilo približno 15 USD v eno smer). Za vzpon
potrebujemo udobne pohodne čevlje z dobrim podplatom in vetrovko za nenadne podnebne
spremembe.
11. dan ANTIGUA – FLORES – TIKAL. Zgodnji zajtrk. Danes se zapeljemo na drugo stran
Gvatemale, prečkamo prav celo državo. Privoščimo si postanke in uživamo v pogledu na
spreminjajočo se in vedno bolj zeleno okolico. Pozno popoldne prispemo v Flores, majhno
mestece, ki je pravzaprav polotok na velikem jezeru Peten. Cel Flores je mogoče obhoditi v
slabih 15 minutah, a njegove uličice so polne presenečenj in vzamemo si dovolj časa za
odkrivanje le-teh. Zvečer se zapeljemo še v Narodni park Tikal, v skrajno bližino vhoda k
slavnim ostankom majevskih ruševin in namestimo se kar tam, sredi džungle. Zdaj ni več
motečih elementov civilizacije, ampak samo še narava, njeni mnogi raznovrstni zvoki,
neskončno zvezdno nebo in romantika… Nočitev. (H, Z)
12. dan TIKAL – BELIZE – otok CAYE CAULKER. Vstanemo in še pred zajtrkom smo
med prvimi, ki vstopimo v narodni park Tikal. Jutranji sončni žarki se pomešajo z meglicami
ter krasijo veličastne visoke in strme majevske piramide. Kar nekaj ur namenimo pohajanju
med ruševinami tega veličastnega majevskega mesta, ki mu nekateri pravijo tudi dragulj v
majevski kroni. Poleg razsežnosti in izjemne arhitekture starodavnega mesta nas v Tikalu
navduši tudi gosta okoliška zgodba; ves čas nas spremljajo ti zvoki narave, morda pa
kakega divjega prebivalca celo uzremo med vsemi tistimi odtenki zelene. Opoldne zapustimo
džunglo in se odpeljemo novi deželi naproti. Takoj po prehodu meje opazimo, da je tukaj vse
drugače. V mestu Belize City se vkrcamo na hitri čoln, ki nas popelje do otočka oziroma
sipine Caye Caulker. Košček pravega karibskega vzdušja in način življenja z vodilom “go
slow”, ki nas popelje tudi v večer. Namestitev in nočitev. (čoln, P, Z)
13. dan otok CAYE CAULKER. Zajtrk. Danes zaplujemo po turkiznem Karibskem morju z
ladjico in si privoščimo ves dan užitkov ob prelepem pisanem koralnem grebenu. Zaplavamo
med mogočnimi skati, se sprostimo v koralnem vrtu, pozdravimo morske pse in smo na
splošno povsem “počitniški”. Popoldne na otočku, kjer čas skorajda ne obstaja in kjer so
domačini izjemno prijazni in zgovorni… Čevlje lahko pustite kar v sobah, saj so vse ceste na
otoku peščene, tukajšnji promet so le električni vozički in kolesa… Kaj pa prava slastna
morska večerja? Nočitev. (ladjica, P, Z)

14. dan otok CAYE CAULKER – VALLADOLID. Zajtrk. Poslovimo se od Caye Caulkeja in
se s trajektom odpeljemo do Chetumala. In ponovno smo v Mehiki! Še vožnja do
kolonialnega mesta Valladolid, v skladu s časom morda postanek za kopanje… Namestitev in
nočitev. (trajekt, H, Z)
15. dan VALLADOLID – CHICHEN ITZA – PLAYA DEL CARMEN. Zajtrk. Vožnja in
sprehod do najslavnejših majevskih ruševin, Chichen Itze. Tukaj bomo dodali piko na i in
naredili rezime naši majevski zgodbi. Prepričali se bomo, zakaj Chichen Itza spada med
sedem čudes sodobnega sveta. Navduši nas 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
odpeljemo proti morju in v zgodnjem popoldnevu prispemo v počitniško Playo del Carmen,
kjer se namestimo v hotelu. Prosto popoldne za uživanje v sproščenem vzdušju. Nočitev.(H,
Z)
16. in 17. dan PLAYA DEL CARMEN – CANCUN/MERIDA –
ISTANBUL –
LJUBLJANA. Zajtrk. Jutranji odhod na letališče v Cancunu in polet v Istanbul. Daljše
čakanje v Istanbulu (s strani letalskega prevoznika nam pripada namestitev v hotelu ali
voden ogled mesta. Večerni let v Ljubljano. (letalo, Z)
Cenovni podatki:
Cena potovanja

Redna cena
2652 EUR

Aktualna cena
2652 EUR

Obvezna doplačila
Vstopne in izstopne pristojbine (na kraju samem)
Doplačilo za skupino v velikosti 15 - 19 oseb

65,00 USD
180,00 EUR

Doplačila po želji
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV **
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Doplačilo za enoposteljno sobo
Zdr. zav. Mondial, do 22 dni, svet, posamično, dvojno kritje - M*
Zdr. zav. Mondial, do 22 dni, svet, posamično, osnovno kritje - S*

4,56 %
70,00 EUR
390,00 EUR
38,97 EUR
25,09 EUR

Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču

39,00 EUR
10,00 %
5,00 %

Cena (najmanj 20 udeležencev) vključuje: letalski prevoz po programu, letališke in

varnostne pristojbine ( 367,26 EUR), nočitve glede na spodnji opis, ena nočitev na busu,
prevoze in oglede s klimatiziranim avtobusom, kombiji, čolni in ostalimi prevoznimi sredstvi,
vse vstopnine po programu, slovenskim vodenjem in lokalnimi vodniki, stroške priprave in
organizacijo potovanja.
Namestitev: 13 nočitev v hotelih 3* z zajtrkom, 2 nočitvi v preprostih penzionih z zajtrkom.
Zajtrkujemo ali v hotelih ali v restavracijah na poti.
Vzpon na vulkan Pacaya: pot na vrh traja 2,5 – 3,5 ure in je urejena. Do polovice poti je
možno jezditi z najetim konjem (doplačilo cca 20$ v eno smer). Za vzpon potrebujemo
udobne pohodne čevlje z dobrim podplatom in vetrovko za nenadne podnebne spremembe
VIZE: Slovenci viz za te države (Mehika, Gvatemala, Belize) ne potrebujemo, potrebujemo
vsaj 6 mesecev veljaven potni list od konca potovanja.
ZDRAVJE: Obveznih cepljenj ni, nekatera območja so delno malarična. Dodatne informacije
najdete tudi na: www.zdravinapot.si.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 15
PRIPRAVA POTOVANJA: 03.04.2019
Splošni pogoji poslovanja Oskar d.o.o. so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih agencije Oskar d.o.o. Z vplačilom
akontacije potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Oskar d. o. o.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s
kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno
kopalnico, večposteljne sobe,…)
H* – nočitev v hotelu 3 /4 zvezdice PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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