Skrivnost(n)i Jukatan - Mehika, 10 dni
Hoteli 4*, nočitev/zajtrk
–
–
–
–

spoznajte piramide in majevska mesta v džunglah Jukatana
osvežite se v kristalno čistih vodah podzemnih jam »cenotes«
raziskovanje mangrov in naravnega rezervata s flamingi
čudite se enemu izmed sedmih čudes Chichen Itza

22.04.2022 do 01.05.2022
2 - Oskarjevo turistično potovanje
Mehika je hrana za dušo , močno prepojena z zgodovino in kulturo. Tu stojijo nekateri
izmed svetovno največjih arheoloških spomenikov, od visokih piramid do čudovito okrašenih
majevskih templjev. Špansko kolonialno obdobje je za seboj barvita mesta, polna sanjskih
trgov in dovršenih kamnitih cerkva in dvorcev.
V osrčju doživetja Mehike pa so njeni prebivalci Mehičani. Kljub njihovi raznolikosti je
vsem skupna ljubezen do barv, pogostih zabav, filozofije in gostoljubnosti . So izjemno
šarmantni in vedo, kako zadovoljiti svoje goste.
1. dan LJUBLJANA – EVROPA . Polet iz ljubljanskega ali bližnjega letališča (v tem primeru
prevoz iz Ljubljane) preko vmesnega letališča proti Mehiki. (letalo)
2. dan EVROPA - CANCUN – BACALAR . Po pristanku na letališču v Cancunu se
odpeljemo proti jugu. Na poti se ustavimo za kosilo. Vožnja do hotela v Bacalarju ali njegovi
bližini. Nočitev. (letalo, H*)
3. dan BACALAR - CENOTE AZUL – KOHUNLICH - PALENQUE . Zajtrk. Odpeljemo se
do jezera sedmerih barv Bacalar, kjer se popeljemo tudi z ladjico. V skladu s časom si
privoščimo čas za osvežitev. V bližini obiščemo še eno glavnih znamenitosti Jukatana,
cenote. Cenote Azul je vrtača, napolnjena s kristalno čisto vodo v pravljičnem okolju. Ste za
osvežitev v 90 m globokih tolmunih? Sledi daljša vožnja iz obalne regije proti notranjosti, v
bujno džunglo zvezne države Chipas. Na poti se ustavimo pri manjšem, a zanimivem
arheološkem najdišču. Kohunlich se nahaja v osrčju pragozda, tukaj domujejo opice, ki jih je
pogosto slišati, ne pa tudi videti. Glavne piramide in templji so razkriti, večji del mesta pa
prekrit z divjo vegetacijo Vožnja proti Palenque. Preseneti nas prijaznost današnjih
domačinov in kdo ve, kaj vse nam prinese večer. Namestitev in nočitev. (H*, Z)
4. dan PALENQUE – slapovi Agua Azul in Misol Ha - PALENQUE . Zajtrk. Podamo se v
južno mehiško državo Chiapas, v objem gozdov, kjer se skrivajo znameniti »modri« slapovi

Agua Azul. Kot že ime pove, slovijo po svetlo turkizni barvi vode in čas je za – kopanje. Čaka
nas še sprehod po naravnem rezervatu in slap Misol – Ha, ki ga sestavlja ena sama
kaskada. Voda z višine 35 m bučno pada v en sam krožen bazen sredi tropske vegetacije.
Prelepo. Očarani se vrnemo v Palenque. Nočitev. (H*, Z)
5. dan PALENQUE – CAMPECHE . Zajtrk. Za mnoge obiskovalce Mehike je arheološko
mesto Palenque eden glavnih razlogov za potovanje. Izjemna majevska arhitektura je skupaj
z osupljivo naravo enkratno doživetje. Okrog nas zaživijo podobe življenja kot 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. Kaj pa zgodba o “rdeči kraljici”? Popoldne se odpravimo v Campeche
(Unesco). Sprehodimo se skozi kolonialno mestno jedro po ozkih uličicah s pastelno
obarvanimi hišami, ter občudujemo mogočno obzidje, ki je mesto zaščitilo pred zloglasnimi
napadi v času kolonialnega razcveta. (H*, Z)
6. dan CAMPECHE – UXMAL – CELESTUN - MERIDA . Zajtrk. Prvi današnji postanek je
pri impresivnih piramidah Uxmal – ste že slišali za Čarovnikovo piramido? Uxmal je znan po
veličastni baročni arhitekturi v majevskem slogu in skupaj s Chichen Itzo in Tikalom v
Gvatemali predstavlja temelj majevske kulture. Nadaljujemo do Mehiškega zaliva, v ribiško
vasico Celestun. Tu se vkrcamo na čolne in odplujemo na raziskovanje lokalnih mangrov.
Zaščiten naravni rezervat je običajno poln flamingov in eksotičnih ptic (odvisno od sezone).
Popoldne prispemo v Merido, glavno mesto zvezne države Jukatan. Prevzame nas drevored,
navdihnjen po francoskem bulevarju in 6 km dolga avenija, ob kateri se bohotijo dvorci iz
19.stoletja. Tu so še druge ikonične stavbe, spomeniki, ter vile v evropskem slogu s
pastelnimi odtenki in dekoracijo, ki spominjajo na razkošne poročne torte. Namestitev v
hotelu. Uživamo v kolonialnem vzdušju in odkrivamo večerni utrip mesta. Nočitev. (H*, Z)
7. dan MERIDA – IZAMAL - CHICHEN ITZA – CENOTA IK KIL - VALLADOLID . Zajtrk.
Na poti do Chichen Itze se ustavimo v vasici Izamal, ki zaradi tradicionalno rumeno
obarvanih hiš in cerkva nosi vzdevek »rumeno mesto«. Nekoč je bilo tukaj središče čaščenja
vrhovnega boga Majev Itzamne in boga sonca Kinich Kakmo. Na ogled mesta se popeljemo
s kočijami. Pot nadaljujemo proti največjemu in najbolj znanemu majevskemu mestu na
Jukatanu, Chichen Itzo, kjer si ogledamo eno izmed sedmih novih čudes sveta. Na
prostranem ozemlju stoji namreč eden najlepših majevskih templjev na svetu. Porazgubimo
se med ruševinami in vsrkavamo mogočnost kraja nekdanje civilizacije. Nadaljujemo do
cenote Ik Kil. Apnenčasta jama z odprtino v stropu, skozenj pa pronicajo sončni žarki,
dramatičen učinek na vodni površini. Jama je vlažna in soparna, a voda hladna in osupljivo
bistra. Edinstveno atmosfero izkoristimo za osvežitev. Sledi vožnja do čarobnega mesta
Valladolid, kjer nas prevzame arhitektura, stari dvorci in spet pastelne barve, preteklost se
topi s sedanjostjo. Nočitev. (H*, Z, kočija)
8. dan VALLADOLID - TULUM - CANCUN . Zajtrk. Odpeljemo se proti edinemu
majevskemu mestu ob obali, Tulum-u. Na ozemlju obmorskega pristanišča, kjer se je nekoč

živahno trgovalo s turkizom in žadom, smo danes priča edinemu arheološkemu parku
majevskih piramid s peščeno plažo. Privoščimo si tudi osvežitev. Apnenčaste pečine se
dvigajo strmo nad turkiznim morjem in nudijo slikovite prizore na okolico. Sledi vožnja proti
Cancunu, kjer izkoristimo še zadnji večer na živahnih ulicah. Nočitev. (H*, Z)

9. dan CANCUN – polet proti EVROPI . Po zajtrku prosto za nakup spominkov ali zadnje
mehiške užitke. V skladu s časom prevoz na letališče v Cancunu in polet proti Evropi.(letalo,
Z)
10. dan EVROPA – LJUBLJANA . Pristanek v Ljubljani ali na bližnjem letališču (v tem
primeru še vožnja do Ljubljane). (letalo)
Ob potrditvi letov so možne manjše prerazporeditve v programu.
Cenovni podatki:
Cena potovanja

Redna cena
1950 EUR

Aktualna cena
1950 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 10 - 19 oseb
Vstopne in izstopne pristojbine (na kraju samem)
Doplačilo za povišanje cene letaliških in varnostnih pristojbin

120,00 EUR
35,00 USD
30,09 EUR

Doplačila po želji
Doplačilo za enoposteljno sobo
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja - PAKET A **
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)

250,00 EUR
4,56 %
35,00 EUR

Cena (najmanj 20 udeležencev) vključuje: letalski prevoz, letališke in varnostne
pristojbine (374 EUR), prevoz do odhodnega /iz prihodnega letališča če to ni letališče
Ljubljana, 7 nočitev z zajtrkom v hotelih 4*, prevoze in oglede s klimatiziranim avtobusom,
izlet s čolnom po jezeru Bacalar, izlet s čolnom Celestun, vožnja s kočijami v mestu Izamal,
vstopnine po programu, slovensko vodenje in lokalne vodnike, stroške priprave in
organizacije potovanja.

Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 10

PRIPRAVA POTOVANJA: 26.10.2021
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije
potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.
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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