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Mexiko, Belize, Guatemala
Tri stredoamerické krajiny, štedrý priestor
na užívanie si krásneho Karibiku, famózne
mayské pamiatky a pestré poznávanie na
malom území. Dokonalá kombinácia,
ktorá naplní všetky vaše predstavy. More
a pláž v Cancúne sú ako z tej najkrajšej
pohľadnice. Nad morom sa týči stará
pyramída, v dierach v zemi je priezračná
voda, v ktorej sa dá kúpať, černošské
Belize hrá všetkými farbami a v
Guatemale sa týči jedna z najznámejších
pyramíd na svete ukrytá v zelenej džungli.
ITINERÁR

1

Prílet na Yucatán
CANCÚN

Odlet a prílet do jedného z najznámejších turistických centier sveta. Vitajte v Cancúne na polostrove
Yucatán. Transfer do 4* all inclusive rezortu v Cancúne.

2

Oddych pri Karibiku
CANCÚN

Aklimatizácia teplým slnkom, bielym pieskom a tyrkysovým morom. Oddych na plážach Karibiku.
Relax.

3

Oddych pri Karibiku
CANCUN

Relax all inclusive
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Oddych pri Karibiku
PLAYA DEL CARMEN

Relax all inclusive.
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Oddych pri Karibiku
PLAYA DEL CARMEN

Relax all inclusive.
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Oddych pri Karibiku
PLAYA DEL CARMEN

Relax all inclusive
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Oddych pri Karibiku
PLAYA DEL CARMEN

Relax all inclusive.
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Najfarebnejšia krajina amerického kontinentu
CANCUN - TULUM - BELIZE

Ráno nás čaká jediná pyramída na brehu mora, TULUM a začneme našu mayskú exkurziu.
Pokračujeme do Belize – najoriginálnejšej a najfarebnejšej krajiny amerického kontinentu. BELIZE
CITY – najväčšie mesto krajiny. Prečo sme tu a kde sú turisti? Sprievodca vám priblíži svojský miestny
život. Vedeli ste, že miestne pivo patri k najlepším v Amerike?
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Nevydávame!
BELIZE CITY

Celodenná prehliadka Belize City.
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Najmenšie hlavné mesto na svete a Mayovia
BELMOPAN - XUNANTUNICH

Opúšťame Belize City a ideme do hlavného mesta – BELMOPANU, najmenšieho hlavného mesta na
svete. Viete, ako vyzerá najkurióznejšia budova parlamentu? Pokračujeme do predkolumbovského
mesta XUNANTUNICH. Z vrcholu hory bájneho mayského mesta uvidíme Belize aj Guatemalu.
Prechádzame do Guatemaly. Sme na čarovnom koloniálnom ostrove FLORES.
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Monumentálna pyramída a džungľa
TIKAL - EL PETÉN

TIKAL. V mayskej ríši už nič monumentálnejšie nenájdeme. Najvyššie pyramídy dosahujú až 70 metrov,
minimum turistov a stovky kilometrov národného parku Tikal. Značka Pozor, jaguár! Vitajte v srdci
stredoamerického pralesa, džungľa EL PETÉN. Poobede možnosť plavby na člne na jazere Petén Itzá.
Vychutnáme si dosýta miestnu skvelú kuchyňu.
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Odlet z ostrova Flores
FLORES

Opúšťame Guatemalu a z letiska v džungli odlietame domov.
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Vitajte doma
Prílet do Viedne.

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku do Cancunu a späť z Floresu v economy class
BUBO sprievodcu počas poznávacieho programu tj. počas dní 8-11
prepravu klimatizovaným autobusom počas celého zájazdu

POZNÁMKA
Zdravotné odporúčania: Nie je povinné žiadne očkovanie. Každému
odporúčame, aby sa pred cestou informoval o aktuálnej situácii u svojho lekára.
BUBO nie je zdravotníckym zariadením.
Naši miestni partneri a vedenie BUBO odporúčajú každému cestovateľovi, aby

7x ubytovanie v hoteli Royal Solaris Cancun

si skontroloval očkovanie proti tetanu a žltačke AB. Sú to choroby, ktoré

7x all inclusive stravovanie

môžete dostať doma, na záhrade či pri trekingu pralesom. Myslite dopredu a

4x ubytovanie v 3* hoteli

nezabudnite na platné cestovné poistenie.

všetky letiskové transfery v Mexiku a Guatemale

Zaujímavý blog o zdraví na cestách nájdete aj

všetky cestné poplatky a miestne dane

na https://bubo.sk/blog/ked-su-tropicke-choroby-konickom

najlepšie poistenie proti insolventnosti

Cestovný doklad: Na cestu je potrebný cestovný pas SR/ČR platný minimálne 6

asistenčné služby BUBO

mesiacov po návrate zo zájazdu a musí obsahovať aspoň 4 voľné strany!

šťastnú visačku na batožinu

CENA ZAHŔŇA NAVYŠE
Letenky: Využívame existujúce letecké spojenia do Cancúnu ak sa dá na jeden

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, ostatnú stravu, vstupné do pamiatok a atrakcií,
fakultatívne výlety

prestup. Spiatočný let z Floresu je komplikovaný a typicky vyzerá takto: FloresGuatemala 0700-088 Guatemala - Madrid 1725 - 1445* Madrid - Viedeň 1945 2240.
Hotely: Hotel v základnej cene v Cancúne je Royal Solaris Cancún all inclusive

Termíny a ceny
Termín

Stav

Cena

02.03.2019 — 14.03.2019

Voľný

2 160,00 €

18.04.2019 — 30.04.2019

Voľný

2 160,00 €

23.07.2019 — 04.08.2019

Voľný

2 160,00 €

12.10.2019 — 24.10.2019

Voľný

1 920,00 €

09.11.2019 — 21.11.2019

Voľný

1 920,00 €

Kalkulácia
Položka
Základná cena
Letiskové poplatky
Letiskový transfer Bratislava - letisko Schwechat – Bratislava
Spolu:

Cena
2 160,00 €
486,00 €
20,00 €
2 666,00 €

Cenová kalkulácia sa vzťahuje na termín 23.07. — 04.08.2019. Ceny jednotlivých služieb v kalkulácii sa môžu v
závislosti od konkrétneho termínu mierne líšiť. Táto kalkulácia je platná v momente vytvorenia: 15.11.2018

Zažite viac
Už v základnej cene zájazdu máte služby o úroveň vyššie. No zároveň Vám ponúkame možnosti
individualizovať si Vašu cestu a prispôsobiť ju vašim jedinečným nárokom. Lepší hotel?
Fakultatívny výlet? Prelet namiesto jazdy autobusom? Business class letenka?

Nič nie je nemožné.
Vyberte si niektorú z fakultatívnych doplnkových služieb a zažite viac.

Vlastná izba
1/1 izba počas celého zájazdu
Vaša vlastná izba počas celého zájazdu v hoteloch v základnej cene
zájazdu.

540 €

4%

Ubytovanie
BUBO Prémium exkluzívny 5* hotel v
Cancúne
Úroveň ubytovania môže byť vždy lepšia. Doprajte si luxusný all
inclusive rezort Iberostar Cancun, z renomovanej európskej hotelovej
siete a posuňte Vašu dovolenku na inú úroveň.

550 €

18%

LUXURY
7 nocí | Cancun

Iné
Staviame nemocnice v Kambodži
(www.bubo.sk/magna)
Staviame nemocnice v Kambodži (www.bubo.sk/magna)

Na všetky otázky Vám radi odpovieme
na bubo@bubo.sk

10 €

90%

T +421 2 5263 5254

Dunajská 31

M +421 917 530 912

811 08 Bratislava

F +421 2 3214 4600

Slovakia

www.bubo.sk

