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Komfort

Mexiko veľký okruh
Máloktorá krajina v strednej Amerike
dokáže ponúknuť doslova zo všetkého
niečo. Fantastická mystická história plná
pyramíd a šamanizmu, gurmánske
špeciality a plodiny, ktoré dobyli celý svet,
nádherné pláže na brehoch Tichého
oceánu a Karibského mora. Mexiko je
podmanivá krajina, ktorá Vás vyzýva na
objavovanie. Tak vamos!

ITINERÁR
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Let do jedného z najväčších miest na svete
MEXICO CITY

Prílet a príchod do absolútneho srdca miliónovej metropoly MEXICO CITY. Corona čaká za rohom vo
večernom bare, ideme? Aká je klíma v meste, ktoré sa nachádza v nadmorskej výške 2200 metrov nad
morom na absolútnej rovine bývalého jazera Texcoco?
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Prechádzka po ceste Mŕtvych
TEOTIHUACÁN - MEXICO CITY

Ranný odchod na miesto, kde sa ľudia stávajú bohmi. TEOTIHUACÁN. Staroveká civilizácia nás očarí
treťou najväčšou pyramídou na svete, Pyramídou slnka, len o niečo menšou Pyramídou mesiaca a
cestou mŕtvych dlhou niekoľko kilometrov. Prečo sa tu nezhoduje magnetický a geografický sever?
Prečo práve tu nemá telefón dobrý signál? Tequila, samozrejme,nemôže chýbať, viete však, ako sa
vyrába? Ukážeme si a ochutnáme aj tradičné pivo z maguey, ktoré je predchodcom tequily. Poznali
pôvodní indiáni systém pálenia? Tradičné brúsenie obsidiánu – vulkanického skla. Ochutnávka kaktusu
a prvé chilli v rámci tradičného obeda (nepovinné). Po obede vyrazíme na tretie najnavštevovanejšie
katolícke pútnické miesto na svete – k panne Márii Guadalupskej a na hlavné námestie najväčšieho
mesta Ameriky – Zócalo. Hlavná pešia zóna a Plaza Garibaldi, námestie, kde je najviac mariachis v
Mexiku. Skúsime sa vrátiť do hotela miestnym metrom, ktoré jazdí na gumených pneumatikách? Ozaj,
viete, koľko miliónov ľudí denne prevezie?
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Lietajúci indiáni a spomienky na 20.storočie
MEXICO CITY - ACAPULCO

Múzeum antropológie je pravdepodobne najkvalitnejšie múzeum svojho druhu na svete a zaoberá sa
štúdiom predkolumbovského obdobia a kultúry na území Ameriky. Viete, kto boli Mayovia a
Aztékovia? Voladores – lietajúci indiáni sa odvíjajú na lanách dlhých desiatky metrov za sprievodu
tradičnej hudby riskujúc život. Park Chapultepec a Cestou slnka smerujeme do Acapulca. Teplo
legendárneho mesta.
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Blázniví skokani z 12. poschodia
ACAPULCO

ACAPULCO spomína na svoju slávu z polovice dvadsiateho storočia. Stretávali sa tu Elizabeth Taylor,

Elvis Presley, Kennedyovci, Belmondo či prvý filmový Tarzan... Dnes láka srdce pravého cestovateľa.
Preto ho nemôžeme obísť. Budeme na hlavnom námestí jediní turisti? Skokani z La Quebrada z
úrovne 12. poschodia sa vrhajú do úzkej zátoky. Je toto vôbec možné?
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Najväčšia pyramída na svete a tajomstvo kvalitnej čokolády
CHOLULA - OAXACA

Skorší ranný odchod a prechod po úpätí najznámejšej sopky v Amerike – Popocatepetl, uvidíme ju?
Zastávka pri najväčšej svetovej pyramíde v CHOLULE, na ktorej vrchole Španieli po dobytí územia
postavili kostol. Prejdeme sa po tajomných a dodnes úplne neobjasnených tuneloch v útrobách
pyramídy. Skúsite tradičnú kuchyňu kombinujúcu mäso a čokoládu? Po obede prechod legendárnym
územím, kde údajne vyčíňa mýtické zviera nazývané Chupacabra. Prechod prériou s vyše desať
metrov vysokými kaktusmi do koloniálnej Oaxacy.

6

Zlato Zapotékov a chutné chapulines
OAXACA

Pešia prehliadka mesta OAXACA s príjemnou klímou večnej jari. Vyzerala by takto Kuba, keby tam
neprišla revolúcia? Kostol Santo Domingo, systém zavodňovania mesta, čokoládovňa, lúčne koníky –
chapulines a trh s koreninami. Využite šancu len tak sa stratiť. Možnosť navštíviť múzeum so stálou
expozíciou zlata Zapotékov.
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Nápoj s červíkom a najväčší strom v Amerike
OAXACA - VILLAHERMOSA

Monte Alban a Zapotékovia. Hora s vrcholom zrezaným do absolútnej roviny. Dodnes nevieme presne
kto, prečo ani ako odstránil také obrovské množstvo hmoty. Dôkladná prehliadka nádherných
pyramíd Monte Alban. Potom späť do koloniálnej Oaxacy a k najväčšiemu stromu v Amerike. Ako
vyzerá strom s obvodom 56 metrov? Výroba mezcalu, tradičného nápoja s červíkom z údolia Oaxacy a
návšteva dvora, kde si ukážeme, ako Zapotékovia splynuli so Španielmi a naučili sa využívať ovčiu vlnu.
Sadnete si ku kolovrátku a krosnám? Nočný presun do mesta Villa Hermosa.
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Najstaršia americká kultúra a hľadanie čierneho jaguára
VILLAHERMOSA - PALENQUE

VILLAHERMOSA – čaká nás najstaršia americká kultúra Park La Venta je džungľa uprostred mesta.
Hlavy starých Olmékov a park, kde môžete stretnúť čierneho jaguára, papagáje či opice. Krátky
presun do Palenque na okraj pralesa.
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Tajomstvá pyramíd v nedostupnej džungli štátu Chiapas
PALENQUE

Najvýznamnejší panovník predkolumbovskej Ameriky sa volal Pakal. Vládol 68 rokov v dobe, keď sa
ľudia bežne dožívali polovicu. Uvidíte jeho hrobku a nadchnete sa stratenou civilizáciou podmanivého
PALENQUE. Kráľovský palác, palisády mestského štátu Palenque a množstvo tajomstiev ešte stále
ukrytých v nepriestupnej džungli. Viete koľko ich je? Vyše 1400... To pravé Mexiko v hrdom
zapatistickom štáte Chiapas. Kto boli zapatisti? Uvidíme nejakých? Poobedňajšia návšteva Agua Azul,
kaskádového vodopádu s tyrkysovou vodou hlboko v džungli Chiapas. Preplávame lagúnu na ďalšom
vodopáde Misol-Ha? Tí odvážnejší, pridajte sa!
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Najpokojnejšie mesto v Mexiku
PALENQUE - UXMAL - MÉRIDA

Skorý ranný odchod smer Yucatánsky polostrov. Viete, ako málo turistov navštevujúcich Mexiko sa
kúpe v Mexickom zálive? Budeme medzi nimi. Neskutočné azúrové more takmer bez vĺn, dokonalé
osvieženie na ceste na horúci juh. Príchod do najbezpečnejšieho mesta v Mexiku. MÉRIDA. Krásne
koloniálne mesto v štáte Yucatan a večer na námestí. Dáme si kávu v reštaurácii Fridy Kahlo? Ručne
tkaná závesná sieť hamaka, typické farebné sombréro proti yukatánskemu slnku
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Jeden zo siedmich divov sveta
MERIDA - CHICHÉN ITZÁ - CANCUN

Odchod do CHICHÉN ITZÁ. Jeden z divov sveta – Kukulkánova pyramída a jej dokonalé matematickoastronomické vlastnosti. Povieme si o nej všetko. Okrúhle observatórium Caracol z polovice prvého
tisícročia. Tradičné folklórne tance s táckami na hlave. Večer príchod do CANCUNU, najväčšieho
turistického centra s dokonalou infraštruktúrou a legendárnym morom – modrý Karibik. Relax v hoteli
podľa Vášho výberu s možnosťou all inclusive. Zaslúžený oddych po našom putovaní. Relaxovať
budeme na mayskej riviére, ktorá sa tiahne od Cancúnu až po Playa del Carmen. 4 noci na brehu
Karibiku.
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Odpočinok na príjemných plážach Karibského mora
CANCUN,MAYSKÁ RIVÉRA

Prešli sme 12 mexických štátov. Zaslúžený odpočinok na bielych plážach Karibského mora.
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Oddýchnete si, či zvládnete ešte jednu pyramídu?
TULUM

Relax na pláži a možnosť fakultatívnej návštevy mesta TULUM a tajomných podzemných riek cenotes
(fakultatívne, 54 €). Vedeli ste, že cenotes tvoria prepojený systém a jednou z teórií je, že ho vytvoril
pád meteoritu, ktorý spôsobil dobu ľadovú. Nám zima pri Karibiku nebude. Oddychujte.
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Odpočinok na príjemných plážach Karibského mora
CANCUN,MAYSKÁ RIVÉRA

Prešli sme 12 mexických štátov. Zaslúžený odpočinok na bielych plážach Karibského mora.
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Check in a odlet domov
CANCUN

Rozlúčka s Mexikom a odlet domov v poobedňajších hodinách.
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Vitajte doma!
DOMOV

Prílet.

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku do Mexico City a späť
slovenského BUBO sprievodcu počas poznávacieho programu
prepravu klimatizovaným autobusom počas celého zájazdu na
exkluzívnej báze
14 x ubytovanie v hoteloch strednej triedy 3*-4* v dvojposteľových
izbách
program podľa popisu
všetky letiskové transfery v Mexiku
všetky cestné poplatky a miestne dane
najlepšie poistenie proti insolventnosti
šťastnú visačku na batožinu

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 však odporúčajú
každému cestovateľovi, aby si skontroloval očkovanie proti
tetanu a žltačke AB. Sú to choroby, ktoré môžete dostať
doma, na záhrade či pri trekingu pralesom. Myslite dopredu a
nezabudnite na platné cestovné poistenie.
Zaujímavý blog o zdraví na cestách nájdete aj
na https://bubo.sk/blog/ked-su-tropicke-choroby-konickom
Cestovný doklad: Na cestu je potrebný cestovný pas
SR/ČR platný minimálne 6 mesiacov po návrate zo

CENA NEZAHŔŇA
Letiskové poplatky, stravu, vstupné do pamiatok a atrakcií, fakultatívne výlety,
sprepitné, osobné výdaje

zájazdu a musí obsahovať aspoň 2 voľné strany.
Pohodlná dovolenka s bohatým programom. Mexiko je rozľahlá krajina, a preto
treba počítať s viachodinovými dennými a jedným nočným presunom. Na záver
perfektný oddych pri Karibiku a prelet cez celú krajinu späť do Mexico City.
Hotel v základnej cene v Cancúne sa volá La Quinta Inn.

Termíny a ceny
Termín

Stav

Cena

23.03.2018 — 07.04.2018

Zrušený

2 200,00 €

06.04.2018 — 21.04.2018

Vypredaný

2 070,00 €

20.04.2018 — 05.05.2018

Vypredaný

2 200,00 €

13.07.2018 — 28.07.2018

Na vyžiadanie

2 450,00 €

10.08.2018 — 25.08.2018

Voľný

2 300,00 €

12.10.2018 — 27.10.2018

Voľný

2 070,00 €

26.10.2018 — 10.11.2018

Voľný

2 070,00 €

09.11.2018 — 24.11.2018

Voľný

2 070,00 €

Kalkulácia
Položka
Základná cena
Letiskové poplatky
Vstupné do pamiatok Mexiko
Spolu:

Cena
2 070,00 €
475,00 €
78,00 €
2 623,00 €

Cenová kalkulácia sa vzťahuje na termín 26.10. — 10.11.2018. Ceny jednotlivých služieb v kalkulácii sa môžu v závislosti
od konkrétneho termínu mierne líšiť. Táto kalkulácia je platná v momente vytvorenia: 22.06.2018

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 MEXIKO veľký okruh
Vaša vlastná izba počas celého zájazdu v hoteloch v základnej cene
zájazdu. Počas pobytu na pláži v Cancune používame hotel La Quinta
Inn a podobný.

415 €

4%

14 nocí | Mexiko

1/1 izba počas celého zájazdu a záver v
kvalitnom hoteli
Vaša vlastná izba počas celého zájazdu a oddych v kvalitnom hoteli
na záver. Zlepšite si ubytovací štandard na posledné 4 noci v Cancune
v 4*+ all inclusive rezorte typu Gran Oasis Cancun/Royal Solaris/Gran
Caribe. Tieto hotely sú atraktívne predovšetkým cenou. V škále 4*
hotelov im patria skôr tie stredné priečky. Hotely sú trochu „vybývané“
a človek zvyknutý na novučičké hotely tu bude sklamaný. Cena je však
adekvátna službám. All inclusive funguje a oddýchnete si tu. Cena
platí na jednu osobu v jednoposteľovej izbe.

955 €

7%

QUALITY
4 noci | Cancún

1/1 izba počas celého zájazdu a záver v
luxusnom hoteli
Vaša vlastná izba počas celého zájazdu a záver v luxusnom all
inclusive hoteli typu IBEROSTAR PARAISO BEACH/GRAN PORTO
REAL/SANDOS PLAYACAR Tento hotel je určený náročnejším
klientom. Má lepšie služby, servis a patrí medzi tie najlepšie hotely na
mayskej riviére. Hotel je v oblasti Playa Del Carmen cca 40 minút
jazdy z Cancunu. Ubytovaní budete v niektorom z uvedených hotelov.
Ak si želáte konkrétny hotel tak cena sa môže zmeniť.

LUXURY
4 noci | Playa del Carmen-Cancún

Doprava

1095 €

3%

Business class letenka spoločnosťou Air
France/KLM
Business class letenka s najlepšou európskou leteckou
spoločnosťou Air France/KLM na trase Viedeň-Paríž/Amsterdam Mexico City /Mexico City -Paríž/Amsterdam-Viedeň. Užívajte si
komfort v business class, exkluzívne lóže a cestujte pohodlne. Cena pri
jednotlivých termínoch sa môže líšiť v závislosti od naplnenosti a
sezóny. Cena je kalkulovaná na rezervačnú triedu Z. Súčasťou je
prelet Cancun Mexico City v economy class. Business class letenku je
nutné objednať a uhradiť pri platbe prvej zálohy. V neskoršom štádiu
sa tieto príplatky môžu zvýšiť o poplatok za zmenu letenky.

2670 €

7%

LUXURY
Lietadlo Air France/KLM

Letiskový transfer Bratislava - letisko
Schwechat - Bratislava
Spiatočný letiskový transfer na trase Bratislava - letisko Schwechat Bratislava určený výhradne pre BUBO klientov. Pohodlný odvoz na
letisko Schwechat a čakanie pri prílete aj v prípade meškania.
Spoločne cestujeme od začiatku do konca.

15 €

80%

Výlety
Fakultatívny výlet TULUM a jaskyne
Cenote
Fakultatívny výlet k jedinej pyramíde na brehu mora a k cenotes, ktoré
vznikli kedysi dávno pádom meteoritu, ktorý priniesol dobu ľadovú
(jedna z teórií).

52 €

39%

QUALITY
Tulum

Ubytovanie
Kvalitný hotel v oblasti Playa del Carmen/Cancún
Na konci pobytu máte možnosť za príplatok vo výške 295 eur / osoba v dvojposteľovej izbe využiť prémiové ubytovanie a
posledné 4 noci v Cancune stráviť v 4*+ all inclusive rezorte typu Gran Oasis Cancun/Gran Caribe/Royal Solaris/Gran Oasis
palm. Tieto hotely sú atraktívne predovšetkým cenou. V škále 4* hotelov im patria skôr tie stredné priečky. Hotely sú trochu
„vybývané“ a človek zvyknutý na novučičké hotely tu bude sklamaný. Cena je však adekvátna službám. All inclusive funguje a
oddýchnete si tu. Cena platí na jednu osobu zdieľajúcu izbu pre dve osoby.

QUALITY
4 noci | Playa del Carmen-Cancún

295 €

61%

550 €

Luxusný hotel v oblasti Playa del
Carmen/Cancún
Na konci pobytu máte možnosť za príplatok vo výške 550 eur / osoba
v dvojposteľovej izbe stráviť záver zájazdu v luxusnom all inclusive
rezorte typu IBEROSTAR PARAISO BEACH/GRAN PORTO
REAL/SANDOS PLAYACAR Tento hotel je určený náročnejším
klientom. Má lepšie služby, servis a patrí medzi tie najlepšie hotely na
mayskej riviére. Hotel je v oblasti Playa Del Carmen cca 40 minút
jazdy z Cancunu. Ubytovaní budete v niektorom z uvedených hotelov.
Ak si želáte konkrétny hotel tak cena sa môže zmeniť.

20%

LUXURY
4 noci | Playa del Carmen-Cancún

Iné
10 €

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

90%

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

T +421 2 5263 5254

Dunajská 31

M +421 917 530 912

811 08 Bratislava

F +421 2 3214 4600

Slovakia

www.bubo.sk

