
 

Zapraszamy ponownie do Meksyku – to jeden z naszych ulubionych kierunków - między innymi dlatego, że za 

każdym razem możemy poznać nowe rejony tego wyjątkowego kraju i za każdym razem jest pięknie i inaczej! 

Tym razem będzie trochę historycznie, trochę krajoznawczo, trochę relaksacyjnie i trochę aktywnie  

A na deser po tym tygodniu – czeka nas wyjątkowe safari na SOCORRO. 

Zapraszamy serdecznie – Ania Rocka & Nautica Travel Team  

Kontakt i informacje szczegółowe: anna.rocka@nauticatravel.pl / 663 727 403  

 

Dzień 1 13 stycznia (sobota) Wylot z Warszawy, przylot do Mexico City (na życzenia wylot z 
innego miasta / kraju). Zakwaterowanie w hotelu, kolacja. 

Dzień 2 14 stycznia Śniadanie. Czas na aklimatyzacje. Zwiedzanie Miasta Meksyk: 
spacer po centrum historycznym z Katedrą, Pałac Narodowy, 
przejście przez Deptak Madero, Pałac Sztuk Pięknych, Muzeum 
Antropologii. Czas wolny. Kolacja w hotelu.   

Dzień 3 15 stycznia Śniadanie, przejazd do Teotihuacan - Piramida Słońca, Księżyca. 
Warsztat obsydianu z degustacją tequili. Przejazd do Tolantongo. 
Niezliczona ilość strumieni, jaskiń, studni wodnych. Po południu 
zwiedzanie części La Gloria. Wieczorem ognisko, kąpiel w rzece. 
Kolacja na miejscu.  

Dzień 4 16 stycznia Śniadanie, zwiedzanie Groty - skąd wypływają źródła rzeki 
Tirolesa - jednej z najdłuższych w Meksyku. Dla chętnych zjazdy 
na zipline  Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Amecameca. 
Po drodze kolacja.  

Dzień 5 17 stycznia Wczesny wyjazd z hotelu – dla chętnych wejście na wulkan 
Iztaccihuatl (zaczyna się z wysokości 4100, możliwość wejścia na 
4800m npm ). Dla osób, które nie zdecydują się na wspinaczkę – 
czas wolny w miasteczku. Przejazd do Puebli – kolacja.  

Dzień 6 18 stycznia Śniadanie, zwiedzanie centrum wyjątkowo malowniczej 
miejscowości: Puebla, przejazd do Tonantzintla, Cholula – 
zwiedzanie wyjątkowych i jedynych w swoim rodzaju obiektów 
sakralnych.  
Przejazd i zakwaterowanie w mieście Meksyk. Kolacja.  
Wyjazd na show folklorystyczne (będzie można potańczyć  )  

Dzień 7 19 stycznia Śniadanie, transfer na lotnisko, przelot do Los Cabos, wieczorem 
zaokrętowanie na łodzi safari. 
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Przy grupie 6 osób: 1350 usd / osoba 

Przy grupie 4 osób: 1650 usd / osoba 

Cena zawiera: 

 Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych – 6 nocy.  

 Śniadania i obiadokolacje.  

 Ubezpieczenie KL, NNW. 

 Opiekę lokalnego przewodnika. 

 Wstępny do zwiedzanych obiektów zgodnie z programem. 

 Opiekę przewodnika w czasie trekkingu na wulkan (lub przedłużony pobyt w hotelu dla osób, które nie 

zdecydują się na wyjście). 

 Wszystkie transfery na miejscu. 

 Opiekę przewodnika Nautica Travel. 

 

 

Cena nie zawiera: 

 Dodatkowych posiłków, atrakcji i napiwków. 

 


