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ROMANTISKA MEKSIKA
8 dienas / 7 naktis
03.11.2017.
23.02.2018.
1.
diena

Mehiko
Ierašanās Mehiko. Lidostā tikšanās ar firmas pārstāvi. Transfērs uz viesnīcu.
Iekartošanās viesnīcā. Brīvais laiks.
Mehiko – Antropoloģijas muzejs - Teotivakana (~8 st.)

Nakts
viesnīcā

Brokastis. Ekskursija Teotivakanā. Teotivakana – pirms Koluma Mezoamerikas
galvaspilsēta. Saules un Mēness Piramīdas, Nāves Laukums, Ketcalkoatla Templis,
2.
diena

Gvadelupes Baznīca. Ekskursija uz bagātāko Antropoloģijas muzeju – kurā attēlota
visa pirmsspāņu Meksikas vēsture. Mehiko centrālais laukums – Sokalo, National
Palace (Diego Riviera freskas) un Tenočtitlanas drupas (Lielā acteku Pilsēta).

Nakts
viesnīcā

* Acteku valsts bija viena no varenākajām Centrālamerikā, kas pastāvēja līdz XIV
gadsimtam mūsdienu Meksikas teritorijā. Tās galvaspilsēta bija Tenočtitlana (šodien
Mehiko).
Mehiko - Tula – Keretaro – San Miguel de Aliende (352 km, 11 st.)
Brokastis. Brauciens uz Tullu (tolteku pilsēta). Tolteku tauta izzudusi mīklainu
iemeslu dēļ. Pilsētā skatīsiet Atlantus (8 tonnas smagas skulptūras). Brauciens uz
3.

Keretaro. Keretaro ir slavena ar savām celtnēm: priekšnami, baznīcas, klosteri un

Nakts

diena

akvedukts. Vakars San Miguel de Aliendē. San Miguel de Aliende – romantiska un

viesnīcā

skaista pilsēta, Meksikas skaistākā pilsēta, nacionālais lepnums un kultūrvēstures
piemeneklis. Pilsētā apskates vērta ir domes ēka, Mayorazgo de la Canal nams,
mākslas un kultūras institūts, kā arī Karaliskais klosteris. Izvietošanās viesnīcā.
San Miguel de Aliende – Atotonilco – Guanajuato (~7st.)
Brokastis. Brauciens uz Atotonilco. Tieši šeit atrodas Nāceretes Jēzus baznīca, no
kuras Migels Idalgo paņēma Gvadelupes Vissvētākās Jaunavas ikonu, kas bija kā
simbols karā par neatkarību.
4.

Brauciens uz Guanajuato – UNESCO kultūras mantojuma piemineklis (Meksikā ir 24

Nakts

diena

UNESCO objekti). Panteons ar vairāk kā 100 mumijām un pasaulē pazīstamās

viesnīcā

sudraba raktuves. Guanajuato – meksikāņu mākslinieka Diego Riveras un mūziķa
Jose Alfredo Jimenez dzimtā pilsēta. Ierašanās Gvadalaharā (otra lielākā Meksikas
pilsēta). Gvadalahara tiek uzskatīta par mariači mūzikas, starptautiski pazīstamā
meksikāņu tautastērpa un tekilas dzimteni. Izvietošanās viesnīcā.
Guanajuato – MORELIJA
Brokastis. Pēc brokastīm brauciens uz Jalisco štatu, kur apmeklēsiet tekilas
5.
diena

ražotni. Iepazīšanās ar tekilas izgatavošanu, degustācija. Ir iespēja nopirkt tekilu.
Brauciens uz Moreliju caur Michoakan štatu. Ierašanās Patckuarā. Patckuara –
pasakaini skaista pilsēta, kura ievērojama ar burvīgu klimatu, seno vēsturi un ar
kultūras pieminekļiem.

Brauciens uz

Moreliju (“Rozā Pilsēta”).

Izvietošanās

viesnīcā.
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Nakts
viesnīcā
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MORELIJA – TAURIŅU BOTĀNISKAIS DĀRZS - TASKO
Šodien iepazināsimies ar Meksikas unikālo vietu – Monarh. Katru gadu, oktobrī
6.

miljonu tauriņu atlido uz šo vietu, meklējot siltumu un vietu atpūtai. Monarh atrodas

Nakts

diena

3000 metrus virs jūras līmeņa. Tauriņus nedrīkst aiztikt un ņemt līdzi ! Paņemiet līdzi

viesnīcā

ērtus apavus, jo jūs sagaidā pastaiga pa mežu. Ierašanās Tasko. Izvietošanās
viesnīcā.
Morelija – Kuarnavaka – Hočikalko – Tasko
Brokastis. Brauciens uz Šočikaljko – „Ziedu māja”. Kuarnavakas apmeklējums.
7.

Kuarnavaka vienmēr priecē ar mērenu klimatu. Hočikalko drupas (Tzotzili – pilsētas

Nakts

diena

dibinātāji). Hočikalko – ceremoniālā pilsēta, kurā godināja “Putnu Čusku” –

viesnīcā

Ketcalkoatlis. Apmeklējiet visiespaidīgākās grotas Meksikā Kakayamilpas grotas.
8.
diena

Atgriešanās Tasko. Brīvais laiks pilsētā.
Tasko – Acapulco
Brokastis. Brauciens uz Akapulko (lieliska vieta atpūtai). Pa ceļam

ekskursija La

Kebrādā, kur ir iespēja sagādāt sev prieku ar slaveno Diving Show! Transfērs uz
viesnīcu.
Ceļojuma cena vienai personai USD:

SGL

DBL

TRP

Bērns

1840

1440

1395

936

Cenā ietilpst:


krievu valodā runājoša gida pakalpojumi visā ekskursijas programmas laikā;



ieejas maksa ceļojuma programmā apskates objektos;



4* viesnīcas ar brokastīm;



komfortabls autobuss ar kondicionētāju;



transfēri no/uz lidostu;



dzeramnauda istabenēm, nesējiem un oficiantiem (brokastīs).

Papildus izmaksas:


lidojums Rīga – Mehiko – Rīga;



dzeramnauda apkalpojošajam personālam;



veselības apdrosināšana;



pusdienas, vakariņas;



personīgie izdevumi;



pēc izvēles atpūta Kankunā, Maija Rivjēras vai Akapulko pludmales viesnīcās.
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