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PŪĶA NOSLĒPUMI
16 dienas/ 15 naktis
03.11.2017.
23.02.2018.
1.
diena

Mehiko
Ierašanās Mehiko. Lidostā tikšanās ar firmas pārstāvi. Transfērs uz viesnīcu. Nakts
Mehiko.

Nakts
viesnīcā

Sokalo – Antropoloģijas muzejs – Teotiuakana (~8 st.)
Brokastis. Apskates ekskursija Mehiko. Pilsētas vēsturiskā centra –

Sokalo

laukums – apmeklējums, kura tuvumā atrodas seno acteku rituālu centra drupas.
Agrāk šeit atradās Templo Maior piramīda, tagad – muzejs un arheoloģisko izrakumu
vieta. Apmeklēsiet Meksikas galveno Katedrāli, kas ir lielākā Latīņamerikā.
Apmeklēsiet Prezidenta pili, kurā atrodas ievērojamā meksikāņu mākslinieka
2.

Diego Rivjera freskas. Nacionālā Antropoloģijas muzeja apmeklējums. Tas ir viens

Nakts

diena

no labākajiem ne tikai Latīņamerikā, bet arī pasaulē. Kolekciju veido neskaitāmi

viesnīcā

arheoloģiskie un etnogrāfiskie eksponāti no visas Meksikas. Muzejā pārstāvēta katra
no kultūrām: gigantiskās olmeku galvas, maiju valdnieku bagātības, iespaidīgās
Tulas

Atlantu

statujas

–

tolteku

kultūras

mantojums

u.c.

Teotiuakanas

arheoloģiskā ansambļa (UNESCO sarakstā) apskate. Iepazīšanās ar Teotiuakanas
civilizāciju – noslēpumaino Meksikas piramīdu pilsētu: Saules un Mēness piramīdas,
Nāves iela, Spalvainā Pūķa templis. Atgriešanās viesnīcā Mehiko.
Mehiko – Tula – Keretaro – San Miguel de Allende
Brokastis. Transfērs uz pilsētu Tula, kuru izcēla nu jau izzudusī tolteku civilizācija.
Tolteku kultūra būtiski ietekmēja acteku un maiju civilizācijas kultūras. Tula ir
3.
diena

pazīstama ar savām varenajām skulptūrām, kura katra no tām sver 8 tonnas.
Transfērs uz pilsētu Keretaro, kas ir pazīstama ar savām majestātiskajām ēkām,
baznīcām, klosteriem un slaveno akveduktu. Vakarā transfērs uz vienu no

Nakts
viesnīcā

skaistākajām Meksikas pilsētām – San Miguel de Allende, kas ir iekļauta arī
Meksikas maģisko pilsētu sarakstā. Bruģētās ieliņas, skaistās māju fasādes, muzeji,
pagājušo gadsimtu baznīcas – tas viss apbur pilsētas viesus. Transfērs uz viesnīcu.
San Miguel de Allende – Atotonilco – Guanajuato
Brokastis. Transfērs uz Atotonilco. Šeit atrodas Jēzus no Nācaretes baznīca, no
4.
diena

kuras Migels Idalgo paņēma Dievmātes Gvadelupas svētbildi kā simbolu cīņām par
neatkarību. Tālāk dosimies uz tuvējo ciemu, kur būs iespēja nopeldēties termālajos
ūdeņos. Transfērs uz Guanajato pilsētu, kas iekļauta UNESCO mantojuma sarakstā.

Nakts
viesnīcā

Guanajuato ir slavena ar savām sudraba raktuvēm, gleznainajām ielām un sānielām
(slavenākā no tām “skūkpstu sāniela”). Transfērs uz viesnīcu.
5.
diena

Guanajuato – Guadalajara
Brokastis. Pārbrauciens uz Jalisco štatu. Apmeklēsiet tekilas ražotni. Šeit jau
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Nakts
viesnīcā
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vairāku gadsimtu garumā ražo tekilu, kas nu jau kļuvusi par Meksikas simbolu un
lepnumu. Uzzināsiet šī dzēriena ražošanas noslēpumus, kā arī būs iespējams
nodegustēt īstu tekilu. Transfērs uz Jalisco štata galvaspilsētu Guadalajara. Nakts
viesnīcā.
Guadalajara – Palzcuaro – Morelia
Brokastis. Apskates ekskursija Guadalajara pilsētā. Transfērs uz Palzcuaro, kas
6.

atrodas ezera krastā. Šī mazā pilsēta tiek uzskatīta par vienu no skaistākajām

Nakts

diena

Meksikas koloniālā stila pilsētām. Pilsēta ir slavena ar savu seno vēsturi un

viesnīcā

lieliskajiem kultūras pieminekļiem. Transfērs uz Morelia, kas tiek dēvēta par “rozā
pilsētu”. Morelia ir viena no Meksikas pērlēm arhitektūras ziņā. Transfērs uz viesnīcu.
Morelia – Cacahuamilpa alas – Tasko
Brokastis. Apmeklēsiet vienas no iespaidīgākajām alām Meksikā – Cacahuamilpa
7.
diena

alas, kas ir 2 km dziļas un 80 m augstas. Transfērs uz gleznaino koloniālo pilsētu
Tasko. Šī pilsēta tika uzcelta uz sudraba raktuvēm, tās prasmīgie meistari turpina
izgatavot neticamus izstrādājumus no šī metāla. Svētās Priskas dievnams, kurš

Nakts
viesnīcā

atrodas šajā pilsētā, ir slavens ar savu izsmalcināto arhitektūras stilu un skaitās
viens no skaistākajiem dievnamiem visā Meksikā. Transfērs uz viesnīcu.
Tasko – Xochicalco – Akapulko
Brokastis. Apmeklēsiet Xochicalco drupas. Šeit atradies acteku civilizācijas
grandiozs ceremoniālais centrs. Transfērs uz Akapulko. Ekskursija pilsētā. Šī
skaistā osta ir izvietota 418 km attālumā no Mehiko pilsētas un ir viena no
8.

svarīgākajiem tūrisma centriem. Viena no tās labajām īpašībām ir, ka tur visu gadu

Nakts

diena

ir patīkams klimats. Akapulko vienmēr ir atšķīries ar skaistajām pludmalēm un

viesnīcā

pasakainajiem skatiem uz līci. Vērosiet slaveno uzvedumu "La Quebrada", kad no
gleznainās

50

m

augstās

akmens

kraujas,

vietējie

drosmīgie

lēcēji

metās

bangojošajos piekrastes viļņos. Izņemot jūru un skaistās ainavas, Akapulko Jūs
atradīsiet daudz sporta izklaides, diskotēkas, restorānus un veikalus. Nakts viesnīcā.
Akapulko – Tepoztlan – Mehiko (~6 st.)
9.

Brokastis. Transfērs uz gleznaino pilsētu Tepoztlan, kas ir iekļauta Meksikas

Nakts

diena

maģisko pilsētu sarakstā. Apmeklēsiet Svēto Kristus klosteri, kuru 16.gadsimtā

viesnīcā

uzcēla dominikāņu mūki. Transfērs uz Mehiko. Nakts viesnīcā.
Mehiko – Pueblo – Oaxaca (~11 st.)
Brokastis. Transfērs uz Pueblo. Brauciena laikā skatīsiet Meksikas vulkānus:
10.
diena

Popocatepet (aktīvs vulkāns 5452 m), Ikstaksihuatls (528 m) un Orisabi (5700 m).
Ekskursija pa Pueblo pilsētas vēsturisko centru, kas iekļauts UNESCO kultūras
mantojuma sarakstā. Brauciens līdz Oaxacai (UNESCO). Nakts ekskursija pa krāšņo

Nakts
viesnīcā

Oaxacas pilsētu. Oaxaca – pilsēta, ar kuru lepojas meksikāņi. Izvietošanās
viesnīcā.
11.
diena

Oaxaca – Monte Alban – Teuantepek (~12 st.)
Brokastis. Transfērs uz Monte Alban. Ekskursija pa Monte Alban. Monte Alban –
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Nakts
viesnīcā

3

senās

zapoteku

tautas

ceremoniālais

centrs,

viena

no

pārsteidzošākajām

arheoloģiskām zonām Meksikā, kas atrodas plakankalnē, no kuras paveras skaists
skats uz Oaxakas ieleju. Apskatīsiet vienu no resnākajiem ciedru kokiem pasaulē Tule. Lielisks Kordiljeru kalnu ceļš uz Teuantepeki. Izvietošanās viesnīcā.
Teuantepek – Sumidero kanjons – San Cristobal de Las Casas (~10 st.)
Brokastis. Brauciens uz Sumidero Kanjonu. Izbrauciens ar laivu pa Sumidero upi.
Sumidero kanjons ir 1000 metru dziļš, un bieži apmeklēts, jo ekskursija ar
motorlaivu sniedz iespēju vērot eksotiskas putnu sugas, pērtiķīšus un krokodilus.
12.

Senas teiksmas vēsta par indiāņu lepnumu, kas neļāva tiem padoties spāņiem,

Nakts

diena

izvēloties nāvi, nolecot no kraujas dziļajā aizā. San Cristobal de Las Casas –

viesnīcā

koloniāla pilsētiņa, Čiapasa štata pirmā galvaspilsēta. Visromantiskākā un jaukākā
meksikāņu pilsēta ar īpašu garšu ne tikai karstajai šokolādei, bet arī katram
pirmdienas rītam ar valsts karoga pacelšanas svētkiem pie pilsētas valdes mājas.
Izvietošanās viesnīcā.
San Cristobal de Las Casas – Misol-Ha – Palaenke (~10 st.)
Brokastis. San Juan Camula indiāņu ciemata apmeklējums. Šis ciemats slavens ar
13.

savu baznīcu, kurā notiek vietēji seni reliģiskie rituāli, kas veltīti katoļu svētajiem.

Nakts

diena

Noslēpumaino baznīcu apgaismo tūkstošiem sveču, tiek skaitītas lūgšanas cocilu un

viesnīcā

lakontiešu dialektos. Apmeklēsiet Misol-Ha ūdenskritumu, kur ir iespēja peldēties.
Ierašanās Palaenke. Izvietošanās viesnīcā.
Palaenke – Kampeče (~10 st.)
Brokastis. Palaenke Arheoloģiskās Zonas apmeklējums, kur atrodas lielākais Maiju
14.

ceremoniālais centrs. Iespēja apmeklēt Čiapasa džungļus, palmu ielejas, pilsētas

Nakts

diena

galeriju (Saules un Krusta templis). Ekskursija pa iespaidīgo Kampečes pilsētu

viesnīcā

(iekļauta UNESCO sarakstā). Par papildus maksu iesakām braucienu ar tramvaju pa
pilsētu. Izvietošanās viesnīcā.
Kampeče – Ušmala – Merida
Brokastis. Ekskursija pa Ušmali. Ušmala – Maiju ceremoniju centrs. Burvja
15.

piramīdas, Gubernatora pils, Mūķeņu Kvadrāta, Bruņurupuču Tempļa apskate.

Nakts

diena

Ierašanās Meridā. Ekskursija pa pilsētu. Spāņu perioda baznīcas un pilis. Meridas

viesnīcā

lielākais lepnums ir Jukatanas pussalas vislielākā piramīda Kinich Kak Moo.
Izvietošanās viesnīcā.
Merida – Čičenica – Ik-Kil – Kankūna (~10 st.)
Brokastis. Izbraukšana uz Čičenicu – lielāko maiju kultūras centru, kur atrodas
16.
diena

Kukulkana piramīda (viena no pasaules septiņiem brīnumiem), laukums rituālas
bumbas spēlei (UNESCO sarakstā). Pazemes ezera Ik-Kil

apmeklējums, kur ir

iespēja peldēties. Jukatanas pussala glabā vēl daudz noslēpumu un mīklu, bet tūristi
jau sapņo par Karību jūru un pelnītu atpūtu ar “Margaritu” rokā. Laipni aicināti
Karību jūras Meksikas piekrastē – Kankunā un Maiju Rivjērā.
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Ceļojuma cena vienai personai USD:

SGL

DBL

TRP

Bērns

3850

3295

3145

2142

Cenā iekļauts:


nakšņošana 4* viesnīcās (izņemot viesnīcu Teuantepeke 3*);



brokastis;



transporta pakalpojumi - autobuss ar kondicionieri, tualeti;



krievu valodā runājošs gids;



ieejas biļetes apskates objektos pēc programmas;



transfērs lidosta – viesnīca Mehiko;



transfērs viesnīca – lidosta Kankūnā;



dzeramnauda istabenēm, nesējiem un oficiantiem (brokastīs).

Papildus izdevumi:


lidojums Rīga – Mehiko – Rīga;



apdrošināšana;



papildus naktis viesnīcā Kankūnā;



dzeramnaudas gidam un šoferiem;
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