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MISTISKĀ MEKSIKA
11 dienas / 10 naktis
2019: 12.11.
2020: 18.02.
1.
diena

MEHIKO

Nakts

Ierašanās Mehiko, lidostā tikšanās ar firmas pārstāvi, transfērs uz viesnīcu.

viesnīcā

MEHIKO – DIEVMĀTES GVADELUPES BAZILIKA – 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
2.
diena

vieta.

Apmeklēsiet

Meksikas

galveno

Katedrāli,

kas

ir

lielākā

Latīņamerikā. Apmeklēsiet Prezidenta pili, kurā atrodas ievērojamā meksikāņu
mākslinieka Diego Rivjera freskas.

Apmeklēsiet Sv. Gvadelupes Dievmātes

baziliku – viena no svētākajām vietām Meksikā. To apmeklē svētceļnieki no visas

Nakts
viesnīcā

pasaules. Dievmātes parādīšanās vienkāršam indiānim, Huanam Diego, paātrināja
indiāņu pievēršanos kristietībai. 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.
ANTROPOLOĢIJAS MUZEJS – FRĪDAS KALO MUZEJS – ĻEVA TROCKA
MUZEJS – TASKO (~8 st.)
Brokastis. Nacionālā Antropoloģijas muzeja apmeklējums. Tas ir viens no
labākajiem ne tikai Latīņamerikā, bet arī pasaulē. Kolekciju veido neskaitāmi
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. Apmeklēsiet
3.

slavenās meksikāņu mākslinieces Frīdas Kalo muzeju. Frīdas Kalo muzejs–māja ir

Nakts

diena

unikālas, kaislību un sāpju pilnas dzīves lieciniece. Zilā māja, kurā 1907.gadā

viesnīcā

māksliniece dzimusi, atrodas gleznainā Koioakanas rajonā līdzās Ļeva Trocka
muzejam. Ļevs Trockis bija 1917.gada Krievijas revolūcijas līderis, kas Meksikā
rada politisku patvērumu. Vakarā brauciens uz unikālo Tasko pilsētiņu, ko dēvē par
pasaules sudraba galvaspilsētu. Šaurās, mājīgās, akmeņiem klātās ieliņas, senie
namiņi ar strūklakām un dakstiņu jumti sniegbalto kalnu virsotņu fonā padara
pilsētu par vienu no skaistākajām vietām Meksikā. Ekskursija pa pilsētiņas ielām,
laukumiem un sudraba veikaliņiem.
4.
diena

TASKO – ŠOČIKALKO – KAKAUAMILPAS GROTAS – TASKO (~8 st.)
Brokastis. Pirms Kolumba laika apmetnes – Šočikalko – apmeklējums (indiāņu
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valodā – "ziedu nams"). Tās politiskā, reliģiskā un tirdzniecības uzplaukuma laiks
saistāms ar lielo Centrālamerikas valstu panīkuma periodu. Īpašu interesi izraisa
skulpturālie reljefi vairāku ēku sienās. "Spalvainā pūķa" templī skatāmi dievības
attēlojumi - stilā, ko ietekmējusi maiju un Teotiuakanas māksla. 1999.gadā
Šočikalko iekļauta UNESCO mantojuma sarakstā un mūsdienās ir ļoti populāra
apskates vieta. Kakauamilpas grotas – ceļojums laikā un telpā. Skaistākās
stalaktītu alas ar 27 apgaismotām zālēm stiepjas 1400 m garumā. Kakauamilpas
alas ir pazīstamākās un apmeklētākās Meksikā. Atgriešanās Tasko, brīvais laiks.
TASKO – ŠOČIMILKO – MEHIKO (~8 st.)
Brokastis. Brauciens uz gleznainu pilsētiņu Tepocotlanu. Arī tā iekļauta "Meksikas
burvīgo pilsētu" sarakstā, ievērojama ar Vicekaralistes Nacionālo muzeju. Brauciens
5.

pa Šočimilko kanāliem, kas vienīgie ir saglabājušies no pirmsspāņu pilsētas

Nakts

diena

Tenočtitlanas laikiem. Acteki tos veidojuši aptuveni pirms 1000 gadiem. Mūsdienās

viesnīcā

kanālu garums sasniedz 180 kilometrus. Līdz peldošajiem dārziem var nokļūt tikai
ar laivām, pa ceļam degustējot tekilu un klausoties marjači dziesmas. Transfērs uz
viesnīcu Mehiko.
MEHIKO – PUEBLO – VERAKRUSA (~10 st.)
Brokastis. Brauciens uz vienu no skaistākajām koloniālā laika pilsētām Meksikā –
Pueblo. Pa ceļam varēsiet vērot varenus aktīvos vulkānus. Ierašanās eņģeļu pilsētā
– Pueblo. Pueblo vēsturiskais centrs iekļauts UNESCO kultūras mantojuma sarakstā
6.
diena

un atrodas šīs organizācijas aizsardzībā. Pueblo atrodas pārsteidzošākā no Meksikas
baznīcām – Santo Domingo baznīca ar Svētā

Rosario kapelu, kuru savulaik

Nakts
viesnīcā

uzskatīja par astoto pasaules brīnumu. Transfērs uz Verakrusu – viena no
lielākajām

Meksikas

ostas

pilsētām,

kas

slavena

ar

saviem

optimistiski

noskaņotajiem iedzīvotājiem, lielisku kafiju un bagātām tradīcijām. Transfērs uz
viesnīcu.
VERAKRUSA – LA VENTA – PALENKE (~11 st.)
7.
diena

Brokastis. “La Venta” brīvdabas muzeja – parka apmeklējums Viljaermosas
rajonā. Unikālajā muzejā atrodas slavenās akmens galvas un citas senākās un
noslēpumainākās Amerikas civilizācijas – Olmeku – skulptūras. Transfērs uz

Nakts
viesnīcā

Palenki. Nakts viesnīcā.
PALENKE - YAXCHILAN – ŪDENSKRITUMS – PALENKE (~12 st.)
8.

Agras brokastis. Transfērs līdz Usumacinta upes grīvai. Brauciens ar laivām līdz

Nakts

diena

Yaxchilan – senā maiju civilizācijas pilsēta – kas tagad atrodas gleznainā vietā,

viesnīcā

floras un faunas bagātā. Apmeklēsiet lielisku ūdenskritumu. Atgriešanās Palenkē.
9.
diena

PALENKE – KAMPEČE (~9 st.)
Brokastis. Palenke Arheoloģiskās zonas apmeklējums, kur atrodas lielākais un
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skaistākais Maiju civilizācijas ceremoniju centrs. Transfērs uz Kampeči. Ierašanās
Kampečē, kas ir Jukatanas pussalas skaistākā koloniālā stila pilsēta, kas ir iekļauta
arī UNESCO sarakstā. Transfērs uz viesnīcu.
KAMPEČE – UŠMALA – MERIDA (~8 st.)
Brokastis. Ekskursija pa Ušmali – Burvja piramīdas, Gubernatora pils, Mūķeņu
Kvadrāta, Bruņurupuču templis. Ušmala – Maiju ceremoniju centrs. Transfērs uz
10.

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

Nakts

diena

Meridas lielākais lepnums ir Jukatanas pussalas vislielākā piramīda Kinich Kak Moo.

viesnīcā

Izvietošanās viesnīcā.
Tikai no janvāra līdz martam mēs pievienojām maršrutam roza flamingo
rezervāta apmeklējumu – Selestuna (bez papildus maksas!)
MERIDA – ČIČENICA – IK-KIL – KANKŪNA (~9 st.)
Brokastis. Izbraukšana uz Čičenicu – lielāko maiju kultūras centru, kur atrodas
Kukulkana piramīda (viena no pasaules septiņiem brīnumiem), laukums rituālas

11.
diena

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.

Ceļojuma cena vienai personai USD:
SGL

DBL

TRP

CHILD

3120

2510

2335

1530

Cenā iekļauts:
 nakšņošana 4* viesnīcās;
 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 vai Maiju Rivjērā;
 dzeramnaudas gidam un šoferiem;
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