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MEKSIKAS ŠAMAŅU NOSLĒPUMI 
11 dienas / 10 naktis

*Ceļojuma tūre individuāļiem!

1.diena MEHIKO

Ierašanās  Mehiko.  Lidostā  tikšanās  ar  krievu  valodā  runājošu  gidu.

Transfērs uz viesnīcu. Atpūta. Nakts Mehiko.

4* viesnīca

Mehiko

2.diena MEHIKO

Brokastis.  Antropoloģijas  muzeja apmeklējums,  kas 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.  Muzejs  sniegs  lielisku  ieskatu  Meksikas  reliģiskajā  un

sociālajā dzīvē, kā arī indiāņu cilšu kultūras daudzveidībā. Tālāk apskatīsiet

Šočimilko kanālus, kas saglabājušies kopš seno acteku impērijas laikiem.

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 Sv.

Gvadelupes Dievmātes baziliku – viena no svētākajām vietām Meksikā.

To  apmeklē  svētceļnieki  no  visas  pasaules.  Dievmātes  parādīšanās

vienkāršam  indiānim,  Huanam  Diego,  veicināja  indiāņu  pievēršanos

kristietībai. Transfērs uz viesnīcu. Nakts Mehiko.

4* viesnīca

Mehiko

3.diena MEHIKO – TEOTIUAKANA – TUXTLA GUTIERREZ – SAN CRISTOBAL

DE LAS CASAS 

Brokastis.  Šodien  dosieties  ceļā  uz  pamesto  pilsētu  Teotiukana,  kas  ir

pasaulē  slavens  enerģētikas  centrs.  Teotiuakanas  arheoloģiskā

ansambļa (UNESCO  sarakstā)  apskate.  Iepazīšanās  ar  Teotiuakanas

civilizāciju – noslēpumaino  Meksikas  piramīdu pilsētu:  Saules un Mēness

piramīdas,  Nāves  iela,  Trīsgalvainā  Pūķa  templis.  Apmeklēsiet  arī

tradicionālās  mākslas  un  amatniecības  centru,  kurā  apskatīsiet,  kā  tiek

apstrādāts obsidiāns – nozīmīgākais akmens daudzām tautām Meksikā. Tiek

uzskatīts,  ka šim akmenim piemīt  augstas enerģētikas un dziednieciskas

spējas.  Transfērs  uz  lidostu.  Lidojums  uz  Tuxtla  Gutierrez.  Ierodoties

Tuxtla Gutierrez, tālāk dosieties uz pilsētu San Cristobal De Las Casas. Pa

ceļam apmeklēsiet San Juan Camula indiāņu ciematu. Šis ciemats slavens

ar savu baznīcu, kurā notiek vietējie senie reliģiskie rituāli, kas veltīti katoļu

svētajiem. Noslēpumaino baznīcu apgaismo tūkstošiem sveču, tiek skaitītas

lūgšanas  cocilu  un  lakontiešu  dialektos. Tālāk  ceļu  turpināsiet  līdz  San

Cristobal  De  Las  Casas  –  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. Nakts San Cristobal De Las Casas.

Viesnīca

San

Cristobal De

Las Casas

4.diena SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS – PALAENKE

Brokastis.  Transfērs  uz  Palaenke.  Palaenke  Arheoloģiskās  Zonas

Viesnīca

Palaenkē
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apmeklējums, kur atrodas lielākais Maiju ceremoniālais centrs. Tālāk ar čoli

cilts atļauju dosieties pastaigā pa džungļiem, kas atrodas slēgtā teritorijā.

Šajā noslēgtajā teritorijā ir  uzauguši maiju pēcteči,  un tieši  viņi  un viņu

zināšanas  un  gudrība  iepazīstinās  Jūs  ar  reliģiskajām  ceremonijām.

Iepazīsieties ar cilts dzīvesveidu, paražām, kā arī katram būs iespēja atrast

ceļu uz  savu iekšējo  pasauli  un atklāsiet  noslēpumus,  kas  veicina mūsu

garīgo izaugsmi. Atgriešanās Palaenkē. 

5.diena PALAENKE – KATEMAKO 

Brokastis. Transfērs uz gleznaino Katemako ezeru, kas atrodas netālu no

Meksikas līča. Šķērsosiet ezeru mazās laivās, brauciena laikā būs iespējams

vērot  pasakainas  dabas  ainavas.  Tālāk  apmeklēsiet  Nanciyaga  dabas

rezervātu.  Pastaiga  rezervātā,  apbrīnojot  eksotisko  floru,  džungļu

biezokņus un oriģinālos tiltus. Nanciyaga dabas rezervāts ir ne tikai slavens

ar  brīnumaino  dabas  skaistumu,  bet  arī  ar  to,  ka  šeit  dzīvo  Katemako

šamaņi, kuri praktizē īpašas metodes ķermeņa un dvēseles ārstēšanā. Pēc

pastaigas  rezervātā  Jums  būs  lieliska  iespēja  apmeklēt  indiāņu  pirti

“temazcal”.  Karsti  akmeņi,  dabas  augu  aromāts,  šamaņa  lūgšanas  un

dziesmas – tas viss radīs neaprakstāmu atmosfēru. Pirts procedūras sniegs

pārsteidzošu viegluma sajūtu – Jūs jutīsieties gan garīgi, gan fiziski attīrīts

un atjaunots. Transfērs uz viesnīcu. Nakts Katemako.

Viesnīca

Katemako

6.diena KATEMAKO – MEHIKO – REAL DEL MONTE – TOLANTONGO 

Agri  no rīta transfērs uz lidostu. Lidojums uz Mehiko. Ierodoties Mehiko,

turpināsiet  ceļu  līdz  skaistai  koloniālai  pilsētai  Real  Del  Monte,  kuru

dibinājuši  britu  ogļrači.  Mūsdienās  pilsēta  ir  slavena  ar  krāsainiem  ielu

arhitektūras  ansambļiem.  Pastaiga  pilsētā.  Tālāk  ceļu  turpināsiet  līdz

unikālajam kanjonam Tolantongo, kura karstie avoti un kalnu strauti veido

neaprakstāmu  dabas  skaistumu.  Transfērs  uz  viesnīcu  gleznainas  upes

krastā.  Atpūta.  Iespējams  relaksēties  termālajos  baseinos.  Nakts

Tolantongo.

Viesnīca

Tolantongo

7.diena TOLANTONGO – SAN MIGUEL DE ALLENDE 

Brokastis.  Dosieties  pārgājienā  uz  alām.  Kalnaina  zeme,  zaļi  kaktusi,

debeszilas  upes,  termālie  baseini  –  tik  bagāts  ir  maģiskās  Meksikas

skaistums! Relaksācija termālajos baseinos, kuros atgūsiet enerģiju un

spēku. Pēcpusdienā turpināsiet ceļu līdz pilsētai  San Miguel De Allende,

kas ir viena no slavenākajām un romantiskākajām koloniālajām pilsētām ne

tikai Meksikā, bet arī visā Latīņamerikā. San Miguel De Allende ir iekļauta

UNESCO  Pasaules  kultūras  mantojuma  sarakstā.  Ekskursija  pilsētā.

Transfērs uz viesnīcu. Nakts San Miguel De Allendē.

Viesnīca

San Miguel

De Allendē

8.diena SAN MIGUEL DE ALLENDE – REAL DE CATORCE

Brokastis. Šodien būs ceļojuma kulminācijas diena, jo piedalīsieties šamaņu

rīkotā ceremonijā. Dosieties uz indiāņu ciltij huichol svētu vietu – Virikuta.

Indiāņi uzskati, ka tieši Virikuta ir tā vieta, kur tika radīta pasaule. Virikutā

tiek  rīkotas  reliģiskas  ceremonijas,  kuru  laikā  huichol  cilts  izrāda  cieņu

saviem senčiem un pielūdz dievus. Reliģiskie rituāli  ilgst visu nakti un to

vada galvenais cilts šamanis. Transfērs uz viesnīcu. Nakts Real De Catorce.

Viesnīca

Real De

Catorce
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9.diena REAL DE CATORCE 

Brokastis.  Ekskursija  noslēpumainajā  “spoku  pilsētā”  -  Real  De

Catorce.  Bruģētas  ieliņas,  akmens  un  koka  mājas,  baznīca,  vien  daži

restorāni, kuri tiek slēgti jau pulksten 9 vakarā, dažas nelielas viesnīcas – tā

arī ir visa pilsēta, kurā dzīvo apmēram 800 cilvēku. Pirms daudziem gadiem

pilsētu pameta kalnrači un tā kļuva par “spoku pilsētu”. Bet nu gadiem ejot,

pilsētā sāk atgriezties dzīvība, lai gan šeit netiek veiktas būtiskas izmaiņas,

ļaujot  pilsētai  saglabāt savu īpašo un noslēpumaino atmosfēru.  Šeit  tika

uzņemta slavenā Holivudas filma “Meksikānis”, kurā galvenās lomas spēlēja

tādi  pazīstami  aktieri  kā  Breds  Pits  un  Džūlija  Robertsa.  Atgriešanās

viesnīcā. Nakts Real De Catorce.

Viesnīca

Real De

Catorce

10.diena REAL DE CATORCE – CERRO QUEMADO – REAL DE CATORCE 

Brokastis.  Dosieties  pārgājienā  uz  huichol  ciltij  svētu  vietu  –  Cerro

Quemado. Huichol cilts ļaudis uzskata, ka tieši šeit radās Saule, un līdz ar

to pasludina Cerro Quemado par Visuma centru. Huichol cilts šeit ierodas

enerģijas  meklējumos,  kas  nepieciešama,  lai  veiktu  dažādus  rituālus.

Atgriešanās viesnīcā. Nakts Real De Catorce.

Viesnīca

Real De

Catorce

11.diena REAL DE CATORCE – ZACATECAS 

Brokastis. Transfērs uz pilsētu Zacatecas, kas ir iekļauta UNESCO Pasaules

mantojuma  sarakstā.  Pilsēta  ir  koloniālās  arhitektūras  dārgums,  un  tai

piemīt īpašs šarms un atmosfēra. Ekskursija pilsētā. Transfērs uz lidostu.*

*Programmu iespējams pagarināt ar atpūtu Meksikā, kā arī iespējams saīsināt programmu uz 7 vai 9

dienām!

Ceļojuma cenu aprēķinām pēc individuāla pieprasījuma!
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