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Azték - maja körutazás Mexikóban 

2021. szeptember 23 – október 6 

 

1. nap: Érkezés az esti órákban a mexikóvárosi reptérre, transzfer a belvárosi szállodába. 
 

2. nap: Reggeli után első utunk a Coyoacán negyed felé tart, ahol a helyi kézműves piacon 

vásárolhatunk ill. sétálhatunk a gyarmati stílusú negyed főterén is. Itt található a Frida Kahlo 

múzeum is, amit meglátogatunk. A délután folyamán a Chapultepec parkban lévő 

Antropológiai Múzeumot fedezzük fel, ahol 79 000 négyzetméteren ismerhetjük meg Mexikó 

történelmét. Éjszaka Mexikóvárosban. – szept. 24 

 

 

3. nap: Reggeli után Miasszonyunk Bazilika felkeresése, ami a világ egyik leglátogatottabb 

Mária-kegyhelye. Utunk Teotihuacánba vezet, ahol megtekintjük a Nap- és a Hold-piramist, 

amiket meg is mászhatunk, ill. a Holtak útját. Késő délután a Zócalót, vagyis főteret járjuk be 

gyalogosan, amely már az azték főváros, Tenochtitlán főtere is volt. A Metropolitan 

Katedrális megtekintése után a sétálóutcán eljutunk a Torre Latinoamericana toronyhoz, ahol 

a magasból Mexikóváros fényeit csodálhatjuk meg. Éjszaka Mexikóvárosban. – szept 25 

 

   
 

4. nap: Reggeli után a Sierra Madre hegyein keresztül Taxco de Alarcón, vagyis a híres 

ezüstváros felé vesszük az irányt, ahol busszal és gyalog is felfedezzük a várost a macskaköves 

utcákon keresztül. Megtekintjük a különleges churriguereszk stílusú Santa Prisca templomot 

a főtéren ill. több helyen is vásárolhatunk ezüstöt. A visszaúton megállunk Cuernavacában, 

Morelos állam fővárosában, ahol a gyarmati kórból fennmaradt épületeket csodáljuk meg. 

Éjszaka Mexikóvárosban. – szept 26 
 

5. nap: Reggeli után transzfer a reptérre, repülünk Méridába, Yucatán-állam fővárosába, ahol 

busszal és gyalog is felfedezzük a gyönyörű spanyol koloniális várost. Késő délután érkezés a 

belvárosi szállodába, majd megtekinthetjük az esti kivilágított főteret. Éjszaka Méridában. – 

szept 27 
 

 

6. nap: Reggeli után egy Méridához közeli haciendához utazunk, ahol megismerjük a régi 

nagybirtokot, illetve betekintést nyerhetünk a régi szizál gyártásba is. Lovasszekérrel járjuk 

körbe a birtokot, megtekintjük a házakat ill. csobbanhatunk egy cenotéban is. Az á’la carte 
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ebéd után következő utunk Cuzamába vezet, ahol lovak által húzott kocsin fedezünk fel 3 

cenotét, amiben meg is mártózhatunk. Éjszaka Méridában. – szept 28 

     

7. nap: Reggeli után ellátogatunk Uxmal ősi maja romjaihoz, majd egy yucatáni maja ebédet 

kóstolhatunk meg, ahol megfigyelhetjük, hogy hogyan készül a házi tortilla. A délután 

folyamán meglátogatunk egy különleges csokoládé múzeumot, ahol bevezetnek minket a 

csoki készítés rejtelmeibe ill. egy maja sámán által vezetett rituálén is részt vehetünk. Utunk 

Chichén Itzá felé vezet, az éjszakát már ott töltjük.  

 

8. nap: Reggeli után a korai órákban kiélvezhetjük a turisták nélküli Ik Kil cenotét, majd Chichén 

Itzá romvárosát fedezzük fel, többek között Kukulkán piramisát is, ami a világ hét új 

csodájának egyike. A svédasztalos ebéd után egy kis tequila üzemet látogatunk meg, ahol az 

italokat is megkóstolhatjuk. Este busszal fedezzük fel a gyarmati kisvárost, Valladolidot, majd 

gyalogosan szabadprogram keretében megtekinthetjük a kivilágított esti központot ill. a 

kolostor hang- és fényjátékát. Éjszaka Valladolidban. – szep 30 

 

   
 

9. nap: Reggeli után a helyi piacot nézzük meg ill. rengeteg kézműves terméket is 

vásárolhatunk. Utunk Punta Lagunába, a természetvédelmi területre vezet, ahol megnézzük a 

szabadon élő pókmajmokat és akár egy kötélen is átcsúszhatunk a dzsungel felett ill. egy 

cenotéba is leereszkedhetünk. Tulum felé útközben a Maja Riviéra felé tartunk egy megállót 

egy maja faluban, ahol friss kókuszvizet, gyümölcsöket ill. kézműves termékeket 

vásárolhatunk. Délután Tulum tengerpartra épült romvárosát fedezzük fel, majd érkezés a 

playa del carmeni szállodába. – okt 1 

 

10. nap: Nyaralás a playa del carmeni all inclusive szállodában. – okt 2 
 
 

11. nap: Nyaralás a playa del carmeni all inclusive szállodában. – okt 3 

 

12. nap: Nyaralás a playa del carmeni all inclusive szállodában. – okt 4 
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13. nap: Délelőtt szabadprogram az all inclusive szállodában, majd délután transzfer a cancúni 

reptérre, indulás haza. – okt 5 

 

14. nap: Hazaérkezés a délutáni órákban. 

 

 

Árak és indulás 

     Indulás – visszaérkezés                                  Utazás hossza  

    2021. 09. 23  -   2021. 10. 05                             13 nap / 12 éj 

 

ÁR: 

2499 euró/ fő 

2450 euró/ fő – 2021. augusztus 31-ig 

Kedvezményes ár: 2399 euró/ fő – 2021. június 18-ig 

 

AZ ÁR TARTALMAZZA 

- a repülőjegyet oda-vissza útvonalra 1 átszállással, illetékkel együtt, személyenként 1 drb kézi (7-8 

kg) és 1 drb leadandó poggyásszal (23 kg). 

 - a transzfereket Repülőtér – Hotel – Repülőtér útvonalon  

- utazás autóbusszal a körút alatt és a belföldi ( Mexikó ) repülőutat.  

- 8 éjszaka szállást 3*- 4* szállodában a körút alatt, 

- 3 éjszaka szállást 5* szállodában a nyaralás alatt 

- 8 drb reggeli, 4 drb ebéd 

- 4 nap all inclusive ellátás 

- a kirándulás időtartama alatt az összes belépő,  

- a magyar nyelvű idegenvezetés 

  

AZ ÁR NEM TARTALMAZZA 

- baksis – kb. 50 euro / fő – helyszínen fizetendő 
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- a fakultatív programokat és a választható ebédet.  

- Baleset Betegség Poggyász biztosítás, az útlemondási biztosítást, covid-19 biztositást, repülő jegy 

biztosítást  

- Transzfer – Székelyudvarhely – Bukaresti repülőtér – Székelyudvarhely útvonalon.    

 

 

 

Előleg 

Repülős csoportos programjaink esetében előlegként fizetendő: a repülőjegy díja 900 euró 

+ a részvételi díj 20%-a 

 

Kevesebb, mint 16 résztvevőnél az ár újra számolódik, vagy újra programozható. Szintén kisebb csoport 

esetében az ügynökség fenntartja magának a jogot, hogy megváltoztassa, a szállítási eszközöket a befizettet 

turisták előzetes értesítése mellett. A Szervező (utazásszervező) visszavonhatja az utazást, ha a turisták 

minimális száma nem teljesül, és köteles értesíteni a turistát legalább 10 nappal az indulás előtt.  
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