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MEXIKÓ – ELTŰNT CIVILIZÁCIÓK NYOMÁBAN        15 NAP / 13 ÉJSZAKA • TÖBBNYIRE 4*-OS SZÁLLODÁK 
         15. éve folyamatosan a Fehérvár Travel kínálatában 

KÖZVETLEN HAZAÚTI REPÜLŐJÁRATTAL  
CANCÚN ÉS NYUGAT-EURÓPA KÖZÖTT 

 

1. nap: 
Elutazás Budapestről egy nyugat-európai átszállással Mexikóvárosba, a világ egyik legnépesebb városába. Érkezés helyi idő szerint a 
késő délutáni órákban, transzfer a szállodába (2 éj). 
2. nap: Teotihuacán, Guadalupe, Mexikóváros 
Délelőtt kirándulás a több mint 1000 éves teotihuacáni romvárosba, mely annak idején már a bevándorló aztékokat is lenyűgözte (minden 
mexikói körutazás „kötelező" programja). Megcsodáljuk a Hold- és a Nap-piramist (az előbbi 46 méter, az utóbbi 65 méter magas, 
mindkettő megmászható), sétálunk a „Holtak utcáján" a Citadella nevű épületegyütteshez és a Tollaskígyó templomához. Visszaútban 
megnézzük a guadalupei régi és új bazilikát, amely Amerika legnagyobb zarándokhelye (Szűz Mária XVI. századi megjelenésének 
helyszíne). 
Délután látogatás a mexikóvárosi Chapultepec parkban lévő Nemzeti Antropológiai Múzeumban, Földünk egyik leggazdagabb régészeti 
múzeumában (a Kolumbusz előtti közép-amerikai civilizációk valóságos kincsesháza). 
3. nap: Mexikóváros, Taxco 
Délelőtt városnézés Mexikó fővárosában (Zócalo – a város hatalmas főtere; a katedrális – Latin-Amerika egyik legnagyobb temploma; 
Nemzeti Palota; Tenochtitlán, az azték főváros romjai stb.). Ezután fotószünet a mexikóvárosi Olimpiai Stadionnál és a modern 
mozaikokkal borított Egyetemi Könyvtár épületénél, majd utazás a Sierra Madre hegyein keresztül Taxcóba, az ezüstvárosba. 
Taxco, melyet Mexikó egyik legszebb kisvárosának tartanak, már a gyarmati korban az ezüstbányászatnak köszönhette gazdagságát. 
Az utazókat elbűvöli a város fekvése, a kanyargós, macskaköves utcácskák, a szebbnél szebb piros tetős, fehérre meszelt házak, az 
ezüstművesek boltjai, a tarka piac és a Santa Prisca-templom, mely a churriguereszk stílus mesterműve. Szállás Taxcóban (1 éj).  
4. nap: Cuernavaca, Puebla 
Délelőtt ismerkedés Cuernavacával, az örök tavasz városával, rövid séta a legfontosabb nevezetességekhez (erődszerű katedrális, 
Cortés palotája stb.), majd továbbutazás Mexikó negyedik legnagyobb városába, Pueblába. Útközben szép kilátás nyílik az ország 5000 
méter feletti hegycsúcsaira. 
Puebla óvárosa nagyszerűen megőrizte gyarmati jellegét. Városnézés: katedrális, Szent Domonkos-templom a meseszép Rózsafüzér-
kápolnával, művésznegyed, színes házsorok a gyarmati korszakból stb. Szállás Pueblában (1 éj). 
5. nap: Oaxaca, Monte Albán 
Továbbutazás Oaxacába, Mexikó műemlékekben egyik leggazdagabb városába. Városnézés, melynek csúcspontja a páratlanul díszes 
Szent Domonkos-templom.  
A városnézés után utazás az Oaxaca felett 400 méterre emelkedő Monte Albán régészeti körzetbe. A látványos rommező (templomok, 
piramisok, labdajáték tér stb.) a zapoték és a mixték törzsek kultúrájának néma tanúja. Szállás Oaxacában (1 éj). 
6. nap: Chiapas, Tuxtla Gutiérrez 
Utazás Mexikó legdélebbi államának, Chiapasnak fővárosába, Tuxtla Gutiérrezbe. Chiapasban a lakosság nagy része indián, a 
spanyolon kívül itt több mint 10 féle indián nyelvet beszélnek. Az út ezen a szakaszon gyengébb minőségű, de kárpótlásul szép tájakban 
és burjánzó trópusi növényekben gyönyörködhetünk. Szállás Tuxtla Gutiérrez környékén (2 éj). 
7. nap: Sumidero-kanyon, indián települések (Chamula , Zinacantán), San Cristóbal de las Casas 
Egész napos barangolás Tuxtla környékén. Délelőtt kirándulás Chiapas nagy nevezetességéhez, a 800 méter mély Sumidero-
kanyonhoz. A hajókirándulás során nemcsak a lélegzetelállító panorámában és a trópusi növényvilágban gyönyörködhetünk, hanem 
szerencsés esetben állatokat is láthatunk. Délután két indián település meglátogatása következik (érdekes templomok, népszokások, 
népviseletek stb.), majd ismerkedés San Cristóbal de las Casas-szal, Dél-Mexikó egyik legérdekesebb városával. A nagyrészt indiánok 
lakta település ősi utcáin, jókora templomai között sétálva a turisták úgy érzik, hogy itt megállt az idő.  
8. nap: La Venta szabadtéri múzeum (Villahermosa) 
Továbbutazás Villahermosa érintésével Palenquébe. Útközben a La Venta szabadtéri múzeum megtekintése. A gyűjtemény az olmék 
kultúra tárgyi örökségét mutatja be gyönyörű környezetben. Szállás Palenquében (1 éj). 
9. nap: Palenque 
Palenque maya romjai az esőerdőben a mexikói körutazások legmaradandóbb emlékei közé tartoznak. A régészeti körzet bejárása után 
továbbutazás a Mexikói-öböl partján fekvő Campechébe, szállás (1 éj). 
10. nap: Campeche, Uxmal, Mérida 
Campeche városa ott épült fel, ahol Cortés 1517-ben először lépett Mexikó földjére. Városnézés (régi spanyol erődítmények, modern 
Campeche stb.), majd utazás a szavannával körülvett Uxmalba, az egyik leglátványosabb maya romvárosba (Varázsló piramisa, 
Apácazárda, Teknősbéka háza, Kormányzó palotája, Nagy piramis). Ezután továbbutazás Méridába, Yucatán állam fővárosába. Méridát 
„fehér városnak" is szokták nevezni tiszta, rendezett utcái és jól karbantartott épületei miatt. A városnézés során látjuk Mérida elegáns 
főterét, a katedrálist, a gyönyörű városházát, Montejo XVI. századi házát (a város első spanyol kormányzója volt), valamint a híres 
Montejo sugárutat tele szebbnél szebb palotákkal. Kora este a szállodai szobák elfoglalása (1 éj). 
11. nap: Chichén Itzá, Cancún 
Utazás a Yucatán-félsziget szavannáin keresztül Chichén Itzába, a maya föld leglátogatottabb romvárosába. A régészeti körzet bejárása 
során megnézzük a Csillagvizsgáló épületét, a Kukulkán piramist, a Labdajáték terét, a Harcosok templomát és a Szent kutat, ahol az 
indiánok emberáldozatokat mutattak be az Esőistennek. 
Délután továbbutazás Mexikó világhírű üdülőövezetébe, a Maya Riviérára. Szállás a Karib-tenger partján fekvő Cancúnban (3 éj). 
12. nap: Cancún, Xcaret 
Pihenés a karibi tengerparton. 
Fakultatív program: Xcaret 
Délelőtt elutazás a Maya Riviéra egyik legkülönlegesebb attrakciójához, a Xcaret öko-régészeti tematikus parkba. Ízelítő a park 
kínálatából: maya romok, rekonstruált maya falu, állatkert közép-amerikai állatokkal, lovasbemutató, akvárium, delfinek, botanikus kert, 
múzeum a maya romvárosok makettjeivel, lagúna fürdési és búvárkodási lehetőséggel, föld alatti patak, tengerparti strand stb. Este 
részvétel egy látványos előadáson, ahol Mexikó története elevenedik meg az indiánok labdajátékaitól kezdve a spanyol hódításon 
keresztül a spanyolok és az indiánok keveredéséig. Az előadás második része egy felejthetetlen bemutatója a mexikói népviseleteknek, 
népzenéknek és néptáncoknak. 
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A fakultatív program ára : kb. 132 USD belépődíjjal együtt (a helyszínen fizetendő) – garantált indulás. Figyelem: a fenti ár min. 5 fő 
esetén érvényes. Kisebb létszám esetén is indul a program, de abban az esetben az ár valamivel több a magasabb transzferköltség 
miatt. 
13. nap: Cancún, Tulum 
Pihenés a karibi tengerparton. 
Fakultatív program: Tulum 
Félnapos kirándulás Tulum maya romvárosába. A romok igazi vonzerejét azok fekvése adja. A legépebben megmaradt épületegyüttes 
(az El Castillo) egy, a Karib-tenger fölé emelkedő 25 méter magas sziklán található. 
A fakultatív program ára : kb. 57 USD belépődíjjal együtt (a helyszínen fizetendő) – garantált indulás. Figyelem: a fenti ár min. 5 fő 
esetén érvényes. Kisebb létszám esetén is indul a program, de abban az esetben az ár valamivel több a magasabb transzferköltség 
miatt.  
14. nap: Cancún 
Szabad program, majd a késő délutáni órákban transzfer a cancúni repülőtérre, elutazás Budapestre. 

15. nap: London (nov. 25-i csoport) / Párizs (dec. 1 -jei csoport) 
A nov. 25-i csoport programja : Érkezés London Gatwick repülőterére a késő délelőtti órákban (helyi idő szerint). Mivel a British Airways 
budapesti járatai London Heathrow repülőteréről indulnak, és a legközelebbi biztonságosan elérhető csatlakozás a késő délutáni órákban 
indul, ezért (amennyiben a repülőgép a menetrend szerint érkezik) utasainknak a közbenső időben egy kis autóbuszos városnézést és 
egy rövid sétát biztosítunk az angol fővárosban.  
Érkezés Ferihegyre az esti órákban. 
A dec. 1-jei csoport programja:  érkezés Párizsba a késő délelőtti órákban (helyi idő szerint). Mivel a legközelebb elérhető budapesti 
csatlakozó járatnak nagyon magas (kb. 80.000 Ft) felára lett volna, ezért kénytelenek voltunk későbbi csatlakozó járatot foglalni. Így 
utasainknak a közbenső időben idegenvezetőnkkel lehetőségük lesz egy sétát tenni a francia fővárosban, amelyhez külön buszos 
transzfert biztosítunk. 
Érkezés Ferihegyre a késő esti órákban. 
 
 
   
 
Utazás:  A Budapest – Mexikóváros / Cancún – Budapest útvonalon menetrend szerinti repülőjáratokkal, Mexikóban légkondicionált 
autóbusszal.  
Megjegyzés:  Ezekhez a csoportokhoz sikerült olyan repülőjegyet foglalnunk, amivel Cancúnból nem kell visszarepülni Mexikóvárosba, 
hanem közvetlenül repülhetnek a csoportok Nyugat-Európába, majd onnan Budapestre. A Cancún és Nyugat-Európa közötti közvetlen 
járat előnyei többek között az eggyel kevesebb átszállás hazaútban, valamint a kb. 3,5 órával kevesebb összes repülési idő, amely által 
a csoportok a hazautazás napján jó 4 órával több időt tudnak pihenéssel eltölteni.   

Szállás:  
„A” jel ű csoport: 5 éjszaka (Mexikóvárosban és Cancúnban) 4 csillagos, 8 éjszaka 3 csillagos szintű szállodákban, kétágyas, 
fürdőszobás szobákban. (Ennek a csoportnak Cancúnban egy városi szállodát foglaltunk, amely nem tengerparti, de van szabadtéri 
medencéje. A cancúni szabadstrandok helyi buszjárattal érhetők el.)  
„B” jel ű csoport: 13 éjszaka átlagosan 4 csillagos szintű szállodákban, kétágyas, fürdőszobás szobákban.  

Ellátás:  
„A” jel ű csoport: Félpanzió – 13 büfé- vagy amerikai reggeli, 11 főétkezés (vacsora vagy ebéd a 2. naptól a 13. napig – napi egy 
főétkezés a 12. nap kivételével).  
„B” jel ű csoport: Félpanzió a körutazás során – 10 büfé- vagy amerikai reggeli, 9 főétkezés (vacsora vagy ebéd a 2. naptól a 10. napig 
– napi egy főétkezés). Az utolsó három éjszaka (Cancúnban) az ellátás (a 11. nap estéjétől a 14. nap reggeléig) all inclusive rendszerű, 
a napi háromszori étkezés mellett a korlátlan italfogyasztás is benne van az árban. 
Megjegyzés: Az első este nincs a hotelben vacsora, mert a tapasztalatok szerint ezt nem igénylik az utasok. A tengerentúli repülőjáraton 
biztosítanak egy főétkezést. 

Időpontok  Részvételi díjak 

2018. nov. 25 – dec. 09. B 612.000 Ft + reptéri ill. 

2018. dec. 01 – 15. A 525.000 Ft + reptéri ill. 

A reptéri illeték 103.000 Ft, ez az összeg nagy eséllyel véglegesnek tekinthető (részletek a 4. oldalon). 

A részvételi díj tartalmazza  a repülőjegyeket, a helyi autóbuszt, a 13 éjszakai szállást a fent megadott étkezésekkel, az útlemondási 
biztosítást, a felsorolt programokat belépődíjakkal, a londoni / párizsi városnézést hazaútban, valamint a helyi idegenvezető és a 
Fehérvár Travel idegenvezetőjének költségeit. 

Egyágyas felár:    A 127.000 Ft 
    B 165.000 Ft  

Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás:  450 Ft/nap (ld. 9. oldal) 

További hasznos tudnivalók a 24-27. oldalon.
 
 


