
Мезоамерика: Мексика + Гватемала + Гондурас. Індивідуальний тур! 
 
13 днів – 3970 доларів 
Мехіко – Пуебла – Оахака – Монте-Альбан – Теуантепек – Сан-Крістобаль-де-лас-Касас – озеро Атитлан – 
Антигуа – Копан – Киригуа – Флорес – Тікаль – Бонампак – Паленке – Кампече – Чичен-Іца – Канкун/Рив'єра 
Майя 
 
Входить у вартість 
Проживання в готелях; обраної категорії, на базі сніданків 
Вхідні квитки до всіх визначних пам'яток; за програмою: музеї, 
археологічні зони тощо, радіогід 
Трансфери з/до аеропорту; після закінчення туру (в будь-який 
інший день) 
Гід або перекладач за маршрутом. 

Не входить у вартість 
Авіаквитки; 
Обслуговування поза програмою; додаткові трансфери, 
додаткові ночі тощо 
Особисті витрати; 
Чайові гідам/водіям. 

 
День 1 Ваше місто/Київ – Мехіко 
Прибуття в Мехіко. Трансфер у готель (30-40 хв). Розміщення в готелі.  
 
День 2 Мехіко 
Сніданок у готелі. Виїзд о 8 ранку на оглядову екскурсію по Мехіко – Національний Антропологічний Музей – 
Піраміди Теоутіуакан (10 годин). 
 
День 3 Мехіко – Пуебла – Оахака 
Сніданок у готелі. Виїзд о 8 ранку. Починається Ваш шлях на Карибське узбережжя. Відвідування Пуебли. 
Далі – мальовничий переїзд на південь, до міста Оахака. Прибуття в готель. Розміщення.  
 
День 4 Оахака –  Монте-Альбан – Теуантепек 
Сніданок у готелі. Виїзд о 8 ранку.Місто-столиця сапотеків – Монте-Альбан. 
Оглядова екскурсія по Оахаці. Прибуття в Теуантепек, розміщення в готелі.  
 
День 5 Теуантепек – Сан-Кристобаль-де-лас-Касас 
Сніданок у готелі. Виїзд о 8 ранку до каньйону Сумідеро – наземно, далі на човнах. Знову наземно: до 
оплоту легендарного бійця Марко, самобутнього міста Сан-Кристобаль-де-лас-Касас. Розміщення в готелі.  
 
День 6 Сан-Кристобаль-де-лас-Касас – озеро Атитлан (Гватемала) 
Ранній виїзд о 6 ранку. Сніданок під час поїздки.  
Кордон Мексика–Гватемала, податок 20 доларів на людину, оплачується туристами. 
Прибуття до Атитлана – це озеро називають найкрасивішим у світі завдяки трьом вулканам і безлічі 
поселень, які його оточують. Розміщення в готелі.  
 
День 7 Атитлан – Антигуа (Гватемала) 
Сніданок у готелі. Виїзд о 9 ранку. Живописний переїзд від Атитлана до Антигуа. Оглядова екскурсія по 
місту. Розміщення в готелі.  
 
День 8 Антигуа –  Копан (Гондурас) 
Сніданок у готелі. Виїзд о 7:30. Кордон Гватемала–Гондурас. Податок 10 доларів на людину, оплачується 
туристами. Переїзд у Копан, Гондурас. Увечері прибуття в готель.  
 
День 9 Копан – Киригуа – Флорес (Гватемала) 
Сніданок у готелі. Виїзд о 7:30.  Переїзд у Киригуа. Переїзд у Флорес (Гватемала). Розміщення в готелі.  
 
День 10 Флорес – Тікаль – Флорес 
Сніданок у готелі. Виїзд о 9 ранку.  
На Вас чекає чудовий день, присвячений одному з найбільш фантастичних древніх міст Майя – Тікалю. 
Повернення в готель у Флорес, відпочинок.  
 
День 11 Флорес – Бонампак – Паленке 
Сніданок у готелі. Виїзд о 8 ранку. Перетин кордону на човнах по річці Усумасинта. Податок 5 доларів на 
людину, оплачується туристами. Відвідини археологічної зони Бонампак. 
Прибуття в місто Паленке. Розміщення в готелі.  
 
День 12 Паленке – Кампече 
Сніданок у готелі. Виїзд о 8 ранку.  Огляд Паленке.  Звідси, по мальовничій дорозі уздовж Мексиканської 
затоки, виїзд у місто-фортецю Кампече. Розміщення в готелі в Кампече.  
 
 
 
 
 



День 13 Кампече – Чичен-Іца – Канкун/Рив'єра Майя – Ваше місто/Київ 
Сніданок у готелі. Виїзд о 8 ранку.  Прибуття в Чичен-Іцу – одне з чудес світу.  Ви побачите: Храм Пернатого 
Змія, Обсерваторію, поле для гри в м'яч, Храм Великого Жерця. По дорозі відвідування величезного 
карстового колодязя – сеноти Ік-Кіль. 
Прибуття в готель Канкуна або Рив'єри Майя. Після перебування в готелі – трансфер в аеропорт. 
 
Додаткова інформація 
Для цього туру необхідна мексиканська мультивіза. 
Відповідно до закону, який набрав чинності нещодавно, туристи, які подорожують за маршрутом 
екскурсійної програми Мезоамерика, повинні сплатити такі митні збори при виїзді з Мексики: 
1. 30 доларів США при виїзді з Мексики в офісі Міграційної служби в місті Куаутемок; 
2. 20 доларів США при в'їзді в Гватемалу; 
3. 10 доларів США при в'їзді в Гондурас; 
4. 5 доларів США на виїзді з Гватемали. 
Також слід зазначити, що та міграційна форма, яка давалася туристам по прильоту, забирається, і дається 
нова при в'їзді в Корозаль. 
 
Особливості туру: 
Без нічних переїздів. 
Знаки уваги мандрівникам протягом усієї програми у вигляді національних подарунків, напоїв і приємних 
сюрпризів. 
Радіо-гіди (від 10 осіб). 
Професійні гіди. 
Новий транспорт, модель останніх трьох років (крім Гватемали): Stratus, Van, Sprinter, Bus. 
DVD в транспорті з тематичною кінотекою. 
Супутникова система моніторингу транспорту. 
 
Загальна інформація: 
Готелі можуть бути змінені на інші відповідної категорії, з причин форс-мажору. 
Деякі готелі 5* на периферії не відповідають світовим стандартам 5*, проте формально є п'ятизірковими 
готелями. 
Номери TRP: у Мексиці немає номерів з трьома окремими ліжками. При замовленні номера TRP 
запропонують: 
Два ліжка – TWIN + додаткове ліжко (не гарантовано). 
Одна ліжко KING + додаткове ліжко (не гарантовано). 
Робота гіда і водія закінчується після розселення туристів у готелі. Ми забезпечуємо повноцінний відпочинок 
персоналу, оскільки це визначає якість його роботи на наступний день. 
Ми залишаємо за собою право коригувати програму через непередбачувані і незалежні від нас обставини: 
погода, страйки, стан дороги, форс-мажор, проблеми зі здоров'ям і т. д. Такі зміни можуть бути здійснені 
тільки на благо і заради безпеки клієнтів. 
Динаміка туру заснована на забезпеченні безпеки для пасажирів і персоналу. Взято до уваги дистанції і стан 
доріг. 
 
Готелі за програмою: 

Nights City Hotel 4* 

2 Mexico Century Zona Rosa 

1 Oaxaca Mision de Los Angeles 

1 Tehuantepec Calli 

1 San Cristobal Cuidad Real Centro Historico 

1 Atitlan – GUA Riviera de Atitlan 

1 Antigua – GUA Posada de Don Rodrigo 

1 Copan – HON Plaza Copan 

2 
Flores 

 

Peten Esplendido 

1 Palenque Ciudad Real Palenque 

1 Campeche Baluartes & Best Western Hotel Del Mar 

 


