Міста Богів (Мехіко-Канкун). Груповий тур
8 днів – 1750 доларів
Мехіко – Пуебла – Веракрус – Вільяермоса – Паленке – Яшчілан – Паленке – Кампече – Ушмаль – Меріда –
Чичен-Іца – Ек Балам – Канкун
У вартість входить
Проживання в готелях; 4-5* зі сніданками
Професійний гід; протягом усього маршруту
Навушники - радіогід;
Вхідні квитки; до всіх визначних пам'яток, які включені вплантуру:
музеї,археологічні зони тощо
Трансферіз/доаеропортупоприбуттю іпіслязакінченнятуру; або в будьякий інший день після відпочинку в Канкуні або на Рив'єрі Майя до
Плая дельКармен.

У вартість невходить
Міжнародніперельоти;
Медичне страхування; 1,5 дол. на особу в день, старші 60
років - 3 дол. на особу в день
Обслуговування поза програмою; додаткові трансфери, ночі
тощо.
Трансфер у готель після закінчення туру і далі в аеропорт; при
продовженні відпочинку на Рив'єрі Майя після Плая дель
Кармен
Особисті витрати.

Додаткова інформація
При бронюванні групи від 10 осіб - дата заїзду може бути будь-яка!
Особливості туру:
без нічних переїздів;
знаки уваги мандрівникам протягом усієї програми в вигляді національних подарунків, напоїв і приємних
сюрпризів;
радіо-гіди (від 10 осіб);
професійні гіди;
новий транспорт, модель останніх трьох років: 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 TRPL: у Мексиці немає номерів з трьома окремими ліжками. При замовленні номера TRPL
запропонують: два ліжка - TWIN + додаткове ліжко (не гарантовано), одне ліжко KING + додаткове ліжко (не
гарантовано);
робота гіда і водія закінчується після розселення туристів у готелі;
програма туру підлягає змінам через непередбачені і незалежні обставин: погода, страйки, стан дороги,
форс мажор, проблеми зі здоров'ям тощо. Ці зміни можуть бути зроблені тільки задля користі і безпеки
туристів;
динаміка туру грунтується на забезпеченні безпеки пасажирів і персоналу. Взяті до уваги дистанції і стан
доріг.
Готелі та ціни:
Кіл-ть ночей

Міста

Hotel 4* & Hotel 5*

2

Mexico

Royal Reforma & Presidente Intercontinental City / Hyatt Mexico City

1

Veracruz

Costa Inn & Gran Diligencias PLUS*

2

Palenque

Ciudad Real Palenque & Villa Mercedes Palenque

1

Campeche

Plaza Campeche & Del Mar

1

Merida

El Español & Hyatt Merida

Вартість на особу в usd:
4* hotels :
DBL – 1870 usd p.pax
SGL – 2060 usd p.pax
TRP – 1630 usd p.pax
5* hotels :
DBL – 2050 usd p.pax
SGL – 2445 usd p.pax
TRP – 1960 usd p.pax

День 1 Мехіко
Прибуття в Мехіко. Трансфер 30-40 хвилин.
День 2 Мехіко
Оглядова екскурсія по Мехіко, Піраміди Теотіуакана та Музей антропології.
День 3 Mехіко – Пуебла –Веракрусехіко – Пуебла –Веракрус
Прибуття у Веракрус.
День 4 Веракрус – Вільяермоса – Паленке
Виїзд у Вільяермоса, відвідування музею ольмеків - Ла-Вента. В кінці четвертого дня екскурсійного туру –
прибуття в Паленке.
День 5 Паленке – Яшчілан – Паленке
Ранній виїзд із готелю. Яшчілан - це єдине по-справжньому «загублене» місто в джунглях Чіапас.
День 6 Паленке – Кампече
Археологічний центр Паленке - однозначно наймальовничіший з усіх стародавніх міст майя.
Прибуття в місто-фортецю Кампече.
День 7 Кампече – Ушмаль – Меріда
Зовсім інший пейзаж у Кампече: це місто-порт, відоме своїм піратським минулим.
Ушмаль - чудовий зразок архітектури майя. Прибуття в Меріду.
День 8 Меріда – Чичен-Іца – Ек Балам – Канкун
Ранній виїзд із Меріди. Огляд Чичен-Іци. Дорогою до Ек-Балама матимете можливість побачити села майя
та викупатися в гігантському карстовому озері.
Прибуття в готель у Канкуні або на рив'єрі Майя. Трансфер в аеропорт.

