
П'ять цивілізацій Плюс (Мехіко-Канкун) 
 
11 днів – 2214 доларів 

 
Мехіко - Таско - Акапулько - Пуебла - Оахака - Археологічна зона Монте Албан - Туле - Теуантепек - 
Сумідеро - Сан-Крістобаль-де-лас-Касас - Сінакатан - Сан-Хуан-Чамула - Місоль-Ха - Паленке - Кампече - 
Ушмаль - Мерида - Чичен-Іца - Ач Балам - Канкун або Рив'єра Майя 

 
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 в план 
туру: музеї, археологічні зони тощо 
Трансфер із (до) аеропорту по прибуттю і після закінчення 
туру; або в будь-який інший день після відпочинку в Канкуні 
або на Рив'єрі Майя до Плая дель Кармен. 

У вартість не входить 
Міжнародний авіапереліт; 

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. 

 
День 1 Мехіко 

Прибуття в Мехіко. Трансфер в готель (30-40 хвилин). 
 

День 2 Мехіко 

Оглядова екскурсія по Мехіко, Піраміди Теотіуакан і Музей Антропології. 
 

День 3 Будинок-музей Фріди Кало і Будинок-музей Троцького - Таско – Акапулько 

Фріда Кало - найвідоміша мексиканська художниця, людина яскравих здібностей і суперечливого 
життя. Будинок - музей був культурним центром свого часу, який відвідувало безліч творчих людей. Таско, 
живописне гірське містечко в штаті Ґерреро, який знаходиться під егідою ЮНЕСКО. 

 

День 4 Акапулько - Шоу стрибунів з кручі Ла-Кебрада 

Відпочинок і екскурсія на шоу стрибунів з кручі Ла-Кебрада. 
 

День 5 Акапулько – Пуебла – Оахака 

Тривалий переїзд в Пуеблу, одне з найбільших колоніальних міст Мексики, весь історичний центр якого 
знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Після оглядової екскурсії по місту ми вирушимо до міста Оахака. 

 

День 6 Оахака - Археологічна зона Монте Албан - Тула – Теуантепек 

Виїзд з Оахаки в столицю індіанців-сапотеків Монте-Альбан - чудовий зразок урбанізму. Оглядова 
екскурсія по місту Оахака. Переїзд в Теуантепек. 

 

День 7 Теуантепек - каньйон Сумідеро - Сан-Крістобаль-де-лас-Касас 

Переїзд в штат Чіапас. До каньйону - наземно, далі - по воді на човнах. 
 

День 8 Сан-Крістобаль-де-лас-Касас - Сінакатан - Сан-Хуан-Чамула - Місоль-Ха – Паленке 

Виїзд з міста Сан-Крістобаль. Відвідування індіанських поселень Сінакатан і Сан-Хуан-Чамула. Відвідування 
мальовничого водоспаду Місоль-Ха. Прибуття в стародавнє місто цивілізації майя - Паленке. 

 

День 9 Паленке –Кампече 

Паленке - наймальовничіше з усіх стародавніх міст майя в Мексиці. Звідси, по мальовничій дорозі уздовж 
Мексиканської затоки прибуття в місто-фортецю Кампече. 

 

День 10 Кампече – Ушмаль – Мерида 

Кампече - місто - порт, відоме своїм піратським минулим. Прибуття в Мериду. 
 

День 11 Мерида - Чичен-Іца - Ач Балам - Канкун або Рив'єра Майя 

Прибуття в Чичен-Іцу - мегасайт культури майя-тольтеків. Відвідування величезного карстового колодязя - 
це озеро - Сенот Ік-Кіль, тут можна скупатися. Ек-Балам - місто класичного періоду цивілізації майя. 

Прибуття у ваш готель в Канкуні або на Рив'єрі Майя. Після - трансфер в аеропорт. 
 

Додаткова інформація 

При бронюванні групи від 10 чол. - дата заїзду може бути будь-яка! 
! Рекомендуємо продовжити відпочинок в Канкуні або на Рив'єрі Майя після туру. 

 

Особливості туру: 

Без нічних переїздів. 
Знаки уваги мандрівникам протягом всієї програми у вигляді національних подарунків, напоїв і приємних 
сюрпризів. 
Радіогіди (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: 
1. Два ліжка- TWIN +додатковеліжко(нег а р а н т о в а н о )  
2. Одна ліжко KING +додатковеліжко (негарантовано) 
Робота гіда і водія закінчується після розселення туристів в готелі. 
Програма туру підлягає змінам через непередбачені й незалежні обставини: погода, страйки, стан дороги, 
форс-мажор, проблеми здоров'я і т.д. Ці зміни можуть бути зроблені тільки заради блага і безпеки туристів. 
Динаміка туру заснована на забезпеченні безпеки для пасажирів і персоналу. Взяті до уваги дистанції та 
стан доріг. 
 
Готелі та ціни: 
 

Кіл-ть ночей Місто Hotel 4* & Hotel 5* 

2 Mexico Royal Reforma 

2 Acapulco El Cano & Emporio Acapulco 

1 Oaxaca Mision de Los Angeles & Victoria Oaxaca 

1 Tehuantepec Calli 3* 

1 San Cristobal Ciudad Real Centro Historico & Villa Mercedes San 
Cristobal de las Casas 

1 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 – 2214 usd p.pax 
SGL – 2462 usd p.pax 
TRP – 1985 usd p.pax 
 

 


