
Подорож в країну Богів. Груповий тур до Мексики у супроводі представника  
Феєрії  
Від 3999 $USD, 17 днів  

Київ - Мехіко - Таско - Пуебла - Оахака - каньйон Сумідеро - Сан-Крістобаль-де-лас-Касас - Сан-Хуан 
Чамула - Паленке - Кампече - Ушмаль - Меріда - Селестун - Чичен-Іца - Канкун - Тулум – Київ  
 

У вартість входить: Міжнародний переліт Київ-Мехіко / Канкун - Київ; Проживання в готелях 4*, готелі по маршруту 4* на базі ВВ 

(сніданки), у Канкуні 3  ночі на базі АІ (все включено);  Медична страховка з покриттям на випадок захворювань COVID-19; Всі 

трансфери і переїзди за програмою на комфортабельному транспорті з  кондиціонером, платні дороги і автостоянки;  Вхідні квитки в 

музеї та археологічні зони, оренда човна в каньйоні Сумідеро і  заповіднику Селестун; Супровід професійного гіда по всьому 

маршруту.  

 

У вартість не входить: Факультативні екскурсії; Додаткове харчування; Чайові гідам / водіям 3 долари в день з особи; Доплата за 

одномісне розміщення 420 $; Доплата за додаткові ночі в Канкуні; Особисті витрати.  

 

Польотні дані: Авіакомпанія Turkish Airlines  

 1 . TK  460 Y  14MAY KBPIST HS1  2130   2335     

 2 . TK  181 Y  15MAY ISTMEX HS1  0230   0835     

 3 . TK  181 Y  29MAY CUNIST HS1  1340  #0935  

 4 . TK 1255 Y  30MAY ISTKBP HS1  1315   1505 

*Можливо продовжити відпочинок на пляжі за додаткову плату. * У програмі можливі незначні зміни.  

День 1, 14.05 Київ  

Виліт з Києва.  

 

День 2, 15.05 Мехіко (Оглядова екскурсія містом і піраміди Теотіуакана)  

Приліт в аеропорт м. Мехіко о 8:35 (за роскладом). Проходження митного контролю. Зустріч в аеропорту. 

Оглядова екскурсія по місту і піраміди Теотіуакана. Археологічна зона Теотіуакан, піраміди  Сонця і Місяця, 

Шлях Мертвих. Далі відвідування Антропологічного музею, головна площа міста Сокало, з оглядом 

Кафедрального собору. Повернення в готель. Відпочинок.   

День 3, 16.05 Таско - печери Какауамільпа  
Сніданок у готелі.  
9:00 виїзд на екскурсію Таско і печери Какауамільпа (близько 2.5 годин в дорозі від Мехіко). Це  дивовижне 
місце наповнене сталактитовими і сталагмітовими утвореннями, що викликають асоціації з  предметами 
побуту, тваринами і навіть людьми. Знайомство з містечком Таско: міську площу, церкву Санта-Пріска, 
срібну лавку. Повернення в Мехіко. Відпочинок. Ніч у готелі.  

День 4, 17.05 Мехіко - Пуебла - Оахака  
Сніданок у готелі. Дорогою до Пуебли ви зможете помилуватися двома чудовими вулканами:  
Попокатепетль (висота 5645 м - діючий вулкан) та Істаксіуатль (висота 5230 м - згаслий вулкан). Прибуття 
в місто ангелів – Пуебла, під охороною ЮНЕСКО. Коротка екскурсія центром міста. Від'їзд в Оахака. По 
дорозі можна побачити найвищу вершину Мексики - пік Орісаба висотою 5747 м. Прибуття. Розміщення в 
готелі. Вечірня прогулянка історичним центром Оахаки. Ніч у готелі.  

День 5, 18.05 Оахака - Монте-Альбан - Тулі - Теуантепек  
Сніданок у готелі. Відвідування археологічного комплексу Монте-Альбан зі списку Всесвітньої спадщини  
ЮНЕСКО. Відвідування містечка Тулі, де росте найбільше дерево світу. Вік дерева - 1400 років! Прибуття в 
Теуантепек, розміщення у готелі. Ніч у готелі.  

День 6, 19.05 Теуантепек - каньйон Сумідеро - Сан-Крістобаль-де-лас-Касас Сніданок у готелі. 
Відвідання каньйону Сумідеро. Подорож на човнах повноводною річкою Гріхальва.  Прибуття в 
колоніальне місто Сан-Крістобаль-де-лас-Касас. Розміщення у готелі. Ніч у готелі.  

День 7, 20.05 Сан-Крістобаль-де-лас-Касас - Сан-Хуан-Чамула - Агуа-Асуль - Паленке Сніданок у готелі. 
Виїзд у містечко Сан-Хуан-Чамула, місце проживання однієї з гілок майя - племені  цоціль. Цоцілі проявили 
певну гнучкість, зумівши привнести в свої засади ознаки католицизму. Не можна  тільки фотографувати. 
Відвідування вражаючих водоспадів Агуа-Асуль. Купання дозволено.  

 

День 8, 21.05 Паленке - Кампече  
Сніданок у готелі. Відвідини археологічної зони Паленке. Вражаючі палаци і піраміди, в одній з яких було  
знайдено поховання правителя міста - Пакаля. Зображення на кришці саркофага викликало нескінченні  вчені 
суперечки. Прибуття в Кампече, колоніальне місто в списку ЮНЕСКО. Ніч у готелі. 



 
День 9, 22.05 Кампече - Ушмаль - Меріда  
Сніданок. Відвідини археологічної зони Ушмаль: овальну піраміду Чарівника, палац черниць, будинок  
черепах тощо. Переїзд в Меріду, колоніальне місто Середньовіччя. Проїзд центром міста, по вулиці  
Франциско Монтехо. Розміщення у готелі.  

День 10, 23.05 Меріда - Селестун - Меріда  
Сніданок у готелі. Виїзд на екскурсію до біосферного заповідника Селестун. Тут мешкає близько 10 000  
тварин і птахів: велика колонія рожевих фламінго (човен напрокат), малу білу чаплю, бакланів, білого  
пелікана, трясогузку, велика колонія крокодилів, рідкісні види черепах - всього 554 видів тварин, з яких 15  
видів – ендеміки: мавпу-павука, мурахоїда і кілька унікальних видів пугачів. Повернення в Меріду.   

День 11, 24.05 Меріда - Чичен-Іца - Канкун  
Сніданок у готелі. Відвідування археологічного комплексу Чичен-Іца, дивовижного творіння майя 
тольтекської архітектури. Ви побачите знамениту піраміду Кукулькана - Пернатого Змія. Огляд стадіону  для 
гри в м'яч, де грали тольтекі з майя і де програш дорівнював смерті, а також знаменитий сенот - «Колодязь 
жертв», куди з 20-метрової висоти жителі Чичен-Іци скидали людей, приносячи їх у жертву  богу дощу. 
Прибуття в Канкун. Розміщення у готелі. Ніч у готелі.  

День 12, 25.05 Канкун - Тулум - Гран сенот  
Виїзд на екскурсію в Тулум, яке було одним з головних морських портів майя на перетині морських  торгових 
шляхів з Мексиканської затоки в Карибське море. Огляд храму фресок і храму Кастії, зведеного  на скелі. 
Тулум має і храмові споруди, і платформи для проведення ритуалів і церемоній. Чудові краєвиди Карибського 
узбережжя.  
Купання в Гран-сеноті, що з'єднує величезну мережу підземних річок Сак Актун всього півострова. 
Повернення в Канкун. Ніч у готелі.  

День 13-15, 26.05-28.05 Канкун  
Відпочинок на пляжі на узбережжі. Ніч у Канкуні.  

День 16, 29.05 Канкун - Київ  

Трансфер в аеропорт. Виліт з Канкуна о 13:40 (за роскладом).  

День 17, 30.05 Київ  

Повернення в Україну. Приліт до Києва о 15:05 (за роскладом). 


