
AGA Travel
Cechowa 12/1
43-300 Bielsko-Biała
Tel.: 338 100 106, 338 179 999
E-mail: cechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.pl

Oferta 1

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Meksyk
Wyc. Objazdowe Meksyk - Imperium Azteków  Warszawa 15.11.2022

23.11.2022 6199 PLN 12450 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 6199.00 PLN (13.05.1992) Dorosły: 6199.00 PLN (13.05.1992)
Podróż tam: Wylot z Warszawa do Mexico City dnia 15.11.2022 godz. 00:00 - 00:00
Powrót: Wylot z Mexico City do Warszawa dnia 22.11.2022 godz. 00:00 - 00:00
Wyżywienie: Wg programu Hotel w mieście: Wyc. objazdowe
Zakwaterowanie: Pokój dwuosobowy

Opis: 
MEXICO CITY - TEOTIHUACAN - PUEBLA - CHOLULA - TAXCO - ACAPULCO (ALL INCLUSIVE) - MEXICO CITY Dzień 1. Warszawa - Mexico City. Wylot z Warszawy. Przylot do Mexico City i rozpoczęcie
programu. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i czas wolny. Nocleg. Dzień 2. Mexico City. Po śniadaniu zwiedzanie Mexico City, jednej z największych aglomeracji miejskich świata, wzniesionej na gruzach
prastarego Tenoch�tlan - stolicy Montezumy, władcy Azteków, pana na jeziorze Texcoco i całej Doliny Meksyku. Zwiedzanie m.in. Muzeum Antropologii, gdzie na dwóch poziomach ukazano rozwój
indiańskich kultur Mezoameryki. Około południa przejazd do Centrum Historycznego Miasta Meksyk, wizyta na Placu Konstytucji zwanym popularnie "Zocalo". Poznamy Pałac Narodowy (z zewnątrz) i jeżeli
będzie otwarty i będzie taka możliwość, to zobaczymy freski słynnego artysty Diego Rivery. Zwiedzimy również Katedrę Metropolitalna, kryjącej wiele "poloników", oraz ruiny największej piramidy azteckiej,
tzw. Templo Mayor. Następnie przejazd do Dzielnicy Kwiatów, Xochimilco i godzinny rejs po dawnych kanałach azteckich oddzielających pływające niegdyś wyspy. Kolacja w stylu meksykańskim na łodziach.
Późnym popołudniem powrót do hotelu. Nocleg. popołudniem powrót do hotelu. Nocleg. Dzień 3. Mexico City - Teo�huacan. Po śniadaniu wizyta na Placu Trzech Kultur, który był świadkiem wielu ważnych
dla Meksyku wydarzeń historycznych. Przejazd do Bazyliki Matki Bożej z Guadalupe, największego Sanktuarium Maryjnego na świecie. Wczesnym popołudniem wycieczka do strefy archeologicznej
Teo�huacan, oddalonej o 50 km od stolicy, usytuowanej na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Rozległość i rozmach architektoniczny kompleksu świadczą o potędze indiańskiej cywilizacji. W
czasach największej świetności miasto zamieszkiwało ok. 200 000 mieszkańców. Zobaczymy m.in. Aleję Zmarłych, piramidy Słońca i Księżyca, piramidę Pierzastego Węża, Pałac Ptaka-Motyla. Na koniec
wizyta w warsztacie produkującym pamiątki z półszlachetnych kamieni. Kolacja w pobliżu piramid, powrót na nocleg do stolicy. Dzień 4. Mexico City - Puebla - Cholula. Po śniadaniu wyjazd na południe do
Puebla, stolicy stanu o tej samej nazwie. Spacer po Centrum Historycznym (wpisane na listę dziedzictwa UNESCO) - katedra, kościół Św. Dominika ze słynną kaplicą Matki Boskiej Różańcowej, nazwaną w
XIX w. przez Fryderyka Humboldta Ósmym Cudem Świata, "Słodka Uliczka" z możliwością degustacji i zakupu wspaniałych słodyczy regionalnych. Następnie przejazd do Cholula, gdzie znajduje się
największa pod względem objętości piramida na świecie, na szczycie której wznosi się kolonialny kosciół. Wizyta w malutkim miasteczku Tonantzintla, słynnym z zadziwiającego kościółka w stylu baroku
folklorystycznego - unikat w skali światowej! Powrót do miasta Puebla na kolację i nocleg. Dzień 5. Puebla - Jaskinie Cacahuamilpa - Taxco. Po śniadaniu wyjazd w kierunku stanu Morelos. Przejazd do
Jaskiń Cacahuamilpa, największych i najpiękniejszych w całej Ameryce Łacińskiej, gdzie nakręcono wiele filmów i gdzie mają miejsce ekskluzywne koncerty światowej sławy artystów. Przejazd do górniczego
Taxco - meksykańskiej stolicy srebra. Spacer po mieście. Wizyta w kapiącym od złota kościele Św. Pryski i Św. Sebas�ana, którego budowę i wystrój wnętrza sfinansował jeden tylko człowiek. Następnie z
perspektywy pobliskich punktów widokowych zobaczymy malowniczą panoramę miasta. Spacer po mieście. Wizyta w warsztacie srebra. Możliwość zakupu wysokiej klasy srebrnych wyrobów biżuteryjnych i
użytkowych. Kolacja i nocleg w hotelu w Taxco.  Dzień 6. Taxco - Acapulco.  Po śniadaniu przejazd do Acapulco - najsłynniejszego kurortu meksykańskiego nad Pacyfikiem, a dawniej portu łączącego
hiszpańskie kolonie w Ameryce i Azji. Zakwaterowanie w hotelu przy plaży w formule All Inclusive od obiadu. Po południu czas wolny.  Dzień 7. Acapulco. Wypoczynek w Acapulco w formule All Inclusive.
Możliwość skorzystania z dodatkowo płatnych wycieczek fakultatywnych. Dzień 8. Acapulco. Śniadanie. Około południa, w zależności od rozkładu lotu, wyjazd w kierunku Miasta Meksyk, zakończenie
programu i wylot do Europy. Dzień 9. Warszawa. Lądowanie na lotnisku w Warszawie. Uwaga: Ze względu na ograniczoną pojemność transportu lądowego w Meksyku, prosimy o ograniczenie bagażu do
max. 23 kg bagażu głównego oraz max. 5 kg bagażu podręcznego. Hotele w Meksyku oferują pokoje trzyosobowe tylko w układzie łóżko małżeńskie + dostawka. 
Wyposażenie: 
Brak udogodnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. 
Świadczenia: 
przelot na trasie Polska – Mexico City – Polska z przesiadkami opłaty lotniskowe, ubezpieczenie KL, NNW zakwaterowanie zgodnie z programem: 5 noclegów w hotelach 3* HB (śniadania i obiadokolacje), 2
noclegi w Acapulco w hotelu 4* All Inclusive lokalny transport klimatyzowanym autokarem serwis wykwalifikowanego polskiego pilota 
Dodatkowo płatne: 
obowiązkowa

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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opłata za wstępy do zwiedzanych obiektów, obsługa lokalnych przewodników, serwis miejscowego agenta, zwyczajowe napiwki i inne opłaty lokalne w wysokości ok. 195 USD na osobę jako pakiet płatny
lokalnemu kontrahentowi (pilotowi) na miejscu wycieczki zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym, albo tańsza opcja "podróżujący samotnie” (uczestnik może być dokwaterowany do innej osoby tej
samej płci) - w przypadku realizacji dokwaterowania w ramach opcji "podróżujący samotnie", dopłata zostanie anulowana miejsca obok siebie w samolocie za dodatkową opłatą (o cenę i dostępność
zapytaj sprzedawcę). 
Obsługa na miejscu: 
w jęz. polskim 
Informacje wizowe: 
Wizy nie są wymagane, podstawą wjazdu jest polski paszport ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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Oferta 2

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Meksyk
Wyc. Objazdowe Meksykańska Mozaika Warszawa 08.11.2022

18.11.2022 7256 PLN 14512 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 7256.00 PLN (13.05.1992) Dorosły: 7256.00 PLN (13.05.1992)
Podróż tam: Wylot z Warszawa do Mexico City dnia 08.11.2022 godz. 00:00 - 00:00
Powrót: Wylot z Mexico City do Warszawa dnia 17.11.2022 godz. 00:00 - 00:00
Wyżywienie: wedlug programu Hotel w mieście: Wyc. objazdowe
Zakwaterowanie: pokoj 2-osobowy

Meksykańska Mozaika 4* i 5* 
Program ramowy: 
 
DZIEŃ 1: 
WYLOT Odprawa paszportowo-bagażowa na 3h przed wylotem, wylot do Miasta Meksyk (z przesiadką w jednym z europejskich portów lotniczych). Po wylądowaniu w Meksyku transfer do hotelu,
zakwaterowanie, kolacja w hotelowej restauracji. Nocleg. Miasto Meksyk jest położone w wysokogórskiej dolinie, na wysokości ponad 2200 metrów n.p.m., zamieszkane głównie przez Metysów i Kreolów.
Przewodnik opowie Państwu nie tylko o życiu codziennym mieszkańców, ale także o historii miasta, począwszy od legendarnego azteckiego Tenoch�tlan i podpojów hiszpańskich konkwistadorów. 
DZIEŃ 2: 
PLAC TRZECH KULTUR - BAZYLIKA - PIRAMIDY TEOTIHUACAN - DEGUSTACJA TEQUILI Śniadanie. Wizyta na Placu Trzech Kultur, miejsca będącego świadkiem wielu ważnych dla Meksyku wydarzeń
historycznych. Przejazd do Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe. Zwiedzanie tzw. miasteczka Matki Bożej z Guadalupe. Czas wolny na spacer po ogrodach. Przejazd do Teo�huacan. To dawne centrum
ceremonialno-administracyjne Indian Teo�huacanos. Zobaczymy wspaniale piramidy Księżyca i Słońca (chętnych zapraszamy na szczyt, z którego widać całą Paseo de los Muertes - Aleję Zmarłych). Wizyta
w warsztacie obsydianu, degustacja słynnych, meksykańskich trunków tequili i pulque. Obiadokolacja w lokalnej restauracji - okazja do degustacji kuchni meksykańskiej (szwedzki stół). Powrót do hotelu.
Nocleg. 
DZIEŃ 3: 
MIASTO MEKSYK - MUZEUM ANTROPOLOGII I HISTORII Śniadanie. Zwiedzanie części historycznej Meksyku - Plac Zocalo, Katedra Metropolitalna. Przejazd ulicą Reforma do Muzeum Antropologii i Historii,
jednym z najlepiej wyposażonych w całej Ameryce Łacińskiej, z imponującą kolekcją sztuki prehiszpanskiej oraz zbiorami etnograficznymi. W przestronnych salach można zobaczyć ekspozycje poświęcone
początkom człowieka w Mezoameryce, starożytnym cywilizacjom, a zaraz potem takim ludom, jak Toltekowie, Mexicas (Aztekom), Mistekowie i Zapotekowie, Olmekowie i Totonakowie oraz Majowie.
Kolacja i nocleg w hotelu. 
DZIEŃ 4: 
TAXCO MIASTO SREBRA - ACAPULCO ALL INCLUSIVE Śniadanie w hotelu. Przejazd do Taxco, meksykańskiej stolicy srebra. Spacer po mieście. Miasto wzbogaciło dzięki bogatym złożom srebra, które
znajdują się w okolicy, a mieszkańcy wyspecjalizowali się w obróbce tego szlachetnego metalu. Przejazd do Acapulco, najsłynniejszego kurortu nad Oceanem Spokojnym. Zakwaterowanie na 6 noclegów w
hotelu 5* przy plaży, z opcją wyżywienia ALL INCLUSIVE (3 posiłki dziennie, napoje bezalkoholowe i alkoholowe lokalne, ręczniki, leżaki i parasole przy basenie i na plaży gra�s). 
DZIEŃ 5-9: 
ACAPULCO ALL INCLUSIVE Zachęcamy do plażowania i popołudniowych spacerów. Zobaczcie, jak malowniczo położona jest zatoka Acapulco, i jak pięknie wygląda w promieniach zachodzącego słońca.
Możliwość zakupu wyrobów lokalnego rękodzieła na targu. Pokoje w hotelu ElCano - w większości posiadają prywatny taras oraz widok na ocean. Wyposażone są w klimatyzację, wentylator, telewizję,
telefon, minibar, sejf, suszarkę do włosów. Do dyspozycji gości pozostają restauracje (w tym na świeżym powietrzu, przy plaży, z widokiem na ocean), bary, basen (z jacuzzi), wydzielony basen dla dzieci,
miejsce do opalania, darmowe Wi-Fi, ręczniki plażowe, parking. Płatne usługi - salon piękności, bu�k, pralnia, opieka nad dziećmi. Restauracja Bambuco - otwarta od 7.00-11.00, serwuje śniadania, lunche i
kolacje. Specjalizuje się w daniach kuchni meksykańskiej i hiszpańskiej. Bambuco Bar - bar serwuje specjały z owoców morza, a także orzeźwiające napoje i koktajle. El Timon Lobby Bar - bar w lobby,
otwarty sezonowo od 17.00-24.00. Możliwość skorzystania z wycieczek opcjonalnych (dodatkowo płatnych na miejscu) REJS I SKOKI LA QUEBRADA Po południu przejazd do części Acapulco, gdzie znajduje
się port morski. Przy rytmach latynoskiej muzyki, granej na żywo, rejs statkiem po Zatoce św. Łucji połączony z oglądaniem domów celebrytów meksykańskich, którzy mieszkali bądź mieszkają w Acapulco
(podczas rejsu napoje wliczone w cenę). Powrót na ląd i przejazd na wieczorny pokaz skoków z 40-metrowej skały Quebrada. Jest to jedna z największych atrakcji turystycznych w Acapulco - lokalni
skoczkowie rzucają się w fale oceanu z wysokości 30 metrów. Po pokazie powrot do hotelu. Cena zawiera - wstępy - opieka przewodnika - transport Czas trwania z przejazdem ok. 6 godzin Cena ok. 60
USD/os. przy udziale minimum 10 os. WYCIECZKA NA LAGUNĘ COYUCA Po śniadaniu przejazd do osady Pia de la Cuesta. To z jednej strony piaszczyte wydmy a z drugiej dzika dżungla. Pobyt na dziewiczych
plażach, opalanie oraz podziwianie bogatej flory i fauny. Obiad na bazie świeżej ryby w lokalnej restauracji. Po obiedzie rejs łodzią w tropikalnej scenerii laguny, w której kręcony był film Rambo. Podczas
rejsu m.in. przyglądanie się miejscowym rybakom, obserwacja ptaków. Korzystanie z maseczki z alg. Degustacja coco-loco - świeży kokos z mezcalem. Po południu powrot do hotelu. Cena zawiera - wstęp -
opieka przewodnika - transport - lunch Czas trwania z przejazdem ok.8 godzin Cena ok. 80 USD/os. przy udziale minimum 10 os.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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DZIEŃ 10: 
ACAPULCO - MIASTO MEKSYK Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd na lotnisko w Mieście Meksyk. Na około 3h przed wylotem odprawa bagażowo-paszportowa. Wylot z Meksyku zgodnie z
rozkładem lotów. 
DZIEŃ 11: 
POWRÓT Przylot do kraju. 
CENA ZAWIERA: 
• Bilet lotniczy Warszawa-Mexico City-Warszawa (z przesiadką, wliczonym bagażem podręcznym min. 8 kg/os. i głównym min. 20 kg/os.), • Transfery klimatyzowanym autokarem, • Zakwaterowanie w
hotelach 4* i 5* (lokalny standard), • Wyżywienie podczas części objazdowej śniadania i obiadokolacje/kolacje oraz All inclusive (3 posiłki i napoje bezalkoholowe i alkoholowe lokalne) w Acapulco, •
Opiekę polskiego przewodnika na miejscu, • Ubezpieczenie UNIQA Świat Mul�travel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL + AS (amatorskie uprawianie sportu) - KL 150 000 EURO, NNW - 4 000 EURO,
BAGAŻ - 400 EURO, • Słuchawki tour audio guide. • Obligatoryjne składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13 zł/os. i Turystyczny Fundusz Pomocowy 13 zł/os. 
CENA NIE ZAWIERA: 
• Obligatoryjnych kosztów realizacji programu 220 USD/os., • Obligatoryjnych napiwków 30 USD/os. płatne gotówką u pilota, • Wszelkich świadczeń i opłat nieujętych w punkcie -cena zawiera, 
UWAGI: 
• Wycieczka jest realizowana przy min. 24 uczestnikach. • Istnieje możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3,2% kosztu imprezy. Należy to zgłosić i opłacić najpóźniej w ciągu 24h od dnia
podpisania umowy. Warunki ubezpieczenia zamieszczone są w Drukach do pobrania na naszej stronie konsorcjum.pl • W Meksyku nie ma możliwości rezerwacji pokoju 3-os. z trzema oddzielnymi łóżkami
(w pokojach 3-os. są tylko dwa łóżka małżeńskie). • Warunkiem wjazdu do Meksyku dla obywateli Polski jest paszport ważny min. 6 miesięcy od daty planowanego powrotu do kraju. • W dniach z
wyżywieniem HB (śniadania i obiadokolacje/kolacje) napoje są dodatkowo płatne. • Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. • Istnieje możliwość dopłaty za gwarancję miejsca obok
siebie w samolocie 50 zł/os. za lot w obie strony. • Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez obywateli Polski
posiadających podwójne obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego dokumentu paszportowego. 
Warunki wjazdu i pobytu: 
Międzynarodowe podróże do Meksyku są dozwolone. Obecnie nie ma żadnych wymagań, takich jak kwarantanna lub testy zdrowotne. Inne środki medyczne • Wszyscy pasażerowie poddawani są kontroli
zdrowia po przylocie, takiej jak kontrola temperatury i ocena wizualna. W przypadku osób wykazujących objawy COVID-19 mogą być wymagane dalsze badania zdrowotne. Meksykański stan Quintana Roo
wprowadza opłatę turystyczną w wysokości 224 pesos (ok. 42 zł), która będzie pobierana od 1 kwietnia 2021 r. od wszystkich międzynarodowych turystów, którzy ukończyli 15. rok życia. Odwiedzający będą
ją mogli uiścić przez stronę internetową Visitax, rezerwując zorganizowaną wycieczkę w biurze podróży lub na miejscu - na międzynarodowym lotnisku w Cancun mają się pojawić specjalne punkty, gdzie
będzie można uregulować opłatę. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez obywateli Polski posiadających
podwójne obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego dokumentu paszportowego. 
GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY: 
• Istnieje możliwość zakupu Gwarancji Niezmienności Ceny, kwota zależna jest od koszty imprezy (na osobę). • Gwarancja oznacza, że cena zarezerwowanej imprezy turystycznej nie ulegnie zmianie do
dnia wyjazdu ( dotyczy wzrostu kursu walut). • Gwarancja nie dotyczy sytuacji zmian w rezerwacji na życzenie klienta, które skutkują zmianą ceny świadczeń na umowie. • Informacje o zakupie Gwarancji
Niezmienności Ceny należy zgłosić i opłacić maksymalnie w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. Do 3500 zł/osoba - 65 zł/osoba 3501 do 6000 zł/osoba - 100 zł/osoba Od 6001 do 9000 zł/osoba - 170
zł/osoba Powyżej 9000 zł/osoba - 250 zł/osoba

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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Oferta 3

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Meksyk
Wyc. Objazdowe Meksykańska Mozaika Warszawa 20.11.2022

30.11.2022 7256 PLN 14512 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 7256.00 PLN (13.05.1992) Dorosły: 7256.00 PLN (13.05.1992)
Podróż tam: Wylot z Warszawa do Mexico City dnia 20.11.2022 godz. 00:00 - 00:00
Powrót: Wylot z Mexico City do Warszawa dnia 29.11.2022 godz. 00:00 - 00:00
Wyżywienie: wedlug programu Hotel w mieście: Wyc. objazdowe
Zakwaterowanie: pokoj 2-osobowy

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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Oferta 4

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Meksyk
Wyc. Objazdowe Meksyk - Jukatan I Riwiera Maya Warszawa 07.11.2022

18.11.2022 7986 PLN 15972 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 7986.00 PLN (13.05.1992) Dorosły: 7986.00 PLN (13.05.1992)
Podróż tam: Wylot z Warszawa do Mexico City dnia 07.11.2022 godz. 00:00 - 00:00
Powrót: Wylot z Cancun do Warszawa dnia 17.11.2022 godz. 00:00 - 00:00
Wyżywienie: wedlug programu Hotel w mieście: Wyc. objazdowe
Zakwaterowanie: pokoj 2-osobowy

Meksyk - Jukatan i Riwiera Maya 4* i 5* 
RAMOWY PROGRAM: 
 
DZIEŃ 1: 
WYLOT Zbiórka na lotnisku na min. 3 godziny przed wylotem, odprawa bagażowo-paszportowa, wylot do Miasta Meksyk. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, kolacja. 
DZIEŃ 2: 
MUZEUM ANTROPOLOGII I HISTORII - CITY TOUR - REJS W XOCHIMILCO (ok 60 km) Śniadanie. Zwiedzanie części historycznej Meksyku - Plac Zocalo, Katedra Metropolitalna. Przejazd ulicą Reforma do
Muzeum Antropologii i Historii, jednym z najlepiej wyposażonych i zorganizowanych w całej Ameryce Łacińskiej, z imponującą kolekcją sztuki prehiszpanskiej oraz zbiorami etnograficznymi dotyczącymi
Indian meksykańskich. Po południu spływ kolorowymi gondolami po dawnych kanałach azteckich w dzielnicy Xochimilco. Rejs odbywa się w towarzystwie mobilnych kramów z jedzeniem oraz muzyki
mariachi i marimba - zapraszamy do wspólnego śpiewania meksykańskich szlagierów! Obiadokolacja na łodziach (przysmaki meksykańskiej kuchni tj. tor�lla, sos guacamole i salsa, liście opuncji, złociste
chicharrones). Nocleg w hotelu. 
DZIEŃ 3: 
PLAC TRZECH KULTUR - BAZYLIKA - PIRAMIDY W TEOTIHUACAN (ok 110 km) Śniadanie. Wizyta na Placu Trzech Kultur, miejsca będącego świadkiem wielu ważnych dla Meksyku wydarzeń historycznych.
Przejazd do Bazyliki. Czas wolny na zakupy i spacer po ogrodach. Przejazd do Teo�huacan. To dawne centrum ceremonialno-administracyjne Indian Teo�huacanos. Zobaczymy wspaniale piramidy Księżyca i
Słońca (chętnych zapraszamy na szczyt, z którego widać całą Paseo de los Muertes - Aleję Zmarłych). Wizyta w warsztacie obsydianu, degustacja słynnych, meksykańskich trunków tequili i pulque.
Obiadokolacja w lokalnej restauracji - okazja do degustacji kuchni meksykańskiej (szwedzki stół). Przejazd do hotelu w Puebli, zakwaterowanie, nocleg. 
DZIEŃ 4: 
PUEBLA - OAXACA (ok 340 km) Śniadanie. Zwiedzanie Puebli, zwanej Miastem Aniołów. Spacer po starym mieście, pełnym budynków w kolonialnym stylu - Casa del Alfenique, Katedra, kościół Św.
Dominika z przepiękną Kaplicą Różańcową, Słodka Uliczka. Spacer na rynek El Parian z regionalnymi wyrobami, gdzie na straganach można kupić tradycyjne ciastka migdałowe i fabryczną ceramikę talavera.
Przejazd do Oaxaca, spacer po starówce miasta z urokliwymi kamienicami w kolonialnym stylu. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg. 
DZIEŃ 5: 
OAXACA - MONTE ALBAN - TULE - MITLA - TEHUNATEPEC (ok 270 km) Śniadanie. Zwiedzanie położonego na wzgórzu, niegdyś najważniejszego miasta Indian Zapoteków - Monte Alban. W programie z
m.in. Wielki Plac, grobowce, świątynie, obserwatorium astronomiczne i boisko starożytnych Olmeków. Przejazd do małej wioski Santa Maria del Tule, gdzie znajduje się największe, pochodzące z rodziny
cypryśników, drzewo obydwu Ameryk. Przejazd do Mitli, centrum religijnego i nekropolii władców plemienia Zapoteków, z fasadami prekolumbijskich budynków, ozdobionych geometrycznymi kamiennymi
mozaikami. Odwiedzimy kościół św. Pawła wybudowany przez hiszpańskich konkwistadorów oraz Museo Frissel de Arte Zapoteco, eksponujące wykopaliska prekolumbijskie z okolicznych miejsc. Wizyta w
wytwórni mezcala połączona z degustacją. Obiad w lokalnej restauracji. Nocleg w Tehuantepec. 
DZIEŃ 6: 
TEHUNATEPEC - KANION SUMIDERO - SAN JUAN CHAMULA - ZINACANTAN (ok 380 km) Wyjazd z hotelu we wczesnych godzinach porannych. Śniadanie w formie box lunch (na wynos). Podróż w kierunku
Chiapas, jednego a najpiękniejszych meksykańskich stanów. Rejs łodzią po rzece Grijalva w słynnym kanionie EL SUMIDERO (1,5h), którego urwiste ściany dochodzą do 1000 m wysokości! Podziwianie
niezwykłych cudów przyrody, tj. formacji skalnej zwanej choinką, flory i fauny (krokodyli, małp i ptaków). Przejazd do San Juan Chamula. Przy głównym placu, pełnym kramów z płodami ziemi stoi najbardziej
niezwykły kościół katolicki, jaki zapewne uda się Państwu zobaczyć w Meksyku. Podłogę pokrywa sosnowe igliwie, które ma odpędzać złe duchy, a zarazem jest wierzchnim nakryciem Matki Ziemi, nie ma
księdza, ławek i pulpitu. Wokół migocą tysiące świeczek ustawionych na podłodze i przy ołtarzach, tworząc mistyczną poświatę. Potomkowie dumnych Majów - Tzotzilowie, zapalają je, aby błagać o zdrowie
i szczęście, a także żeby rzucały uroki. Modlitwa odbywa się w formie śpiewu w archaicznym dialekcie Tzotzil. Indianie znajdują się w swoistym transie, popijając przy tym posh - tradycyjny alkoholowy
trunek, powstały z fermentacji trzciny cukrowej. To obrzędy religijne, które łączą elementy katolickie z pogańskimi, jeszcze z czasów prekolumbijskich. Wizyta w Zinacantan. Przejazd do San Cristobal de las
Casas. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg. 
DZIEŃ 7: 
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - WODOSPADY AGUA AZUL (ok 230 km) Wyjazd z hotelu we wczesnych godzinach porannych

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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do restauracji przy Puszczy Lakandońskiej. To okolica zamieszkiwana przez grupę etniczną Lakandonów. Śniadanie w puszczy. Lakandoni uważają się za prawowitych spadkobierców starożytnych Majów z
Palenque, Yaxchilanu i Bonampaku. Są politeistami, żyją w poligamii, zawierają małżeństwa tylko ze sobą, odprawiają pełne kolorytu ceremonie w tzw. domu bogów, produkują piwo z kory drzewa balche,
polują za pomocą sideł i dmuchawki, zbierają i uprawiają zioła. Przejazd do Wodospadów Agua Azul ukrytych wśród tropikalnej roślinności - zachęcamy do odświeżającej kąpieli. Przejazd do hotelu w
Palenque, kolacja, nocleg. 
DZIEŃ 8: 
PALENQUE - CAMPECHE - MERIDA (ok 540 km) Śniadanie. Przejazd do strefy archeologicznej Palenque. Zwiedzanie jednej z najbardziej tajemniczych stref archeologicznych Majów w Palenque - Świątynia
Inskrypcji, Pałac, Wzgórze Świątynne, Łaźnie Królowej. Przejazd wzdłuż Zatoki Meksykańskiej na Płw. Jukatan do uroczego, kolonialnego miasta Campeche, którego Starówka wpisana jest na listę UNESCO.
Spacer po mieście. Przejazd do Meridy, które powstało na miejscu miasta Majów. Dzisiaj stanowi ważny kurort wypoczynkowy i stolicę stanu Jukatan. W Meridzie, zwanej również Paryżem Zachodu lub
Białym Miastem, będzie można zobaczyć m.in. Pałac Rządowy, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, najstarszą katedrę na kontynencie amerykańskim oraz przejść po słynnym pasażu Montejo. Zakwaterowanie w
hotelu, kolacja, nocleg. 
DZIEŃ 9: 
MERIDA - IZAMAL - CHICHEN ITZA - WYPOCZYNEK NA RIWIERZE MAYA ALL INCLUSIVE (ok 330 km) Śniadanie. Wyjazd z hotelu. Zatrzymamy się w tętniącym życiem miasteczku Izamal. To urocze, tzw. żółte
miasto, w którym znajduje się największy w Meksyku dziedziniec klasztorny, na którym w 1993 roku miało miejsce spotkanie Papieża Jana Pawła II z Indianami. Zwiedzanie Chichen-Itza, miasta wpisanego
na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i ogłoszonego jednym z Siedmiu Nowych Cudów Świata. Warto zobaczyć Piramidę Kukulkana, największe w Mezoameryce Boisko do Gry w Pelote, Ołtarz Czaszek,
Świętą Cenotę, Obserwatorium Astronomiczne. W Chichen Itza zachwyca również zespół przepięknie zdobionych kolumn w Grupo de las Mil Columnas w kompleksie, który obejmuje Świątynię Wojowników,
Świątynię Boga Chaca oraz Łaźnię Parową. Czas na zakup pamiątek. Przejazd nad Morze Karaibskie, do hotelu z opcją wyżywienia all inclusive (3 posiłki dziennie, przekąski i napoje bezalkoholowe i
alkoholowe lokalne). Po zakwaterowaniu czas wolny. Nocleg w hotelu. 
DZIEŃ 10: 
WYPOCZYNEK NAD MORZEM KARAIBSKIM Wypoczynek, czas na plażowanie i kąpiele w morzu. Do dyspozycji opcja wyżywienia all inclusive. 
DZIEŃ 11: 
CANCUN - MEXICO CITY (ok 70 km) Śniadanie. Transfer na lotnisko w Cancun, lot powrotny do Polski (z przesiadką). 
DZIEŃ 12: 
PRZYLOT Powrót do kraju. 
CENA ZAWIERA: 
• Bilet lotniczy Warszawa/Berlin/Kraków-Mexico City-Cancun-Warszawa/Berlin/Kraków (z przesiadką, wliczonym bagażem podręcznym min. 8 kg/os. i głównym 20 kg/os.), • Transfery klimatyzowanym
autokarem, • Zakwaterowanie w hotelach 4-5* (lokalny standard, 2 noce na Riwierze Maya), • Wyżywienie podczas części objazdowej śniadania i obiadokolacje/kolacje oraz All inclusive (3 posiłki i napoje
bezalkoholowe i alkoholowe lokalne) na Riwierze Maya, • Opiekę polskiego przewodnika podczas zwiedzania, • Ubezpieczenie UNIQA Świat Mul�travel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL + AS
(amatorskie uprawianie sportu) - KL 150 000 EURO, NNW - 4 000 EURO, BAGAŻ - 400 EURO, • Słuchawki tour audio guide. 
CENA NIE ZAWIERA: 
• Obligatoryjnych kosztów realizacji programu 260 USD/os., • Obligatoryjnych napiwków 40 USD/os. płatne gotówką u przewodnika, • Wszelkich świadczeń i opłat nie ujętych w punkcie -cena zawiera, •
Obligatoryjnej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny TFG 13 zł/os oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy TFP w wysokości 13 zł/os. 
Uwagi: 
• Impreza jest realizowana przy min. 20 uczestnikach. • Istnieje możliwość wykupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3,2% kosztu imprezy. Należy to zgłosić i opłacić najpóźniej w ciągu 24h od dnia
podpisania umowy. Warunki ubezpieczenia zamieszczone są w Drukach do pobrania na naszej stronie konsorcjum.pl • W Meksyku nie ma możliwości rezerwacji pokoju 3-osobowego z trzema oddzielnymi
łóżkami (w pokojach 3-osobowych są tylko dwa łóżka małżeńskie). • Warunkiem wjazdu do Meksyku dla Obywateli Polski jest paszport ważny min. 6 miesięcy od daty planowanego powrotu do kraju. • W
dniach z wyżywieniem HB (śniadania i obiadokolacje/kolacje) napoje do obiadów/kolacji są dodatkowo płatne. • Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. • Istnieje możliwość
dopłaty za gwarancję miejsca obok siebie w samolocie - 50 zł/os. za lot w obie strony. • Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy przekraczaniu polskiej
granicy państwowej przez obywateli Polski posiadających podwójne obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego dokumentu paszportowego. 
Warunki wjazdu i pobytu: 
Międzynarodowe podróże do Meksyku są dozwolone. Obecnie nie ma żadnych wymagań, takich jak kwarantanna lub testy zdrowotne. Inne środki medyczne • Wszyscy pasażerowie poddawani są kontroli
zdrowia po przylocie, takiej jak kontrola temperatury i ocena wizualna. W przypadku osób wykazujących objawy COVID-19 mogą być wymagane dalsze badania zdrowotne. Meksykański stan Quintana Roo
wprowadza opłatę turystyczną w wysokości 224 pesos (ok. 42 zł), która będzie pobierana od 1 kwietnia 2021 r. od wszystkich międzynarodowych turystów, którzy ukończyli 15. rok życia. Odwiedzający będą
ją mogli uiścić przez stronę internetową Visitax, rezerwując zorganizowaną wycieczkę w biurze podróży lub na miejscu - na międzynarodowym lotnisku w Cancun mają się pojawić specjalne punkty, gdzie
będzie można uregulować opłatę. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawy o obywatelstwie polskim), przy przekraczaniu polskiej granicy państwowej przez obywateli Polski posiadających
podwójne obywatelstwo, podczas kontroli granicznej obowiązuje wymóg okazania polskiego dokumentu paszportowego. 
GWARANCJA NIEZMIENNOSCI CENY: 
• Istnieje możliwość zakupu Gwarancji Niezmienności Ceny, kwota zależna jest od kosztu imprezy (na osobę). • Gwarancja oznacza, że cena zarezerwowanej imprezy turystycznej nie ulegnie zmianie do
dnia wyjazdu (dotyczy wzrostu kursu walut). • Gwarancja nie dotyczy sytuacji zmian w rezerwacji na życzenie klienta, które skutkują zmianą ceny świadczeń na umowie. • Informację o zakupie Gwarancji
Niezmienności Ceny należy zgłosić i opłacić maksymalnie w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. Do 3500 zł/osoba - 65 zł/osoba 3501 do 6000 zł/osoba - 100 zł/osoba Od 6001 do 9000 zł/osoba - 170
zł/osoba Powyżej 9000 zł/osoba - 250 zł/osoba

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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Oferta 5

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Meksyk
Wyc. Objazdowe Meksyk - Jukatan I Riwiera Maya Warszawa 14.11.2022

25.11.2022 7986 PLN 15972 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 7986.00 PLN (13.05.1992) Dorosły: 7986.00 PLN (13.05.1992)
Podróż tam: Wylot z Warszawa do Mexico City dnia 14.11.2022 godz. 00:00 - 00:00
Powrót: Wylot z Cancun do Warszawa dnia 24.11.2022 godz. 00:00 - 00:00
Wyżywienie: wedlug programu Hotel w mieście: Wyc. objazdowe
Zakwaterowanie: pokoj 2-osobowy

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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Oferta 6

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Meksyk
Wyc. Objazdowe Meksyk - Kuba  Warszawa 15.11.2022

30.11.2022 12499 PLN 25050 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 12499.00 PLN (13.05.1992) Dorosły: 12499.00 PLN (13.05.1992)
Podróż tam: Wylot z Warszawa do Mexico City dnia 15.11.2022 godz. 00:00 - 00:00
Powrót: Wylot z Hawana do Warszawa dnia 29.11.2022 godz. 00:00 - 00:00
Wyżywienie: Wg programu Hotel w mieście: Wyc. objazdowe
Zakwaterowanie: Pokój dwuosobowy

Opis: 
MEXICO CITY - TEOTIHUACAN - PUEBLA - CHOLULA - TAXCO - ACAPULCO - HAVANA - PINAR DEL RIO - VINALES - CIENFUEGOS - GUANAYARA - TRYNIDAD - SANTA CLARA   Dzień 1. Warszawa - Mexico
City. Wylot z Warszawy. Przylot do Mexico City i rozpoczęcie programu. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i czas wolny. Nocleg. Dzień 2. Mexico City.  Po śniadaniu zwiedzanie Mexico City, jednej z
największych aglomeracji miejskich świata,  wzniesionej na gruzach prastarego Tenoch�tlan - stolicy Montezumy, władcy Azteków, pana na jeziorze Texcoco i całej Doliny Meksyku. Zwiedzanie m.in.
Muzeum Antropologii, gdzie na dwóch poziomach ukazano rozwój indiańskich kultur Mezoameryki. Około południa przejazd do Centrum Historycznego Miasta Meksyk, wizyta na Placu Konstytucji zwanym
popularnie "Zocalo". Poznamy Pałac Narodowy (z zewnątrz) i jeżeli będzie otwarty i będzie taka możliwość to zobaczymy freski słynnego artysty Diego Rivery. Zwiedzimy również Katedrę Metropolitalna,
kryjącej wiele "poloników", oraz ruiny największej piramidy azteckiej, tzw. Templo Mayor. Następnie przejazd do Dzielnicy Kwiatów, Xochimilco i godzinny rejs po dawnych kanałach azteckich oddzielających
pływające niegdyś wyspy. Kolacja w stylu meksykańskim na łodziach. Późnym popołudniem powrót do hotelu. Nocleg.  Dzień 3. Mexico City - Teo�huacan.  Po śniadaniu wizyta na Placu Trzech Kultur, który
był świadkiem wielu ważnych dla Meksyku wydarzeń historycznych. Przejazd do Bazyliki Matki Bożej z Guadalupe, największego Sanktuarium Maryjnego na świecie. Wczesnym popołudniem wycieczka do
strefy archeologicznej Teo�huacan, oddalonej o 50 km od stolicy, usytuowanej na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Rozległość i rozmach architektoniczny kompleksu świadczą o potędze
indiańskiej cywilizacji. W czasach największej świetności miasto zamieszkiwało ok. 200 000 mieszkańców. Zobaczymy m. in. Aleję Zmarłych, piramidy Słońca i Księżyca, piramidę Pierzastego Węża, Pałac
Ptaka-Motyla. Na koniec wizyta w warsztacie produkującym pamiątki z półszlachetnych kamieni. Kolacja w pobliżu piramid, powrót na nocleg do stolicy.  Dzień 4. Mexico City - Puebla - Cholula.  Po
śniadaniu wyjazd na południe do Puebla, stolicy stanu o tej samej nazwie. Spacer po Centrum Historycznym (wpisane na listę dziedzictwa UNESCO) - katedra, kościół Św. Dominika ze słynną kaplicą Matki
Boskiej Różańcowej, nazwaną w XIX w. przez Fryderyka Humboldta Ósmym Cudem Świata, "Słodka Uliczka" z możliwością degustacji i zakupu wspaniałych słodyczy regionalnych. Następnie przejazd do
Cholula, gdzie znajduje się największa pod względem objętości piramida na świecie, na szczycie której wznosi się kolonialny kosciół. Wizyta w malutkim miasteczku Tonantzintla, słynnym z zadziwiającego
kościółka w stylu baroku folklorystycznego - unikat w skali światowej! Powrót do miasta Puebla na kolację i nocleg.  Dzień 5. Puebla - Jaskinie Cacahuamilpa - Taxco.  Po śniadaniu wyjazd w kierunku stanu
Morelos. Przejazd do Jaskiń Cacahuamilpa, największych i najpiękniejszych w całej Ameryce Łacińskiej, gdzie nakręcono wiele filmów i gdzie mają miejsce ekskluzywne koncerty światowej sławy artystów.
Przejazd do górniczego Taxco - meksykańskiej stolicy srebra. Wizyta w kapiącym od złota kościele Św. Pryski i Św. Sebas�ana, którego budowę i wystrój wnętrza sfinansował jeden tylko człowiek. Następnie
z perspektywy pobliskich punktów widokowych zobaczymy malowniczą panoramę miasta. Spacer po mieście. Wizyta w warsztacie srebra. Możliwość zakupu wysokiej klasy srebrnych wyrobów biżuteryjnych
i użytkowych. Kolacja i nocleg w hotelu w Taxco.  Dzień 6. Taxco - Acapulco.  Po śniadaniu przejazd do Acapulco - najsłynniejszego kurortu meksykańskiego nad Pacyfikiem, a dawniej portu łączącego
hiszpańskie kolonie w Ameryce i Azji. Zakwaterowanie w hotelu przy plaży w formule All Inclusive od obiadu. Po południu czas wolny.  Dzień 7. Acapulco.  Wypoczynek w Acapulco w formule All Inclusive.
Możliwość skorzystania z dodatkowo płatnych wycieczek fakultatywnych.  Dzień 8. Acapulco - Mexico City. Śniadanie. Około południa wyjazd w kierunku Miasta Meksyk, czas wolny i nocleg. Dzień 9. Mexico
City - Hawana. Po śniadaniu przejazd na lotnisko, zakończenie programu w Meksyku i wylot na Kubę. Po przylocie do Hawany, transfer do hotelu i czas wolny. Kolacja i nocleg w hotelu. Dzień 10. Hawana.
Śniadanie. Wcześnie rano wyjazd z hotelu do Kapitolu (bez zwiedzania), dalej całodniowe poznawanie wyjątkowej, pełnej kontrastów kolonialnej części miasta, starej Hawany, która wpisana jest na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tutaj, między innymi Plac Broni (najstarszy plac w mieście), Plac Katedralny, Stary Rynek i Plac San Francisco. W programie przewidziana jest również wizyta w Muzeum
Rumu. Dalej, zwiedzanie dzielnicy Casablanca, gdzie zobaczyć można posąg Chrystusa i twierdzę El Morro. Lunch w typowej kubańskiej restauracji (fakultatywnie - ok. 10-15 CUC/os.). Po lunchu dalszy ciąg
zwiedzania - słynne Muzeum Ernesta Hemingway'a w San Francisco de Paula, Plac Rewolucji, spacer promenadą nadmorską, zakończoną rynkiem rękodzieła. Czas wolny z możliwością dokonania zakupu
pamiątek. Kolacja i nocleg w hotelu. Dzień 11. Hawana - Pinar del Rio - Viñales. Śniadanie. Wyjazd do miasteczka Pinar del Río, gdzie przewidziana jest krótka wycieczka ze zwiedzaniem fabryki cygar. W
czasie przejazdu na lunch do typowej kubańskiej restauracji będzie można podziwiać piękne krajobrazy Doliny Viñales, historycznej krainy uprawy tytoniu, która została wpisana na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Po lunchu (fakultatywnie - ok. 10-15 CUC/os.) wizyta w indiańskiej jaskini z rejsem statkiem po rzece podziemnej. Następnie przejazd do słynnego gigantycznego
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malowidła Mural de la Prehistoria, wykonanego w latach 60-tych na zlecenie Fidela Castro, a także chwila na zrobienie zdjęć na punkcie widokowym "Mirador Los Jasminez". Powrót do Hawany. Kolacja i
nocleg w hotelu. Dzień 12. Cienfuegos - Topes de Collantes. Śniadanie. Wyjazd do Cienfuegos. Po drodze zwiedzanie Parku Narodowego Montemar w Cienaga de Zapata. Wycieczkę rozpoczyna wizyta na
farmie krokodyli, po zwiedzeniu której szybką łodzią przepływa się przez jezioro "Laguna Skarbów" do repliki wioski indiańskiej Guama. Po lunchu przejażdżka do Cienfuegos wpisanego na listę UNESCO,
określanego mianem Perły Południa. Miasto zostało założone przez Francuzów na początku XIX wieku nad przepiękną zatoką. W planie spacer po najciekawszych miejscach miasteczka, w tym m.in. Teatr
Tomasa Terry i Park Jose Mar�. W dalszej części dnia transfer do Topes de Collantes, Parku Narodowego położonego 800 m n.p.m., w łańcuchu górskim Escombray, gdzie ukrywali się powstańcy Che
Guevary. Zakwaterowanie w hotelu Los Helechos. Kolacja i nocleg. Dzień 13. Topes de Collantes (Guanayara) - Trynidad. Śniadanie. Wyjazd samochodami terenowymi z napędem 6x6 do Parku Narodowego
Guanayara, gdzie zaplanowany jest spacer w górę strumienia do wodospadu El Rocio, gdzie będzie czas wolny na pływanie. Po kąpieli przewidziany jest posiłek w restauracji "La Gallega", która stanowi
atrakcję samą w sobie, ponieważ położona jest w lesie tropikalnym, z dala od cywilizacji. W dalszej części dnia przejazd do Trynidadu. Miasto było jedną z pierwszych siedmiu osad, założonych przez Diego
Valazqueza na początku XVI wieku. Trynidad jest jednym z najlepiej zachowanych na świecie miasteczek kolonialnych i znajduje się na liście UNESCO. Przewidziany jest spacer po miasteczku wśród
brukowanych uliczek, Plaza Mayor i kościół Świętej Trójcy, a na końcu wizyta w Muzeum La Canchànchara, gdzie skosztować będzie można słynnego drinka z rumu, miodu i limonki. Zakwaterowanie w
hotelu na plaży w okolicy Trynidadu. Kolacja i nocleg. Dzień 14. Trynidad - Santa Clara. Śniadanie. Wyjazd w stronę miasteczka Sanc� Spiritu. Po drodze przystanek w punkcie widokowym Valle de Los
Ingenios na zrobienie pamiątkowych zdjęć. Zwiedzanie Sanc� Spiritu, gdzie godne uwagi jest Muzeum Sztuki Kolonialnej i wiejski rynek, gdzie będzie można zrobić zakupy. Przejazd do Santa Clary - kolebki
rewolucji kubańskiej. Obiad w restauracji, po którym rozpocznie się zwiedzanie miasteczka z głównym punktem programu - Muzeum i Mauzoleum Che Guevary. Zakwaterowanie w hotelu w Santa Clara.
Kolacja i nocleg. Dzień 15. (22). Santa Clara - Hawana - Warszawa. Po śniadaniu transfer na lotnisko w Hawanie i wylot do Warszawy lub transfer do Varadero i dalszy wypoczynek dla osób, które wybiorą
opcję z przedłużeniem pobytu w Varadero. Dzień 16. (23). Warszawa. Lądowanie na lotnisku Chopina w Warszawie. Uwaga: Ze względu na ograniczoną pojemność transportu lądowego w Meksyku,
prosimy o ograniczenie bagażu do max. 23 kg bagażu głównego oraz max. 5 kg bagażu podręcznego. 
Wyposażenie: 
Brak udogodnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. 
Świadczenia: 
przelot na trasie Polska - Mexico City - Hawana - Polska z przesiadkami opłaty lotniskowe, ubezpieczenie KL, NNW zakwaterowanie zgodnie z programem w hotelach 3 *** w pokojach 2 osobowych HB
(śniadania i obiadokolacje), 2 noclegi w Acapulco w hotelu 4 **** All inclusive lokalny transport klimatyzowanymi autokarami zwiedzanie wg programu, serwis wykwalifikowanego polskiego pilota 
Dodatkowo płatne: 
zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym, albo tańsza opcja "podróżujący samotnie" (uczestnik może być dokwaterowany do innej osoby tej samej płci) - w przypadku realizacji dokwaterowania w ramach
opcji "podróżujący samotnie", dopłata zostanie anulowana obowiązkowa opłata za wstępy do zwiedzanych obiektów, obsługę lokalnych przewodników, serwis miejscowego agenta, zwyczajowe napiwki i
inne opłaty lokalne w wysokości ok. 165 USD (Meksyk) oraz ok. 40 CUC (Kuba) na osobę jako pakiet płatny lokalnemu kontrahentowi (pilotowi) na miejscu wycieczki, Kuba - karta turysty i pośrednictwo
wizowe Ecco Travel Kuba - lunch (ok. 10-15 CUC/os. za posiłek), Meksyk - obiad/lunch - płatne dodatkowo na miejscu ok. 15-20 USD/os. za posiłek  Kuba - wycieczki fakultatywne i wstęp do kabaretu
Tropicana w Hawanie - ok. 80-90 CUC/os. - płatne na miejscu pilotowi miejsca obok siebie w samolocie za dodatkową opłatą (o cenę i dostępność zapytaj sprzedawcę). Chyba że pozostałe postanowienia
umowy stanowią inaczej. 
Obsługa na miejscu: 
w jęz. polskim 
Informacje wizowe: 
Meksyk - wizy nie są wymagane, podstawą wjazdu jest polski paszport ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu. Kuba - Obywatele polscy udający się na Kubę w celach turystycznych muszą posiadać tzw.
kartę turysty. Można ją otrzymać w Ambasadzie Kuby w Warszawie lub za pośrednictwem Ecco Travel w cenie 104 PLN/os. (22 EUR/os.) + 100 PLN/os. za pośrednictwo. Wymagane jest przesłanie na co
najmniej 10 dni przed wylotem skanu strony paszportu ze zdjęciem (ważny min. 3 mies. od daty wyjazdu z Kuby) na adres:  wizy@eccoholiday.com  oraz uiszczenie w rezerwacji opłaty za kartę turysty i
pośrednictwo. 
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