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Mexické Guadalupe s pobytom pri mori v Akapulku
Duchovno - pobytovo - poznávací letecký zájazd do Strednej Ameriky
Termín:

03.03 - 13.03.2020

Cena: 1690,-€

Kód zájazdu: 060 20

vrátane palivových a leteckých poplatkov

Hlavným duchovným zážitkom zájazdu, bude návšteva najväčšieho pútnického miesta na svete, Guadalupe kde sa P.
Mária zjavila indiánovi Chuanovi Diegovi v 15. stor. na vrchu Tepejak, v blízkosti centra ríše Aztékov.
Duchovný program je spojený s každodennou svätou omšou.
Program:
1.deň: zraz skupiny je v BA- autobus. stanica Mlynské Nivy č:10/príp.– letisko Viedeň/, presun linkou SAD do Viedne na letisko
Schwechat, odlet z Viedne s prestupom v Madride do Mexiko City, transfer do hotela.
2.deň: prehliadka námestia Zócalo - druhé najväčšie námestie na svete, Prezidentský palác - miesto posledného aztéckeho vládcu
Montezumu, kde sú krásne nástenné maľby o histórii národa, návšteva najväčšej barokovej katedrály Metropolitana postavenej na
Americkom kontinente, prehliadka Paláca krásnych umení, prehliadka Národného antropologického múzea so zbierkami
predkolumbovských kultúr Aztékov, Mayov, Olmékov, Zapotekov, popoludní odchod do Chochimilca, plavba loďou, návrat do hotela,
nocľah,
3.deň: cca 08:00 hod. ráno odchod z hotela do Guadalupe - najslávnejšie pútnické miesto Latinskej Ameriky, prehliadka baziliky P. Márie
Guadalupskej - najnavštevovanejšie mariánske pútnické miesto na svete a miesto zjavenia P. Márie indiánskemu pastierovi Juanovi Diegovi
v r. 153l (miesto, kde sa uchováva obraz zázračné vytvorený na plášti indiána), večer prehliadka centra zábavy na Garibaldiho námestí,
nocľah,
4.deň: cca 08:00 hod. odchod z hotela, fakultatívny výlet do Teotihuacanu, (vzdialený od Mexika asi 50 km) najznámejšia mexická
archeologická lokalita, prehliadka Pyramídy Slnka, Mesiaca, Trieda mŕtvych, zbytky pôvodných palácov. Popoludní návšteva Tuly Tepotzotlán, hlavné mesto bývalej ríše Toltékov, návšteva archeologického komplexu - Tollanus s kolosmi boha Tlaloka na vrchole obradnej
pyramídy, nocľah,
5.deň: cca 08:00 hod. odchod z hotela, celodenný fakultatívny výlet do Choluly - najväčšie náboženské centrum Aztékov, prehliadka
Pyramídy. Príchod do Puebly- katolícke centrum - perla koloniálnej architektúry. Cestou prekrásny výhľad na horu Izztacihuatl a sopku
Popocatepetl, nocľah,
6.deň: cca 07: 00 hod. odchod z Mexiko City do Cuernavacy - prehliadka mesta, Cortézovho paláca . (cca 12:00 hod.) odchod do Taxcamesto striebra s historickým centrom a malebnými uličkami s množstvom obchodov so striebornými šperkmi a historickými barokovými
kostolmi, prehliadka mesta, kostola sv. Prisky, nocľah,
7.deň: cca 11:00 hod. odchod z Taxca, pokračovanie v ceste do Acapu1ca, ktorá vedie hornatou krajinou, kde môžeme vidieť veľké kaktusy,
(cca 15:00 hod.) príchod do Akapu1ka - hlavné mesto zábavy v Mexiku, a najobľúbenejšie prímorské letovisko vzdialené od hlavného mesta
asi 370 km, príchod, ubytovanie, nocľah,
8.-9.deň: individuálny program, kúpanie a opaľovanie pri mori, večer program na Quebrade, kde môžete vidieť odvážlivcov skákajúcich do
mora zo 40 metrových útesov Clavadistas, nocľah,
10.deň: odchod z Acapulka do Mexica a odlet do Madridu,
11.deň: prílet do Viedne odchod autobusovou linkou SAD do Bratislavy
V cene je zahrnuté:

9x ubytovanie v 3*hoteli
9x polpenzia
letenka na trase Viedeň-Mexiko-Viedeň
klimatizovaná autobusová doprava po Mexiku
zodpovedný zástupca CK
poistenie proti insolventnosti, DPH
fakultatívne výlety /okrem večerného programu a dopravy na Quebradu v Acapulku - skoky z útesov/
cestovný lístok BA - Schwechat - BA
V cene nie je zahrnuté: komplexné cestovné poistenie: 67,-€ os./pobyt, komplexné cestovné poistenie PLUS /nad 70rokov/ 105,80,-€ os./pobyt
Povinné príplatky:
obslužné a vstupy 90,- USD/platí sa na mieste sprievodcovi
v prípade zvýšenia pohonných hmôt zmena výšky letiskového poplatku nie je vylúčená
Ubytovanie(U1):
3x hotel 4* Acapulco a 5x hotel 3* Mexico City, dvoj a trojlôžkové izby sprcha/WC, 1x hotel 3* Taxco, hotel 3príplatok za 1/1
izbu 30,00,-€ os./noc
Doprava(D1):
Bratislava - Schwechat - Bratislava: autobusová linka SAD
letecká doprava Schwechat letisko - Mexiko City - Schwechat
fakultatívne výlety po Mexiku: klimatizovaným autobusom miestnej dopravnej spoločnosti
Mexiko City: mestská doprava - metro
Stravovanie(S1):
9x polpenzia
Pasové a vízové povinnosti:
platný cestovný pas 6 mesiacov po skončení pobytu, víza nie sú potrebné
Zdravotné formality:
nie sú stanovené
Trasa cesty(T1):
BA, Schwechat, Mexiko City, Akapulko a späť
CK si vyhradzuje právo zmeny programu, trasy cesty a predpokladaných časov príchodov na miesta určenia

