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Vás pozýva na púť

MEXIKO – ACAPULCO
Termín: 28.2.-10.3.2019

1 690 ,- Euro

Cena:
V cene je zarátané:

- medzinárodná letenka na trase Viedeň- Mexiko City - Viedeň,
poplatkov a palivového príplatku

vrátane letiskových

- 5x hotelové ubytovanie s polpenziou, 3x all inclusive v 4* hoteloch
- preprava klimatizovaným autobusom počas celého zájazdu na exkluzívnej báze
- cestné poplatky a miestne dane
- autobusová doprava na letisko do Viedne a späť
- miestny odborný sprievodcovia
- slovenský odborný sprievodca
- poistenie proti insolventnosti
V cene nie je zarátané:
- vstupy a obslužné podľa programu, ktoré predstavujú sumu 90,- USD /platí sa priamo
sprievodcovi/
- príplatok za jednolôžkovú izbu 250 Euro / osoba
- komplexné cestovné poistenie Union (2,30 Euro / deň)
Upozornenie! Ceny sú kalkulované pri kurze 1 EURO = 1,25 USD. Pri pohybe kurzu o 5% si
vyhradzuje ces tovná kancelária právo na úpravu ceny.

Platnosť cestovného pasu ešte 6 mesiacov po návrate!
Nahlasovať sa v sakristii kostola sv. Urbana Nitra - Zobor do 21.10.2018.

RAMCOVÝ PROGRAM PÚTNICKÉHO ZÁJAZDU:
1.deň: v poobedňajších hodinách odchod autobusu z Nitry a Bratislavy na letisko do Viedne s
následným odletom do Mexico City.
2.deň: v ranných hodinách prílet do Mexico City, transfer do hotela, raňajky. Po raňajkách
začiatok programu- odchod na námestie Troch kultúr - fascinujúce miesto, ktoré dramaticky
zobrazuje dejiny mesta. Prehliadka Baziliky Najsvätejšej Panny Márie Guadalupskej –
možnosť vidieť Diegovu pláštenku, najcennejšiu relikviu Mexika. Návšteva najznámejšej
mexickej archeologickej lokality Teotihuacánu, ktorý sa nachádza 48 km od Mexico City –
pyramída Slnka, pyramída Mesiaca, zvyšky pôvodných palácov, cesta mŕtvych a pôvodná
pevnosť. Návrat do hotela v Mexico City, večera, nocľah.
3.deň: raňajky, prehliadka mesta: Zócalo – hlavné námestie v srdci historického centra
Mexico City, Metropolitná katedrála – hlavná a najväčšia katedrála v Mexico City, svätá
omša, Národné múzeum antropológie - sústredí najlepšie zbierky predmetov
predkolumbovských kultúr strednej Ameriky na svete. Hodinová plavba po jazere
Xochimilco, ktoré je nazývané Benátkami Mexika. Skorá večera na lodi spojená s piesňami
od Los Mariachis. Návrat do hotela, nocľah.
4.deň: po raňajkách odchod na sv. omšu do Tenango del Aire – nachádza sa 42 km južne od
Mexico City. Návšteva Choluly, ktorej dominantou je najväčšia pyramída amerického
kontinentu Gran Pirámide. Návšteva kostola „Tonatzintla“. Transfer do Puebly, ktorá sa
nachádza na úpätí pohoria Sierra Madre a je obklopená sopkami Popocatepétl, Iztaccíhuatl,
Pico de Orizaba a La Malinche. Prehliadka mesta,večera a nocľah v Puebla.
5.deň: po raňajkách sv.omša v Kaplnke Najsvätejšej Panny Márie Ružencovej v kostole
„Santo Domingo“ alebo v katedrále. Transfer do Cuernavace - nádherné mesto s množstvom
koloniálnych pamiatok., transfer k jaskyniam Cacahuamilpa, prehliadka. Pokračovanie
autobusom do mesta Taxco, ktoré patrí k najatraktívnejším mestám Mexika a je známe
ťažbou a spracovaním striebra. Ubytovanie, večera a nocľah v Taxco.
6.deň: po raňajkách odchod autami zn. Volkswagen do centra mesta Taxco, návšteva obchodu
so striebrom – prezentácia výrobkov, prehliadka monumentálneho kostola Santa Prisca.
Transfer do Acapulca, ubytovanie, večera (začiatok all inclusive).
7.deň: po raňajkách svätá omša v hoteli, celodenné kúpanie na pláži v Acapulco, nocľah (all
inclusive).
8.deň: po raňajkách svätá omša v hoteli, kúpanie na pláži v Acapulco. Podvečer možnosť
prehliadky Acapulca – centrum mesta, katedrála, pozorovanie skokov do mora z útesu La
Quebrada, večera, nocľah (all inclusive).
9.deň: po raňajkách svätá omša v hoteli, kúpanie na pláži / voľný program v Acapulcu. Po
obede transfer do Mexico City, večera a nocľah.
10.deň: po raňajkách program v Mexico City – návšteva Baziliky Najsvätejšej Panny
Márie Guadalupskej – sv.omša. Popoludní transfer na letisko, následný odlet do Viedne.
11.deň: prílet do Viedne vo večerných hodinách. Autobusový transfer do Bratislavy a Nitry.
Duchovný program je spojený s každodennou svätou omšou. Sprievodca si vyhradzuje právo
zmeny programu.

