


Meksykańskie szlagiery, śpiew, 

degustacja lokalnych trunków 

i all inclusive w słynnym Acapulco!

DZIEŃ 1: WYLOT

Zbiórka na lotnisku, wylot do Miasta Meksyk. Transfer do hotelu,

zakwaterowanie, kolacja.

DZIEŃ 2: MUZEUM ANTROPOLOGII I HISTORII – MIASTO

MEKSYK CITY TOUR

Śniadanie. Przejazd do Katedry w Mieście Meksyk. Krótkie

zwiedzanie części historycznej Meksyku: Plac Zocalo, Pałac

Narodowy z freskami słynnego Diego Rivery, Katedra

Metropolitalna. Obiad w restauracji z widokiem na Plac Zocalo.

Przejazd najpiękniejszą ulicą Miasta Meksyk – Reforma - do

Xochimilco. Zapraszamy na Rejs kolorowymi łodziami, w

towarzystwie mobilnych kramów z jedzeniem oraz muzyki

mariachi i marimba. Wspólne śpiewanie najbardziej znanych,

meksykańskich szlagierów i degustacja meksykańskiego piwa.

Powrót do hotelu na kolację.

INCENTIVE - MEKSYKAŃSKA PRZYGODA



DZIEŃ 3 : BAZYLIKA MATKI BOŻEJ Z

GUADALUPE – PIRAMIDY TEOTIHUACAN

Śniadanie. Przejazd do Sanktuarium Matki Bożej z

Guadalupe. Krótkie zwiedzanie tzw. „miasteczka” i

największego sanktuarium maryjnego na świecie.

Warto tu być chociażby dlatego, że miało tu

miejsce wydarzenie, które połączyło mostem dwie

kultury: prekolumbijską, w której Indianie oddawali

cześć bogom i składali ofiary z ludzi, z

chrześcijańską. Czas wolny na zakupy. Przejazd

do Teotihuacan, dawnego centrum ceremonialno-

administracyjne Indian Teotihuacanos. Zobaczymy

wspaniale piramidy Księżyca, Pierzastego Węża i

Słońca (chętnych zapraszamy na szczyt!). Wizyta

w warsztacie obsydianu, degustacja

meksykańskich trunków - tequili i pulque. Obiad w

lokalnej restauracji – przy rytmach dawnej muzyki

indiańskiej i los mariachis. Widowiskowa

degustacja tequili bum bum. Powrót do hotelu,

krótki odpoczynek. Wyjazd na kolację do

restauracji Villa Maria a’la kantyna meksykańska.

Do dań prawdziwej, meksykańskiej kuchni

serwowane będą najlepsze Margarity w ogromnych

kielichach i – oczywiście – występy mariachis.



DZIEŃ 4: TAXCO – JASKINIE CACAHUAMILPA

Śniadanie. Przejazd w kierunku Taxco,

meksykańskiej “stolicy srebra”. Po drodze

zwiedzanie jaskiń Cacahuamilpa, największych i

najpiękniejszych w całej Ameryce Łacińskiej. W

wyrzeźbionych przez wodę i czas pięknych

komnatach w korycie podziemnej rzeki znajdują się

niezwykłe formacje skalne i zachwycające zjawiska

krasowe. Po przybyciu do Taxco wizyta w sklepie z

wyrobami ze srebra połączona z degustacją

lokalnego drinka Berta. Będziecie Państwo

zachwyceni wyborem srebrnej biżuterii i przedmiotów

codziennego użytku. Taxco wzbogaciło się właśnie

dzięki bogatym złożom srebra, a jego którego

mieszkańcy wyspecjalizowali się w obróbce tego

szlachetnego metalu. Wjazd taksówkami-garbuskami

do centrum miasta i obiad w lokalnej restauracji.

Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.



DZIEŃ 5: TAXCO– ACAPULCO

Śniadanie. Przejazd do Przejazd do Acapulco, najsłynniejszego kurortu nad Oceanem Spokojnym.

Zakwaterowanie w hotelu z opcją wyżywienia ALL INCLUSIVE. Czas wolny na plażowanie i spacery po

mieście.

DZIEŃ 6: ACAPULCO - REJS PO ZATOCE I SHOW

LA QUEBRADA

Czas wolny na odpoczynek nad oceanem, przez cały

okres pobytu do dyspozycji opcja wyżywienia all

inclsuive. Po południu na rejs „Bonanza” z przekąskami

w cenie i muzyką na żywo. Z pokładu katamaranu

przekonamy się, jak malowniczo położona jest zatoka

Acapulco, i jak pięknie wygląda w promieniach

zachodzącego słońca. Wieczorem natomiast

zapraszamy na pokaz mrożących krew w żyłach skoków

do wody ze skały La Quebrada, które rozsławiły

Acapulco na cały świat. Widok skoczków lecących do

wody z wysokości 40 metrów robi niesamowite wrażenie,

zwłaszcza kiedy tuż przed zapadnięciem zmierzchu

ostatnie skoki wykonują z zapalonymi pochodniami.

Powrót do hotelu, czas wolny.



DZIEŃ 7: ACAPULCO

Czas wolny na odpoczynek nad oceanem. W wolnym czasie proponujemy lenistwo na piaszczystej

plaży, przy basenie (z barem all inclusive), zakupy na targu z lokalnym rzemiosłem lub przejażdżki

skuterem wodnym. Wieczorem Acapulco również ma wiele do zaoferowania. Wzdłuż plaży,

pomiędzy piaskiem a hotelami, tak jak na każdy szanujący się kurort przystało, rozciąga się pas

barów, klubów nocnych i restauracji. Nie da się przeoczyć. Trzeba wejść. W środku czekają na nas

gorące rytmy i niedrogie drinki.



DZIEŃ 8: ACAPULCO – HACJENDA HERNANA CORTEZA – MEXICO CITY

Śniadanie. Wykwaterowanie i przejazd do Mexico City. Po drodze zatrzymamy się w przepięknej

Hacjendzie Hernana Corteza, konkwistadora Meksyku. Ostatni, pożegnalny meksykański obiad.

Transfer na lotnisko, wylot.

DZIEŃ 9: PRZYLOT

Przylot do Polski.



Opcjonalne atrakcje w Acapulco.

Laguna la Coyuca

Ta słodkowodna laguna, o 17 km długości, zyskała w przeszłości zyskała sławę, gdyż nagrywano tu sceny

do filmów Tarzan i Rambo 2. Nad laguną, podczas rejsu zadaszoną łodzią, będą mogli Państwo podziwiać

egzotyczną faunę i florę, m.in. palmy kokosowe, mango, lilie wodne. Degustacja zakrapianego mezcalem i

sokiem z limonki mleczka kokosowego. Możliwość skorzystania z regenerującego zabiegu fagnoterapii,

kąpiele w lagunie i oceanie. Obiad i wypoczynek na znanej z wysokich fal plaży Revolcadero. Cena od 60

USD/os.

Shot Over Jet

Zapraszamy na super szynką przejażdżkę łodzią motorową. To coś specjalnego dla spragnionych

prędkości, dreszczyku i dobrej zabawy! A to wszystko w otoczeniu lasów mangrowych Laguny Puerto

Marques, które stanowiły scenerię planu filmowego słynnego Tarzana. Po przejażdżce możliwość zakupu

zdjęć z przejażdżki. Cena od 65 USD/os.

Aqua Park z delfinami

Wycieczka do Parku Wodnego, gdzie można korzystać z basenów i zjeżdżalni. Dla chętnych – kąpiel z

delfinami. Cena za 1h od 160 USD/os.


