
„Przez Krainę Tajemniczych Majów” 
Meksyk – Belize – Gwatemala – Honduras – Salwador

1 dzień – wylot do Meksyku                                                                                          
   Spotkanie w Warszawie na lotnisku Okęcie. Przelot do Cancun w Meksyku przez jeden z
europejskich portów lotniczych. Przylot do Cancun. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, 
kolacja, nocleg.

2 dzień –  Cancun – Tulum – Chetumal                                                                               
   Śniadanie. Przejazd do Tulum. Zwiedzanie nadmorskiej twierdzy Majów. Dalszy przejazd
do Chetumal. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg.

3 dzień – Belize – Lamanai – Belize                                                            
   Śniadanie. Przejazd do Belize do Orange Walk i przepłynięcie łodziami po rzece New 
River do położonych w dżungli ruin Lamanai (opuszczonych przez Majów dopiero w XVII 
w.) - Świątynia Maski, Świątynia Jaguara i Świątynia Wysoka. Po zwiedzaniu przejazd do 
największego miasta tego małego kraju - Belize City założonego przez Brytyjczyków w 
XVII w. Spacer po mieście. Zakwaterowanie w hotelu w Belize, kolacja i nocleg.

4 dzień – Gwatemala – Cave Caulker – Flores                                                                   
   Śniadanie. Jak pogoda będzie łaskawa to wypoczynek i kąpiel na wyspie Caye Caulker. 
Przejazd do Gwatemali. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg w okolicach Flores.

5 dzień – Gwatemala – Tikal – Rio Dulce                                                                            
   Śniadanie. Przejazd do Tikal - kompleks mieszkalno - ceremonialnych ruin zagubionych 
w dżungli, 16 świątyń + 3 tys. budowli w których za czasów Majów zamieszkiwało około 45
tys. ludzi, wysoka na 65 m Świątynia Dwugłowego Węża. Kolacja i nocleg w okolicach Rio 
Dulce.

6 dzień – Gwatemala – Rio Dulce, Honduras – Copan                                                      
   Śniadanie. Wyjazd do Parku Narodowego Rio Dulce. W czasie rejsu łodzią możliwość 
zrobienia zdjęć tukanom, wyjcom i innym ptakom zamieszkującym dżunglę. Wizyta w 
Livingstone gdzie mieszka plemię Czarnych Indian (Garifuna). Przejazd do Hondurasu. 
Zakwaterowanie w hotelu w Copan, kolacja i nocleg.

7 dzień – Honduras – Copan – Suchitoto – San Salwador                                                
   Śniadanie. Zwiedzanie ruin mistycznego miast Majów Copan - Schody Heroglificzne z 
2500 wyrytych na nich symboli, Ceremonialne Piramidy Schodkowe, boisko do gry w 
pelotę, stelle Dymiącej Muszli Boga Pauhatun. Dalsza podróż do Suchitoto „Kulturalnej 
stolicy Salwadoru” - rejs po jeziorze Suchitoto. Przejazd do stolicy Salwadoru miasta San 
Salwador. Objazd - Katedra, Pałac Narodowy. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg. 



8 dzień – Ceren – Puerta del Diablo – Cerro Verde – Antigua (Gwatemala)                    
   Śniadanie. Wyjazd do Puerta del Diablo. Obserwacja wulkanu Chinchontepec i jezioro 
Ilopango. Spacer po Suchitoto - kolonialnym miasteczku (możliwy fakultatywny rejs na 
Wyspę Ptaków). Przejazd do Joya de Ceren - wioski Majów zalanej w VI w. lawą 
wulkaniczną (Pompeje Ameryki). Przyjazd do Gwatemali do miasta Antigua dawnej stolicy 
kraju. 

9 dzień – Antigua – Panajachel                                                                                     
   Śniadanie. Zwiedzanie Antigua z pięknie zachowaną architekturą kolonialną. Dalsza 
podróż do Panajachel. Na trasie wizyta na typowym gwatemalskim bazarze w jednym z 
miasteczek, a w mieście Chichicastengo zwiedzanie lokalnego kościółka, gdzie katolicyzm
miesza się z miejscowymi wierzeniami. Kolacja i nocleg w Panajachel.

10 dzień – Gwatemala – Meksyk – San Cristobal                                                               
   Śniadanie. Przejazd do Meksyku do San Cristobal. O ile czas i pogoda pozwoli 
odwiedzimy indiańska wioskę San Juan Chamula (Kościół z szamańskimi zwyczajami). 
Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg w kulturalnej i duchowej stolicy indiańskiego 
stanu Chiapas - San Cristobal.

11 dzień – Meksyk – Palenque                                                                                       
   Śniadanie. Przejazd do Palenque, gdzie zwiedzimy budowle stolicy Majów wydarte 
tropikalnej roślinności. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg w Palenque.

12 dzień – Meksyk – Merida                                                                                    
   Śniadanie. Wyjazd do Uxmal - ruiny miasta. Przejazd do Meridy na kolację i nocleg.

13 dzień – Meksyk – Izamal – Chichen Itza – Cancun                                                       
   Śniadanie. Wyjazd do Izamal - odwiedzimy sanktuarium M.B. Jukatańskiej, miejsce 
pielgrzymek. Przejazd do Stolicy Nowego Państwa Majów - Chichen Itza (jeden z Nowych 
Turystycznych Cudów Świata). Przejazd na kolację i nocleg do Cancun.

14 dzień – Meksyk – Cancun                                                                                      
   Śniadanie. Wypoczynek w Cancun, kolacja, nocleg.

15 dzień – Meksyk – wylot do Polski
   Śniadanie, wyjazd na lotnisko w Cancun. Wylot z Cancun do Polski przez jeden z 
europejskich portów lotniczych.

16 dzień –  przylot do Warszawy                                                                                       
   Przylot do Warszawy, zakończenie imprezy. 



CENA:   na zapytanie

Cena obejmuje:
› przelot na trasie Warszawa Okęcie – Cancun / Cancun  – Warszawa
› opiekę polskiego pilota na całej trasie 
› polisę TU Wiener pakiet ubezpieczeniowy: koszty leczenia KL do 120.000 złos, 

następstwa  nieszczęśliwych wypadków NNW do 20.000 zł/os, bagaż 800 zł/os
› opłatę na TFG – Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
› Transfery z lotniska do/z Cancun 
› usługi lokalnych przewodników – obsługa w języku angielskim
› transfery klimatyzowanymi autokarami / busami 
› bilety wstępu do obiektów wskazanych w programie 
› zakwaterowanie w hotelach 3*  
› śniadania i kolacje wg programu 
› krótki rejs łodziami w Belize (snorkeling)
› rejs łodziami po jeziorze Suchitoto 

Cena nie obejmuje:
› podatków lotniskowych (Cancun) 
› podatków granicznych (stan na IV-2020, kwoty mogą ulec niewielkim zmianom)

granica Meksyk – Belize = 30 USD
granica Belize – Gwatemala = 20 USD 
granica Gwatemala – Honduras =  10 USD

› innych posiłków nie wyszczególnionych w programie
› wydatków własnych, artykułów w hotelowych minibarach  
› innych wycieczek fakultatywnych
› zwyczajowych napiwków – koszt ok. 70 USD/os

ORGANIZATOR:

Biuro Podróży Polan Travel Bielsko-Biała

e-mail:     biuropodrozy@polan-travel.com.pl

tel 33 81 19 550   tel 502 351 876 

www.polan-travel.com.pl 
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