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Meksyk i Kuba  16 dni 

 
Miasto Meksyk, Villahermosa, Palenque, Campeche, Uxmal, Merida, Chichen Itza, Valladolid, Cancun 

Hawana, Pinar Del Rio, Trinidad 
 

Program wycieczki 
 

 
1 dzień  Wylot z Polski   
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku Chopina w Warszawie. Przelot do Meksyku z przesiadką. Transfer do hotelu. Nocleg 

w mieście Meksyk. 
 
2 dzień  miasto Meksyk   
Zwiedzanie stolicy Meksyku, jednego z najludniejszych miast świata. Przejazd na Plac Trzech Kultur, na którym w sposób 

symboliczny spotykają się trzy kultury tworzące dzisiejszy Meksyk: kultura aztecka, hiszpańska i metyska. Wizyta w religijnym 
sercu kraju, w Sanktuarium Matki Boskiej z Guadalupe, które zostało zbudowane niedaleko wzgórza Tepeyac, gdzie Matka 
Boża z Guadalupe objawiła się świętemu Juanowi Diego Cuauhtlatoatzinowi. Na terenie znajdują się: m. in. Stara i Nowa 
Bazylika oraz Wzgórze Objawień. Czas wolny na osobistą refleksję i zakupy pamiątek religijnych. Przejazd do strefy 

archeologicznej w Teotihuacan , stworzonej przez wielką cywilizację prekolumbijską sięgającej swymi wpływami aż po 

dzisiejszą Gwatemalę. Spacer po świetnie zachowanym mieście, podczas którego można zobaczyć Świątynię Pierzastego 

Węża, Piramidę Księżyca, Aleją Zmarłych, a przede  wszystkim wejść na jedną z największych piramid świata, Piramidę 

Słońca. Nocleg w mieście Meksyk. 
 
3 dzień  Meksyk    
Wizyta w Narodowym Muzeum Antropologicznym, jednym z najlepszych muzeów świata z bogatą kolekcją sztuki 

prekolumbijskiej. Podziwianie osiągnięć cywilizacyjnych Azteków, Majów i Olmeków. Zwiedzanie historycznego centrum 
miasta Meksyk , które powstało w miejscu dawnej stolicy Azteków. Spacer po głównym placu, tzw. Zocalo przy którym 

znajduję się ogromna Katedra Miejska – największa katedra Ameryki, ruiny Templo Mayor, najważniejszej budowli sakralnej 

Azteków, Pałac Prezydencki ze sławnymi muralami Diego Riviery. Przejazd do dzielnicy Xochimilco , gdzie znajdują się tzw. 

„pływające ogrody”. Rejs kolorowymi gondolami w rytm muzyki mariachi. Posiłek na łodziach. Nocleg w mieście Meksyk. 
  
4 dzień  Meksyk / Villahermosa / Palenque     
Przelot do Villahermosa, stolicy stanu Tabasco. Przejazd do Palenque, małego miasteczka niedaleko wspaniałego kompleksu 

archeologicznego. Jeżeli czas pozwoli przejazd do wodospadów Miso-Ha znajdujących się w pięknym lesie tropikalnym. 

Możliwość kąpieli. Nocleg w Palenque. 
  

5 dzień  Palenque / Campeche   
Spacer wśród ruin kompleksu archeologicznego z czasów Majów w Palenque . Na terenie kompleksu znajduje się m.in. 

zbudowana na piramidzie schodkowej Świątynia Inskrypcji, pozostałości pałacu, boisko do gry w pelotę, Wzgórze 

Świątynne czy Łaźnie Królowej. Rozpoczęcie podróży po półwyspie Jukatan. Wyjazd w kierunku Campeche , stolicy stanu 
Campeche nad Zatoką Meksykańską (ok. 5 godz.). Spacer po starówce. Nocleg w Campeche. 
 
6 dzień  Campeche / Uxmal / Merida    
Przejazd do Uxmal  (ok. 2 godz.). Zwiedzanie ruin dawnego miasta-państwa Majów: Świątynia Czarownika, Pałac 

Gubernatora, Dom Żółwi i inne. Przejazd do stolicy stanu Jukatan – Meridy (ok. 1 godz.). Zwiedzanie pięknego kolonialnego 

miasta Merida: Kościół Katedralny, ratusz. Nocleg w Meridzie. 
  

7 dzień  Merida / Chichen Itza / Valladolid / Cancun    
Wyjazd do Chichen Itza (ok. 2 godz.). Zwiedzanie jednego z Siedmiu Współczesnych Cudów Świata, strefy archeologicznej 

Majów w Chichen Itza : Piramida Kukulkana, boisko do gry w pelotę, Świątynia Wojowników, Świątynia Jaguara i inne. 
Dla chętnych odświeżająca kąpiel w cenocie Ikkil. Przejazd do Cancun (ok. 3 godz.). Po drodze przystanek w kolonialnym 
mieście Valladolid. Wypoczynek nad morzem w wersji all inclusive. Nocleg w Cancun lub okolicach.  
  

8 dzień  Cancun  all inclusive  

Wypoczynek nad morzem. Nocleg w Cancun lub okolicach. 
  
9 dzień  Cancun / Hawana    
Transfer na lotnisko i przelot na Kubę do Hawany. Po formalnościach wizowych przejazd do hotelu. Nocleg w Hawanie. 
  

10 dzień  Hawana   
Przejazd starymi amerykańskimi samochodami do nowej części Hawany. Zwiedzanie Placu Rewolucji, przy którym znajdują 

się gmachy najważniejszych ministerstw rewolucyjnej Kuby, a także pomnik kubańskiego bohatera narodowego z czasów walk 
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o niepodległość Jose Marti. Wizyta w starej kolonialnej części Hawany. Hawana to przede wszystkim Stare Miasto , wpisane 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1982 r. Dzielnicę tworzą cztery place: Plac Katedralny z jednym z najstarszych 
kościołów na Kubie, Plac Broni otoczony pięknymi kolonialnymi budynkami, Park Centralny i Kapitol, zbudowany na wzór 

klasycznego rzymskiego Kapitolu. Wizyta w muzeum rumu Havana Club; rum jest symbolem Kuby i jej największym towarem 
eksportowym. Powrót do hotelu miejscowym transportem tzw. coco-taxi. Nocleg w Hawanie. 
  

11 dzień  Hawana / Pinar Del Rio   
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. Po lunchu wizyta w indiańskiej jaskini z rejsem po rzece podziemnej. Następnie przejazd do słynnego 

gigantycznego 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. Fakultatywnie wyjście na występ kabaretu 

Tropicana lub Buena Vista Social Club. Nocleg w Hawanie. 
  

12 dzień  Hawana / Trinidad     
Wyjazd z Hawany w kierunku miasta Trinidad (ok. 4 godz.). Po drodze wizyta w Parku Narodowym Cienaga de Zapata 
zajmującym rozległy obszar bagien, oczek wodnych i lagun, który jest krainą krokodyli, aligatorów i innych gadów lubiących 

wilgoć i słońce. Wizyta na farmie krokodyli oraz wyprawa łodziami na wyspę znajdująca się na największym naturalnym 

jeziorze Kuby, na której jest replika wioski indiańskiej. Dalszy przejazd do kolonialnego miasta Cienfuegos , założonego 

w XIX w. przez francuskich kolonizatorów i uważanego obok Trinidadu za jedno z najlepiej zachowanych miast kolonialnych 
w Ameryce Łacińskiej. Spacer po starym mieście. Wizyta w eklektycznym pałacu Palacio de Valle, który był własnością 

najbogatszego kupca na Kubie i łączy style mauretański, wenecki i neogotycki. Z tarasów pałacu roztacza się piękny widok na 

zatokę. Dalszy przejazd do Trinidadu. Nocleg w Trinidadzie lub okolicach. 
  

13 dzień  Trinidad  all inclusive  
Czas wolny na odpoczynek. Zwiedzanie Trinidadu . Spacer po brukowanych uliczkach starego miasta, wizyta w katedrze 
oraz w jednym z muzeów. Na zakończenie dnia wizyta w barze „La Canchanchara” gdzie w glinianych kubkach podawany jest 
regionalny napój canchanchara z miodu, rumu i soku cytrynowego. Nocleg w Trinidadzie lub okolicach. 
  

14 dzień  Trinidad  all inclusive  

Czas wolny na wypoczynek. Nocleg w Trinidadzie lub okolicach. 
  
15 dzień  Trinidad / Hawana     
Transfer na lotnisko w Hawanie (ok. 4 godz.). Wylot do Warszawy z przesiadką. 
  

16 dzień  Powrót do Warszawy   
 
 

 - miejsca wpisane przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego  
 
 

Termin: Symbol: Cena od osoby: Dopłata do pokoju 1 os. 

04.12 - 19.12.2017 MEKU-12/17 5860 PLN + 2740 USD* 580 USD* 
 

*  Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN według kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 
 

Cena obejmuje: 
1. Przelot na trasie Warszawa - miasto Meksyk i Hawana - Warszawa przez 

jeden z portów lotniczych oraz  przeloty miasto Meksyk - Villahermosa, 
Cancun - Hawana. 

2. Przejazdy autobusami lub mikrobusami wg programu.  
3. Rejs i wycieczka łodziami wg programu 
4. Zakwaterowanie w hotelach ***/**** w pokojach 2-os. z łazienką i 

klimatyzacją (2 osoby w pokoju). 
5. Bilety wstępu do obiektów wymienionych w programie. 
6. Opiekę polskiego pilota na całej trasie wycieczki i lokalnych 

przewodników w czasie zwiedzania. 
7. Posiłki (ilość wskazuje cyfra w ikonce przy każdym dniu programu).  
8. Opłaty lotniskowe oraz opłaty za wystawienie biletów.  
9. Ubezpieczenie KLiA (w tym ryzyko powikłań i zaostrzeń chorób 

przewlekłych), NNW i bagażu.  
10. Podatek VAT. 

Cena nie obejmuje: 
1. Napojów do posiłków oprócz opcji all inclusive. 
2. Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców  (45 USD  

płatne w Meksyku). 
3. Wizy na Kubę (25 USD, płatne na granicy) 
4. Udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie objętych 

programem zwiedzania. 
5. Ewentualnych opłat za fotografowanie i filmowanie. 
6. Usług tragarzy na lotniskach i w hotelach.  
7. Obowiązkowej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  

(13 PLN ). 
 
Wymagania dot. paszportu: 
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu 
do Polski oraz posiadać co najmniej 2 wolną stronę. 
 

Obywateli polskich wyjeżdżających do Meksyku w celach 
turystycznych obowiązuje porozumienie o zniesieniu obowiązku 
wizowego. 
  

 
Kolejność realizacji programu zwiedzania może ulec zmianie. 
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