
Poďte si s nami oddýchnuť do teplého Karibiku. Trošku poznávania v Mexiko city, 
slávne pyramídy, nezabudnuteľná cesta do legendárneho Acapulca a all inclusive 
oddych na pláži v Cancúne.Všetko so slovenským sprievodcom počas celého 
zájazdu a bez potreby PCR testov.  
 

 
 

    
 
TERMÍN:    2.2 – 12.02.2022 /12dní/ 

2.3 – 12.03.2022 /12dní/ 
16.3 – 26.03.2022 /12dní/ 
30.3 – 9.4.2022 /12dní/ 
13.4 – 23.4.2022 /12dní/ 
 

CENA:    od 2390€       
CENA ZAHŔŇA: medzinárodnú letenku z Viedne do Mexiko city, z Acapulca do 

Cancúnu a z Cancúnu späť do Európy, všetko s bezpečnými letmi 
s jedným prestupom v Európe vrátane leteckých, 
bezpečnostných a palivových poplatkov,  

 2x ubytovanie v 4*hoteli s raňajkami v Mexico city 
 2x ubytovanie v 5*hoteli s raňajkami v Acapulco 
 6x ubytovanie v 4*hoteli s All Inclusive v Cancune 
 slovenský sprievodca počas celého zájazdu 
 presun z Mexico city do Acapulca 
 poistenie insolventnosti 
ODBORNÁ ČASŤ:   prednášky na odbornú tému COVID-19 



návšteva vybraného zdravotného zariadenia, stretnutie s miestnymi 
odborníkmi – poznatky zo zvládania situácie s COVID-19 

    certifikát z absolvovania vzdelávacieho kurzu 
  
PRÍPLATKY: jednolôžková izba – 690€ 
 poistenie UNION – od 2,00€/osoba/deň 
 Cancun visitor tax 11USD 
 vstupné do pamiatok, fakultatívne výlety 

 

 

 

 1.Deň    ODLET Z VIEDNE DOMEXICO CITY        

Dopoludňajší odlet z Viedne do Mexico city cez Amsterdam prípadne Paríž s príletom ešte v ten deň. 

Po prílete presun na hotel v centre mesta, kde budete mať jedinečnú možnosť nasať večernú 

atmosféru mesta s chladeným drinkom.   

stre 

2.Deň    MEXICO CITY, TEOTIHUACAN, PYRAMÍDY       

Po raňajkách sa stretneme s našim miestnym sprievodcom a preskúmame nádherné Mexico City, 

postavené na vrchole ruín Aztékov - hlavné mesto Tenochtitlanu. Našou prvou zastávkou je Zocalo 

(hlavné námestie), jedno z najväčších námestí na svete a ďalšie unikátne miesta. Popoludní sa 

presunieme na archeologické nálezisko Teotihuacan, ktoré bolo jedno z najpôsobivejších miest 

starovekého sveta, ktoré Aztékovia považovali za posvätné. Jeho chrámy, paláce a pyramídy sú proste 

úchvatné a patria medzi najväčšie na svete. Návrat do hotela, osobné voľno.  

 

3.Deň    PARK CHAPULTEPEC, MÚZEÁ A ACAPULCO        

Po raňajkách vyrážame smer Acapulco a po ceste navštívime svetoznáme múzeum antropológie, ktoré 

hostí jednu z najväčších archeologických a antropologických zbierok na svete artefakty od 

predhispánskych mayských civilizácií až po španielske dobytie. Múzeum sa nachádza v parku 

Chapultepec, ktorý je jedným z najznámejších a najrozsiahlejších parkov na svete a zahŕňa aj jazero, 

hrad a Mexičania v ňom trávia veľa voľného času. Pomaly sa vydávame na juh a prichádzame do 

legendárneho Acapulca 

 

4.deň   LEGENDÁRNE ACAPULCO          

Vychutnajte si slávu Acapulca z polovice 20. storočia, kedy sa práve tu schádzala hollywoodska 

smotánka s hviezdami ako Elizabeth Taylor, Elvis Presley, alebo aj Jean Paul Belmondo. Práve tu mali 

svoje obľúbené reštaurácie, bary a luxusné vily. Dnes je Acapulco známe adrenalínovými skokanmi do 

vody z La Quebrada. Vychutnajte si jedinečnú atmosféru tohto nádherného miesta.  

 

5.deň   ODLET DO CANCÚNU           

Po raňajkách sa presunieme na letisko a cez Mexico city odletíme za oddychom do Cancúnu, kde si 

vychutnáte relax v nádhernom hoteli s All inclusive.   

 

6.deň   CANCÚN – ALL INCLUSIVE          

Užívajte si relax v nádhernom hoteli so službami All inclusive, fakultatívne výlety prípadne potápanie.  

 

 

7.deň   CANCÚN – ALL INCLUSIVE          

Užívajte si relax v nádhernom hoteli so službami All inclusive, fakultatívne výlety prípadne potápanie.  

 



8.deň   CANCÚN – ALL INCLUSIVE         

Užívajte si relax v nádhernom hoteli so službami All inclusive, fakultatívne výlety prípadne potápanie.  

 

 

9.deň   CANCÚN – ALL INCLUSIVE        

Užívajte si relax v nádhernom hoteli so službami All inclusive, fakultatívne výlety prípadne potápanie.  

 

10.deň   CANCÚN – ALL INCLUSIVE          

Užívajte si relax v nádhernom hoteli so službami All inclusive, fakultatívne výlety prípadne potápanie.  

 

11.deň   ODLET DO EURÓPY           

Posledné nákupy, prípadne prechádzka po promenáde a následne popoludňajší odlet do Európy 

s prestupom v Amsterdame prípadne Paríži až do Viedne. 

12.deň   PRÍLET DO VIEDNE           

Prílet do Viedne.  

 

 

PREFEROVANÉ HOTELY: 

 

MEXICO CITY – 2 x 4*hotel Gillow a podobný 

ACAPULCO – 2 x 5*HS HOTSSON Smart Acapulco a podobný  

CANCUN – 6x 4* GR Solaris Cancun All inclusive a podobný 

 

 


