
Potrebujete dovolenku v exotike bez akýchkoľvek stresov z cestovania 
a pandemických opatrení? Poďte si s nami oddýchnuť do teplého Karibiku – 
nádherného Mexika, kde nebudete potrebovať žiadne PCR testy a dopravíte sa tam 
bez prestupu, presunov na iných letiskách, len nasadnete do lietadla vo Viedni a za 
pár hodín oddychujete na pláži v All inclusive rezorte v Cancúne. Taktiež cesta späť 
je jednoduchá – priamy let do Viedne bez problémov. Je už len na Vás, či budete iba 
ležať na pláži, alebo využite možnosti našich fakultatívnych výletov, všetko za 
doprovodu slovenského sprievodcu.  
 

 
 

    
 
TERMÍN:    3.2 – 11.02.2022 /9dní/ 

10 – 18.2.2022 /9dní/ 
17 – 25.2.2022 /9dní/ 
24.2 – 4.3.2022 /9dní/ 
3 – 11.3.2022 /9dní/ 
10 – 18.3.2022 /9dní/ 
17 – 25.3.2022 /9dní/ 
24.3 – 1.4.2022 /9dní/ 
31.3 – 8.4.2022 /9dní/ 
 

CENA:    od 2490€       
CENA ZAHŔŇA: medzinárodnú letenku z Viedne do Cancúnu a späť priamym 

letom spoločnosti Austrian Airlines vrátane leteckých, 
bezpečnostných a palivových poplatkov,  

 7x ubytovanie v 4*hoteli s All Inclusive v Cancune 
 slovenský sprievodca počas celého zájazdu 



 poistenie insolventnosti 
 príručná batožina do 8kg 
  
PRÍPLATKY: jednolôžková izba – 690€ 
 poistenie UNION – od 2,00€/osoba/deň 
 Cancun visitor tax 11USD 
 podpalubná batožina 23kg – 90€ 
 fakultatívny výlet Tulum a Cenotes – 59€/osoba 
 fakultatívny výlet Chitzen Itza – 139€/osoba 
 fakultatívny výlet Coba – 159€/osoba 
 možnosť predĺženia pobytu o ďalšie dni – od 150€/osoba/deň 

 

 

 

 1.Deň    ODLET Z VIEDNE DO MEXIKA         

Dopoludňajší odlet z Viedne o 11.25hod priamym letom Austrian Airlines do Cancunu s príletom 

o 17.50hod. Po prílete presun do hotela a večer už budete piť mexické pivo, alebo tequilu priamo na 

nádhernej pláži.  

2.Deň    ODDYCH NA PLÁŽI           

Oddychujte na pláži na Yucatánskom poloostrove v svetoznámom letovisku Cancun, vychutnajte 

miestnu kuchyňu, alebo miestne drinky.  

 

3.Deň    FAKULTATÍVNY VÝLET DO TULUMU A CENOTES      

Poďte s nami navštíviť pyramídu v Tulume, ktorá je azda najkrajšou pyramídou na Yucatáne a nachádza 

sa pri starej rybárskej dedinke priamo pri karibskej pláži. Ďalej sa presunieme ku jaskyniam Cenotes, 

ktoré skrývajú jedinečné prírodné jazierka, ktoré slúžili ako zásobárne vody a obetné studne pre 

Mayov. Po nádhernom dni sa presunieme späť do hotela.  

 

4.deň   FAKULTATÍVNY VÝLET NA CHICHEN ITZA        

Tento deň zažijete fakultatívny výlet na jeden z novodobých divov sveta – Májsku pyramídu Chichen 

Itza. Jedná sa o jeden z najväčších a najznámejších historických komplexov v Strednej Amerike. 

Vychutnajte si unikátnu atmosféru, kde žili Mayovia a zažite unikátnu prehliadku so slovenským 

sprievodcom.  

 

5.deň   ODLET DO CANCÚNU           

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

 

6.deň   FAKULTATÍVNY VÝLET COBE A KÚPANIE V CENOTÁCH       

Tento deň Vás zoberieme k pyramíde v Cobe ktorá je ukrytá v miestnej džungli a vysoká až 40 metrov. 

Z tejto výšky sa Vám naskytne neskutočný pohľad na okolitú džungľu a popoludnie si spríjemníme 

kúpaním v miestnych jazierkach v prírode a tiež navštívime tradičnú Maysku dedinku, kde sa dozviete 

viac o pyramídach, tradíciách a jedle.  

 

7.deň   CANCÚN – ALL INCLUSIVE          

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

 

 

8.deň   CANCÚN – ALL INCLUSIVE         



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

priamym letom Austrian Airlines o 19.30hod do Viedne. 

9.deň   PRÍLET DO VIEDNE           

Prílet do Viedne o 11.50hod. 

 

 

PREFEROVANÉ HOTELY: 

CANCUN – 7x 4* GR Solaris Cancun All inclusive a podobný 

 

 


