
 
 

ОБИКОЛЕН ТУР НА МЕКСИКО 
 

Мексико Сити, Сан Кристобал де лас Касас, Паленке, Кампече, Мерида, Чичен Ица, 
почивка в Канкун 

 
ПРОГРАМА: 

 
 
Ден 1:  
Полети София - Мадрид - Мексико Сити. 
Пристигане в Мексико Сити. Трансфер и настаняване в хотела. 
  
Ден 2:  
Закуска. Тур на забележителностите на Мексико Сити, посещение на историческия център на 
града (обект от списъка за културно-историческо наследство на ЮНЕСКО). Площад Зокало е 
бил построен върху руини на древен ацтекски ритуален център, а по-рано там се е намирала 
пирамидата Темпло Майор. Ще посетите Метрополитанската Катедрала и Националния 
Дворец* (официалната резиденция на президента), където ще видите фреските на известния 
мексикански художник Диего Ривера. Посещение на Националния Антропологически музей, 
считан за един от най-значимите музеи, както в Латинска Америка, така и в света. Колекцията 
му се състои от множество археологически и етнографски артефакти. Екскурзия до 
археологическия обект Теотиуакан (обект на наследството на ЮНЕСКО). Най-популярните 
туристически атракции са Пирамидата на Слънцето, Пирамидата на Луната, Улицата на 
Смъртта и Храмът на Пернатата Змия, който е декориран със змийски глави. Връщане в хотела 
в Мексико Сити. 
 
Ден 3:  
След закуската, трансфер до летището.  
Ранен полет Мексико Сити – Тукстла Гутиерес. 
Посещение на каньона Сумидеро, известен с планинските си скали, чиято най-висока точка 
достига 1000 м. височина. Отпътуване за Сан Кристобал де лас Касас и попътно посещение на 
бялата църква Сан Хуан Чамула, впечатляваща с местните обреди, посветени на католически 
светии. В помещение, осветено от хиляди свещи се произнасят молитви на диалекта на маите 
– тсотсил.  
Пристигане в Сан Кристобал де лас Касас и настаняване в хотела. 
 
Ден 4:  
След закуска посещение на водопада Мисол Ха и отпътуване към колониалния град Паленке, 
където можете да прекарате вечерта разглеждайки и разхождайки се по калдъръмените 
улици. Настаняване в хотела. 
 
Ден 5:  
Закуска. Тур до един от главните обекти с едни от най-красивите археологически останки от 
цивилизацията на Маите в Мексико – Паленке. Следва пътуване до живописния и приветлив 
колониален пристанищен град Кампече (обект на ЮНЕСКО). Препоръчваме ви да се качите на 
туристическия трамвай (заплаща се допълнително). Настаняване в хотела и нощувка. 
 
 



Ден 6:  
След закуска отпътуване за Уксмал, един от най-ярките примери за архитектурният стил 
Пуук, който не е загубил своя чар (обект на ЮНЕСКО). Отпътуване за Мерида, столицата на 
щата Юкатан. Най-важните туристически места тук са Площадът на Независимотта и 
монументът Пасео дел Монтехо, където се намира луксозната Резиденция в Европейски Стил. 
Тя е построена в края на 19-ти – началото на 20-ти век. Настаняване в хотела и нощувка.    
 
Ден 7:  
След закуска отпътуване към Чичен Ица, който в миналото е бил центъра на цивилизацията 
на Маите. Пирамидата Кукулкан е едно от седемте чудеса на света (обект на ЮНЕСКО). 
Посещение и на Сеноте Ик-Кил (подземно карстово езеро, впечатляващо с рядка естествена 
красота). Плуването в езерото е разрешено. Пристигане в Канкун вечерта и настаняване в 
хотела.  
 
Ден 8 и Ден 9 :             
Свободна програма в Канкун. 
  
Ден 10: 
Свободна програма в Канкун. 
Освобождаване на хотела и трансфер до летището. 
Полет Канкун – Мадрид. 
  
Ден 11: 
Полет Мадрид - София. 
 
ПАКЕТ УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА: 
- Самолетни билети с Iberia София-Мадрид-Мексико Сити, Канкун-Мадрид-София; 
- Самолетен билет с Aeromexico Мексико Сити – Тукстла; 
- 2 нощувки с включени закуски в двойна стая в хотел 2*/5* в Мексико сити; 
- 1 нощувка с включена закуска в двойна стая в хотел 2*/4* в Сан Кристобал де лас Касас; 
- 1 нощувка с включена закуска в двойна стая в хотел 2*/4* в Паленке; 
- 1 нощувка с включена закуска в двойна стая в хотел 2*/4* в Кампече; 
- 1 нощувка с включена закуска в двойна стая в хотел 2*/4* в Мерида; 
- 3 нощувки с включени закуски в двойна стая в Канкун за хотели 4* и 5* и 3 нощувки без 
закуски в двойна стая в центъра на Канкун за хотели 2*; 
- 6-дневна туристическа програма в Мексико, включваща: Мексико Сити, каньона Сумидеро, 
Сан Хуан Чамула, водопада Мисол Ха, Паленке, Уксмал, Кампече, Мерида, Чичен Итца; 
- Транспорт по време на цялата програма в Мексико с климатизиран автобус; 
- Входни такси за обектите описани в програмата; 
- Трансфер при пристигане в Мексико Сити; 
- Трансфер от хотела в Канкун до летището; 
- Здравна застраховка с покритие 10 000 Евро; 
- Водач на групата от България. 
 

ХОТЕЛИ ПО ПРОГРАМАТА: 

Дестинация Хотели 2* Хотели 4*/5*: 
Мексико Сити Mexico City Hostel или подобен Casa Blanca 5* или подобен 
Сан Кристобал де лас 
Касас 

B&B Le Gite del Sol или подобен 
Ciudad Real San Cristobal 4* или 
подобен 

Паленке 
Cabañas Kin Balam Palenque или 
подобен 

Ciudad Real Palenque 4* или подобен 

Кампече Villa Ángeles или подобен Plaza Campeche 4* или подобен 
Мерида San Jose или подобен El Castellano 4* или подобен 

Канкун 
Pa´Xa Mama Hotel Boutique или 
подобен 

CasaMagna Marriott 4*/Grand Fiesta 
Americana Coral Beach 5* или 
подобен 

 

http://www.mexicocityhostel.com/
http://www.hotel-casablanca.com.mx/en/
http://www.legitedelsol.com/
http://www.ciudadreal.com.mx/centro/default-es.html
http://www.kin-balam.com/en/
http://www.ciudadreal.com.mx/palenque/default-es.html
http://www.villaangeleshotel.com/
http://hotelplazacampeche.com/?lang=en
http://www.sanjosehotel.com.mx/
http://www.gammahoteles.com/web/gamma-de-fiesta-inn-merida-el-castellano
http://www.paxamamahotelboutique.com/
http://www.marriott.com/hotels/hotel-photos/cunmx-casamagna-marriott-cancun-resort/
http://www.coralbeachcancunresort.com/
http://www.coralbeachcancunresort.com/

