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Lielā un krāsainā Meksika, 
ar atpūtu pie Karību jūras  

 17.11. – 02.12.2018.,16.dienas, cena 3500 EUR   

Izgaršot īsto Meksiku jādodas uz Dienvidiem no Mehiko. Meksika ir liela, pat milzīga, 
te ir tik daudz skaistu un interesantu vietu, ka sirds aizraujas.  

Šoreiz mēs sāksim ar Mehiko, tā ir vieta, kur satiekas visa lielā valsts. Atklāsim vienas 
no pasaules lielākās metropoles noslēpumiem, jo acteki bijuši jau pavisam sen… Mehiko 
pilsēta pārsteidz ikvienu, tik liela, bet tai pat laikā kompakta! Piramīdas arī būs! Un tālāk 
uz Dienvidiem, kur dzīve rit kā seriālos, ko skatījāmies pa TV pirms 15 gadiem! 

Valsts, kurā valda mūžīgie svētki un, kurā atradīsiet pikantākos un sātīgākos ēdienus. 
Meksika ir kontrastu zeme, kur tuksnesis mijas ar tropiskiem džungļiem, zaļas 
plakankalnes ar sniegotām vulkānu virsotnēm un plašām ielejām, upēm un 
ūdenskritumiem. Kontrasti dabā atspoguļojas arī kultūras dažādībā, jo Meksika ir ļoti 
daudzkrāsaina. Iezemiešu tradīcijas, spāņu konkistadoru atstātais mantojums, tā visa 
ietekmē veidojas Meksikas dažādie vaibsti. Meksika jums sagādās ne vienu vien 
pārsteigumu un neaizmirstamu piedzīvojumu. Jūsu ceļojumu jo patīkamāku darīs 
meksikāņu vitalitāte un sirsnība. Iepazīšanās ar senajiem indiāņiem, kas dzīvo savu 
dzīvi. Un vēl daudz kas skaists un gards! Izgaršosim Meksikas ēdienus – takos, 
enčiladas, grilētus jūras mošķus un gaļu, tortiljas, gardos augļus – ananāsus, mango un 
papaijas un tādus, kuriem nezinām nosaukumus, atklāsim tekilas un mezkalas 
noslēpumu, klausīsimies mariačī mūziku un varbūt izdejosim kādu “quantanameru”!  
Noslēgumā baudīsim atpūtu All Inclusive kūrortā pie zili zaļās Karību jūras, lai atpūstos 
pirms atgriežamies uz ziemu! 

 1.diena. Pāri laika zonām (P)  

 Lidojums Rīga – Parīze – Mehiko  
 Ierašanās Mehiko lidostā, tikšanās ar vietējo gidu! 
 Transfērs uz viesnīcu Mehiko 4* 
 Mehiko – Meksikas sirds – kur sajaukušās indiāņu un spāņu kultūras. Šodien ļoti 

nozīmīgs finanšu, ekonomikas, izglītības, tūrisma un gastronomijas centrs, kur dzīvo 
gandrīz 25 miljoni cilvēku. Te visa kā ir daudz! Lai iepazītu Mehiko nevajag nemaz tik 
daudz: jāredz Zokalo, piramīdas, vismaz viens īsts acteks un jāiedzer tekila!   

 2.diena. Mehiko un piramīdas (B,V)  

 Mehiko metropoles iepazīšana – dodamies uz Zokalo, tur ir pilsētas sirds, kas iekļauta 
UNESCO. Iespaidīgā Katedrāle, kas celta uz Acteku drupām liks pārdomāt spāņu 
varenību un indiāņu bezspēcību…  Nacionālā pils ar Djego Rivjeras freskām… Un  
stāsts par Frīdu arīdzan…  Templo Mayor drupas – viss, kas palicis no senās un 
varenās Acteku valsts. 

 Tālāk dodamies uz Piramīdām – vai īstu vēstures stundu! Teotivikānas kompleksa 
apmeklējums, kur uzzināsim tad kā viss bija!  Stiprajiem piedāvājam uzkāpt Saules 
vai Mēness piramīdā… Izstaigāsim Mirušo aleju, patirgosimies par suvenīriem ar 
jaunajiem amigo 
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 Atpakaļceļā pietura Meksikāņu svētajā vietā pie Sv. Gvadalupes! Svētceļnieku miljoni 
te spēruši kāju, nu arī mēs… Laiks pārdomāt savus ceļus un neceļus… Te ir vieta, kur 
varam pārdomāt dzīvi! 

 Nakts 4* viesnīcā Mehiko 

 3.diena. Puebla – Oaxaka (B)  

 Ceļš gar sniegotajiem Popocatepetl un Iztaccihuatl vulkāniem, kuru pakājē Puebla – 
skaista koloniālā laika pilsēta, saukta arī par Enģeļu pilsētu, kas pazīstama ar savu 
vēsturisko un kultūras mantojumu, bet arī ar tradicionālās virtuves īpatnībām: čili 
mērci ar melno šokolādi, saldo kartupeļu konfektes un citiem gardumiem 

 Brauciens uz Oaxaku, pilsēta ar burvīgu koloniālo arhitektūru, iekļauta UNESCO 
kultūras mantojuma sarakstā. Vakara pastaiga pa izgaismoto pilsētu, ar ko ļoti lepojas 
paši meksikāņi, kuri vakarus pavada, sēžot galvenajā laukumā, sarunājoties un ēdot 
ceptu kukurūzu vai ceptus sienāžus 

 Nakts 4* viesnīcā Oaxaca 

 4.diena. Monte Alban (B)   

 Monte Alban (UNESCO) – ceremoniālais centrs Sapoteku civilizācijai, viena no 
iespaidīgākajām arhitektūras zonām Meksikā, atrodas kalnu ielejā, no kuras paveras 
aizraujošs skats uz Oaxakas ieleju 

 Atgriešanās 4* viesnīcā Oaxakā 
 Vakariņās iesakām nogaršot tipiskos Meksikas ēdienus, piemēram, gvakamoli vai 

takos kopā ar Mezkalu, tikai Oaxakas reģionam raksturīgo alkoholisko dzērienu 

 5.diena. Tule – Mitla - Tehuantepec (B)  

 Tule - resnākā koka pasaulē apskate 
 Mitla – Zapoteku ceremoniālais centrs, ar skaistām mozaīkām 

brauciens uz Tehuantenpec, pa ceļam redzēsim, cik dažāda ir Meksikas daba, un 
kādas kvalitātes ceļi ir šai indiāņu apdzīvotajā rajonā, var klejot un klejot – jo plašums 
bezgalīgs!  

 Nakts 4* viesnīcā 

 6.diena.  Šumidero kanjons (B,V)  

 Agri no rīta, lai redzam saullēktu dodamies uz Čiapas džungļiem, kur sēžamies laivā lai 
dotos burvīgā braucienā pa Šumidero kanjonu, kas ir fantastisks dabas objekts, kur ir 
klusums, kur redzam, cik mazi esam… Te dzīvo krokodili, mērkaķi, putni ar 
nezināmiem nosaukumiem, te dabā ir miers… 

 Kafijas pauze Chiapa de Corzo 
 Ceļš uz San Cristobal de las Casas – viens no indiāņu centriem, ar savu krāsainu tirgu, 

namiem, smaržu 
 Nakts 4* viesnīcā  
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 7.diena. Ciemos pie indiāņiem (B)  

 Šodien būs laiks pafilozofēt un uzklausīt stāstus par mistiku, par indiāņu kultūru, 
tradīcijām, ticību u.c. Dosimies ciemos pie Tzotzil Maya cilts, lai uzzinātu daudz jauna! 

 Atgriešanās San Cristobal de las Casas – brīvais laiks, lai atpūstos, lai izbaudītu vietējo 
virtuvi, iegādātos suvenīrus… 

 8.diena. Agua Azul – Palenque (B) 

 Laiks ļauties skaistajam Aqua Azul ūdenskritumam, kas atrodas pie vietējiem, ja vien 
viņi mūs ielaidīs, te valda indiāņu likumi! Drosmīgajiem – pelde garantēta! (Ja 
laikapstākļi to atļaus) 

 Turpinām ceļu tālāk caur džungļiem 
 Nakts 4* viesnīcā Palenque 
 Laiks relaksēties pie baseina, jo mēs sen jau esam to pelnījuši! Varbūt kokteilis Tekila 

Sunrize bārā?  

 9.diena. Palenke (B)   

 Ekskursija Palenque pilsētā (UNESCO), kas atrodas Chiapas džungļos un glabā seno 
maiju kultūras noslēpumus: arheoloģiskie izrakumi un maiju celtņu drupas, kur uz 
sienām nereti saglabājušies hierioglifi 

 Iekārtošanās 4* viesnīcā Calakmul 

 10.diena. Calakmul(B)  

 Calakmul  indiāņu cilts, kuras pilsēta bija ļoti nozīmīga Maijiem Klasiskajā periodā. 
Laiks mums to apskatīt!  

 Atgriešanās 4* viesnīcā 

 11.diena – Bacalar – Chetumal (B) 

 Dodamies virzienā uz Karību jūru… 
 Bakalar lagūnas apmeklējums, kas nodēvēta par 7 krāsu ūdeņiem, jo krāsas mainās 

saules iespaidā. Iesakām arī te nopeldēties zilajos ūdeņos! 
 Nakts 4* viesnīcā Chetumal 

 12.diena  Karību jūra (B, P, V) 

 Tulum – Maiju cilts drupas jūras krastā, tik iespaidīgi, un tik skaisti! Eh… 
 Iekārtošanās 4* viesnīcā Playa del Carmen pie jūras, ar All Inclusive  - ēdieni un 

dzērieni – jebkurā laikā un cik tīk – iekļauti cenā! Nudien burvīga vieta!  

 13.-14.diena Atpūtā (B, P, V) 

 Laiskošanās pie Karību jūras! Pastaiga uz Playa del Carmen pilsētu – var iepirkt 
suvenīrus, nobaudīt kādu gardu Pina Colada kokteili… Vai baudīt skaisto viesnīcas 
teritoriju un tās labumus  
 



 
 

4 
Biroja adrese: „Panorama Plaza”, Lielirbes iela 17A, Rīga, LV1046 
e-pasts: info@menessdiena.lv 

 15.diena. Uz māju…  

 Brīvais laiks atpūtai 
 Transfērs uz lidostu, lidojums Kankuna - Parīze 

 16.diena Uz māju  

 Lidojums Parīze – Rīga  

 Papildus izdevumi:  

 Ceļojuma un veselības apdrošināšana 
 Piemaksa par vienvietīgo numuru 600 EUR 
 Dzeramnauda šoferim un personālam 
 Personīgie izdevumi  

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums ekonomiskajā klasē Rīga – Parīze – Mehiko – Kankuna - Parīze – Rīga (20 kg 
reģistrētā bagāža) (AIR France) 

 Transports visas tūres garumā (degvielas izmaksas, maksas ceļi, stāvvietas, ceļu 
nodokļi) 

 Dzīvošana 4* un 5* viesnīcās ar ērtībām un brokastīm,  
 Ēdienreizes pēc programmas (B - brokastis, V - vakariņas, All inclusive – visas 

ēdienreizes un arī dzērieni)  
 Ekskursiju programma 
 Grupas vadītāja pakalpojumi 
 Angliski runājošs vietējais gids 
 Ceļojuma organizācija 

 Ievērībai:  

 Minimālais skaits grupā ir 9 personas. Maksimālais cilvēku skaits grupā ir 10!!! Ja 
30 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir mazāks par minimālo, ceļojums tiek 
organizēts mainot cenu vai tiek atcelts. 

 Ceļojuma cena var pieaugt mainoties LR likumdošanai „Par PVN”, lidostu nodokļiem, 
kā arī saistībā ar ASV dolāra kursa un degvielas cenas sadārdzinājumu. 

 Izbraukšanai no valsts ir nepieciešama derīga pase. Pasei jābūt derīgai 6 mēnešus pēc 
atgriešanās no ceļojuma. 

 Pieteikšanās ceļojumam:  

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu 
vieta tiks rezervēta pēc 700 EUR avansa iemaksas. 

 Otrā iemaksa 1500 EUR  jāsamaksā 01.07.2018. 
 Pārējā summa 1300 EUR jāsamaksā 1.10.2018. 


