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Mexiko - all inclusive 13 dní
Rýchly skok do Mexika, pre tých, čo chcú
radšej ležať na pláži Karibiku a ako
aperitív si dať aspoň dúšok Mexika vo
forme miest Mexiko City a Acapulco.
Oddych na slávnej Mayskej riviére, ktorá
sa začína práve v Cancúne.

ITINERÁR

1

Prílet do jedného z najväčších miest na svete
MEXICO CITY

Prílet a príchod do absolútneho srdca miliónovej metropoly MEXICO CITY. Corona čaká za rohom vo
večernom bare, ideme? Aká je klíma v meste, ktoré sa nachádza v nadmorskej výške 2 200 metrov nad
morom na absolútnej rovine bývalého jazera Texcoco?

2

Vyskúšate sa prejsť po Ceste mŕtvych?
TEOTIHUACÁN-MEXICO CITY

Ranný odchod na miesto, kde sa ľudia stávajú bohmi. TEOTIHUACÁN. Staroveká civilizácia nás očarí
treťou najväčšou pyramídou na svete, Pyramídou slnka, len o niečo menšou Pyramídou mesiaca a
Cestou mŕtvych dlhou niekoľko kilometrov. Prečo sa tu nezhoduje magnetický a geografický sever?
Prečo práve tu nemá telefón dobrý signál? Tradičné brúsenie obsidiánu – vulkanického skla.
Ochutnávka kaktusu a prvé chilli v rámci tradičného obeda (nepovinné). Po obede vyrazíme na tretie
najnavštevovanejšie katolícke pútnické miesto na svete – k Panne Márii Guadalupskej a na hlavné
námestie najväčšieho mesta Ameriky – Zócalo. Hlavná pešia zóna a Plaza Garibaldi, námestie, kde je
najviac mariachis v Mexiku.

3

Lietajúci indiáni
MEXICO CITY-ACAPULCO

Múzeum antropológie je pravdepodobne najkvalitnejšie múzeum svojho druhu na svete a zaoberá sa
štúdiom predkolumbovského obdobia a kultúry na území Ameriky. Viete, kto boli Mayovia a
Aztékovia? Voladores – lietajúci Indiáni sa odvíjajú na lanách dlhých desiatky metrov za sprievodu
tradičnej hudby, riskujúc život. Park Chapultepec a Cestou slnka smerujeme do Acapulca. Teplo
legendárneho mesta.

4

Blázniví skokani z 12. poschodia
ACAPULCO

ACAPULCO spomína na svoju slávu z polovice dvadsiateho storočia. Stretávali sa tu Elizabeth Taylor,
Elvis Presley, Kennedyovci, Belmondo či prvý filmový Tarzan... Dnes láka srdce pravého cestovateľa.
Preto ho nemôžeme obísť. Budeme na hlavnom námestí jediní turisti? Skokani z La Quebrada z
úrovne 12. poschodia sa vrhajú do úzkej zátoky. Je toto vôbec možné?

5

Relax all inclusive v Cancune
ACAPULCO-CANCUN

Odlet a prílet do Cancúnu. Transfer do hotela a začiatok relaxu. 7 nocí relaxu v Cancúne/Playa Del
Carmen s možnosťami výletov do okolia. Váš hotel v základnej cene zájazdu je Gran Oasis/Palm
Cancún so stravovaním all inclusive. V prípade záujmu o lepší hotel využite služby BUBO Prémium a
zlepšite si úroveň ubytovania.

6

Relax all inclusive v Cancune
CANCUN

Relax na Mayskej riviére a all inclusive servis v hoteli podľa výberu.
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Relax na Mayskej riviére a all inclusive servis v hoteli podľa výberu.
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Relax all inclusive v Cancune
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Relax na Mayskej riviére a all inclusive servis v hoteli podľa výberu.
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Relax all inclusive v Cancune
CANCUN

Relax na Mayskej riviére a all inclusive servis v hoteli podľa výberu.

12

Balíme sa
Odlet domov.

13

Vitajte doma!
Prílet.

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku do Mexika a späť z Cancúnu v economy class
Prelet Acapulco – Mexico - Cancún
4 x ubytovanie v dvojposteľových izbách pre dve osoby v 3* hoteli
7 x ubytovanie v Cancúne v 4* hoteli typu Royal Solaris all inclusive
all inclusive stravovanie od 5. dňa 14:00 do 12. dňa 12:00
letiskové transfery v Mexiku
poznávací program počas dní 1 – 4
služby BUBO sprievodcu počas dní 1 – 4
najlepšie poistenie proti insolventnosti
šťastnú visačku na batožinu

POZNÁMKA
Zdravotné odporúčania: Nie je povinné žiadne očkovanie. Každému
odporúčame, aby sa pred cestou informoval o aktuálnej situácii u svojho lekára.
BUBO nie je zdravotníckym zariadením.
Naši miestni partneri a vedenie BUBO odporúčajú každému cestovateľovi, aby
si skontroloval očkovanie proti tetanu a žltačke AB. Sú to choroby, ktoré
môžete dostať doma, na záhrade či pri trekingu pralesom. Myslite dopredu a
nezabudnite na platné cestovné poistenie.
Zaujímavý blog o zdraví na cestách nájdete aj
na https://bubo.sk/blog/ked-su-tropicke-choroby-konickom
Cestovný doklad: Na cestu je potrebný cestovný pas SR/ČR platný minimálne 6
mesiacov po návrate zo zájazdu a musí obsahovať aspoň 2 voľné strany.
Hotel v Cancúne v základnej cene zájazdu je GRAND OASIS/PALM CANCUN

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, stravu počas dní 1 - 4, vreckové, vstupné do pamiatok a
atrakcií, fakultatívne výlety

Termíny a ceny
Termín

Stav

Cena

12.10.2018 — 24.10.2018

Vypredaný

2 000,00 €

26.10.2018 — 07.11.2018

Vypredaný

2 000,00 €

09.11.2018 — 21.11.2018

Vypredaný

2 000,00 €

25.01.2019 — 06.02.2019

Voľný

1 990,00 €

08.02.2019 — 20.02.2019

Voľný

1 990,00 €

22.02.2019 — 06.03.2019

Voľný

2 040,00 €

22.03.2019 — 03.04.2019

Voľný

2 040,00 €

08.04.2019 — 20.04.2019

Voľný

2 040,00 €

23.04.2019 — 05.05.2019

Voľný

2 040,00 €

15.07.2019 — 27.07.2019

Voľný

2 110,00 €

30.07.2019 — 11.08.2019

Voľný

2 110,00 €

04.10.2019 — 16.10.2019

Voľný

1 990,00 €

18.10.2019 — 30.10.2019

Voľný

2 040,00 €

01.11.2019 — 12.11.2019

Voľný

2 040,00 €

Kalkulácia

Položka
Základná cena
Letiskové poplatky
Vstupné (Mexiko all inclusive 13 dní)
Spolu:

Cena
2 110,00 €
475,00 €
22,00 €
2 607,00 €

Cenová kalkulácia sa vzťahuje na termín 15.07. — 27.07.2019. Ceny jednotlivých služieb v kalkulácii sa môžu v závislosti
od konkrétneho termínu mierne líšiť. Táto kalkulácia je platná v momente vytvorenia: 14.11.2018

Zažite viac
Už v základnej cene zájazdu máte služby o úroveň vyššie. No zároveň Vám ponúkame možnosti
individualizovať si Vašu cestu a prispôsobiť ju vašim jedinečným nárokom. Lepší hotel?
Fakultatívny výlet? Prelet namiesto jazdy autobusom? Business class letenka?

Nič nie je nemožné.
Vyberte si niektorú z fakultatívnych doplnkových služieb a zažite viac.

Vlastná izba
1/1 izba Mexiko all inclusive s luxusným
hotel na Playa del Carmen

11 nocí | Mexiko

Ubytovanie vo Vašej vlastnej jednoposteľovej izbe počas celého
zájazdu a na konci v luxusnom hoteli na Playa del Carmen.
IBEROSTAR PARAISO BEACH, Playa Del Carmen Poloha: Tento hotel
je situovaný na pláži v meste Playa del Carmen a v jeho blízkosti je
Voliéra Xaman Ha. Stravovanie: Súčasťou all inclusive sú raňajky,
obedy, večere, občerstvenie, nealko nápoje a vybranané alkoholické
nápoje. Služby: Vonkajší bazén, masážny bazén, fitnes centrum a
detský bazén. V hoteli sa nachádza 6 reštaurácií a tiež bar/salónik,
bar pri bazéne a bar v bazéne. K ďalším výhodám patria nočný klub,
detský klub a kúpeľné služby. Pláž: Piesková. Ležadlá, uteráky sú v
cene. BUBO názor: Ide o veľmi príjemný hotel a obrovský areál, kde to
doslova žije. Krásna pláž, v záhradách hotela poletujú papagáje a
dospelý aj deti tento hotel milujú. Odporúčame.

1/1 izba Mexiko all inclusive 13 dní
vaša vlastná izba počas celého zájazdu v hoteloch v základnej cene
zájazdu.

1475 €

4%

560 €

3%

11 nocí | Mexiko

Doprava
Business class letenka spoločnosťou Air
France/KLM
Slovenský bestseller ešte o úroveň vyššie. Komfortné cestovanie najväčšou
leteckou spoločnosťou na svete Air France/KLM na Vašej ceste do Mexico
City/Cancún. Komfort letiskových lóží, špičková gastronómia a pokojný transfer
letiskom. Lietanie sa naraz dá aj užívať. Príplatok business class sa pri jednotlivých
termínoch môže líšiť. Cenu si vždy starostlivo skontrolujte. Letenka na trase
Viedeň - Amsterdam/Paríž - Mexiko // Cancun - Mexiko - Amsterdam/Paríž Viedeň

LUXURY
Lietadlo Air France/KLM

2440 €

6%

20 €

Letiskový transfer Bratislava - letisko
Schwechat - Bratislava
Spiatočný letiskový transfer na trase Bratislava - letisko Schwechat Bratislava určený výhradne pre BUBO klientov. Pohodlný odvoz na
letisko Schwechat a čakanie pri prílete aj v prípade meškania.
Spoločne cestujeme od začiatku do konca.

80%

Ubytovanie
645 €

Luxusný hotel na Playa del Carmen
IBEROSTAR PARAISO BEACH, Playa Del Carmen Poloha: Tento hotel
je situovaný na pláži v meste Playa del Carmen a v jeho blízkosti je
Voliéra Xaman Ha. Stravovanie: Súčasťou all inclusive sú raňajky,
obedy, večere, občerstvenie, nealko nápoje a vybranané alkoholické
nápoje. Služby: Vonkajší bazén, masážny bazén, fitnes centrum a
detský bazén. V hoteli sa nachádza 6 reštaurácií a tiež bar/salónik,
bar pri bazéne a bar v bazéne. K ďalším výhodám patria nočný klub,
detský klub a kúpeľné služby. Pláž: Piesková. Ležadlá, uteráky sú v
cene. BUBO názor: Ide o veľmi príjemný hotel a obrovský areál, kde to
doslova žije. Krásna pláž, v záhradách hotela poletujú papagáje a
dospelý aj deti tento hotel milujú. Odporúčame.

38%

LUXURY
7 nocí | Playa del Carmen

Iné
10 €

Staviame nemocnice v Kambodži
(www.bubo.sk/magna)
Staviame nemocnice v Kambodži (www.bubo.sk/magna)

90%

Na všetky otázky Vám radi odpovieme
na bubo@bubo.sk

T +421 2 5263 5254

Dunajská 31

M +421 917 530 912

811 08 Bratislava

F +421 2 3214 4600

Slovakia

www.bubo.sk

