Пътешествие в Мексико
(22 март – 07 април 2022)
Едно пътуване из империите на ацтеките и маите, и други предколумбови
цивилизации

Пред вас е програмата за поредното ни пътуване до Мексико. В рамките на две
седмици ще се пренесем векове назад, за да се запознаем с някои от най-развитите
древни цивилизации в Западното полукълбо – тези на ацтеките, маите, толтеките,
сапотеките, олмеките... Ще ви покажем най-големия по площ запазен град на
древните на територията на двете Америки – Теотиуакан, в близост до Мексико сити,
където се намира третата по размери пирамида в света, Пирамидата на Слънцето.
Малко се знае за него... За пръв път от много години включваме в програмата и
други, не по-малко интересни древности: Монте Албан край Оахака, както и парка Ла
Вента в град Виляермоса, с гигантските каменни глави на олмеките...
Но акцентът ще е върху най-интересните паметници, останали ни от „божествените
крале на дъждовната гора“, маите: Паленке, Едзнá, Ушмал, Чичен Ицá. И до ден
днешен археолози, историци и други изследователи на мезоамериканските култури
нямат логични обяснения за достиженията им в области като математиката,
астрономията, архитектурата; за стотиците градове построени от тях в непристъпните
джунгли на Петен и Юкатан, както и за изоставянето им по необясними причини през
IX-X век сл. Хр. Ще разберем повече за календара им и отминалата митична дата 21ви декември 2012 г, която те определяха като край на предишната 5-та и началото на
новата 6-та епоха от съществуването на нашия свят (за щастие всичко се размина,
поне засега; освен ако маите не са се били объркали и годината не е 2012, а 2021,
хаха)...
Ще посетим и някои от най-красивите колониални градове на Новия свят – Оахака,
Сан Кристóбал, Кампече и Мéрида, където обилно ще поливаме вечерите с
маргарити, а и кухнята си я бива (самата тя е обект на ЮНЕСКО отскоро)! Ще има и
достатъчно приключения – ще се се возим на лодка из каньона Сумидеро, а и ще
навлезем дълбоко в Лакандонската джунгла в щата Чиапас, близо до границата с
Гватемала, до други два тайнствени майски града, доста яко. Накрая, по традиция ще
има и почивка на карибското крайбрежие, но това няма да е единственото море,
което ще видим (има изненада!). Вижте програмата надолу…

Програма на пътуването
22 март 2022: София – Истанбул – Мексико сити (полети)
Международни полети от София до Мексико сити на Turkish Airlines, с излитане от
България вечерта, кратък престой в Истанбул и пристигане в Мексико сутринта на
следващия ден (23.03). Гранични формалности и посрещане, трансфер до южната
част на мегаполиса...
23 март: Мексико сити
По-лека програма в Мексико сити, като за добре дошли... Ще посетим квартала
Койоакан, известен със запазения си колониален облик, както и със синята къщамузей на може би най-известната местна художничка, Фрида Кало. Ще се повозим и
на лодките trajineras по каналите в района Хошимилко, изградени върху
едноименнотo историческо езеро – ще видите, купон е... По пътя на връщане ще
видим и впечатляващата фасада на университетската библиотека.
Настаняване и нощувка в Best Western Majestic (или подобен).
24 март: Мексико сити
Ще посветим деня отново на Мексико сити – без
съмнение има много какво да се види... Ще минем по
красивия булевард Paseo de la Reforma и през парка
Чапултепек, за да посетим сутринта един от найзначимите музеи в цяла Америка – Националния
антропологичен музей. В залите му са изложени
експонати от всички култури на територията на
Мексико
–
дълбоко
от
праисторията,
до
завладяването на страната от испанците в началото на XVI век. Следобед ще видим
историческия център на града, с Двореца на изящните изкуства, главния площад
Сóкало, Националния дворец, построен от Кортес през 1529 г. и известен със
стенописите на Диего Ривера от първата половина на XX век (който обаче засега е
затворен за реставрация), градската катедрала (най-голямата и една от най-старите на
запад от Гринуич), както и руините от столицата на ацтеките – Теночтитлан.
Свободно време привечер и втора нощувка в Мексико сити. Best Western Majestic
(или подобен)
25 март: Мексико сити – Тула – Теотиуакан – Мексико сити (260 км)
Днес ще се отправим на север от мегаполиса, за да посетим Тула и Теотиуакан, едни
от най-забележителните градове-паметници в страната. Тула е древната столица на
толтеките, построена в края на X век, а Теотиуакан („Мястото на боговете”) е найголемият запазен град от древността в Америките. Никой все още не може точно да
определи кой, защо и кога го е построил. Ще видим третата най-голяма пирамида в
света – Пирамидата на Слънцето, свързана чрез Булеварда на мъртвите с помалката Пирамида на Луната. Който е чел Ернст Мулдашев знае, че тези пирамиди

са свързани с Тибетските в планината Кайлас, както и с монументите на
Великденския остров! На връщане ще спрем и в красиватата църква от XVII век
Гуаделупе, където се пази Мадоната от Гуадалупе – плащеница с образа на Дева
Мария, най-важният религиозен символ на Мексико, а базиликата е най-почитаното
място от вярващите католици в страната. Трета нощувка в Мексико сити. Best
Western Majestic (или подобен)
26 март: Мексико сити – Оахака и Монте Албан (полет и 30 км по земя)
Ранно ставане, трансфер до летището и полет в 08:30 ч от Мексико сити на юг до
Оахака, столица на едноименния щат (произнася се по-скоро като „Уахака“). Първо
ще разгледаме разположените в близост руини на
Монте Албан, главният град на друга от големите
предколумбови култури – тази на сапотеките. Основан
около V век пр. н. е., той е считан и за един от найранните подобни центрове на територията на днешно
Мексико...
Продължаваме с разходка из самата Оахака, много
приятен колониален град, чийто исторически център
неслучайно е под закрилата на ЮНЕСКО (заедно с Монте Албан). Испанците са
наричали града „зелената Антекера“, заради вид местен зелен камък, широко
използван в строителството на по-старите сгради (Антекера е колониалното име на
града). Нощувка в Hotel Oaxaca Real (или подобен).
27 март: Оахака – Пуерто Ескондидо (260 км)
Новото в програмата! След ранно ставане ще се отправим на юг, ще пресечем
планината Сиерра Мадре де Оахака и постепенно ще слизаме към Пасифика и
градчето Пуерто Ескондидо, „скритото пристанище“... Това е истинското Мексико –
закътани заливи с прекрасни плажове, много зеленина, основно местни туристи,
сърфисти и бекпекъри... Е, днес градчето далеч не е толкова непознато, но
атмосферата определено е по-автентична, отколкото на далеч по-посещаваните
курорти на Карибския бряг (е, няма да ги пропуснем и ние, но в края на пътуването)...
А и залезите тук обещават да са епични...
Нощвувка в Hotel Santa Fe (или подобен).
28 март: Пуерто Ескондидо
Свободен ден на това райско място... Продължаваме с плажовете, има богат избор...
А и заведенията са добре... Втора нощувка, Hotel Santa Fe (или подобен).
29 март: Пуерто Ескондидо – каньона Сумидеро – Сан
Кристóбал (650 км)
Много ранно ставане и дълъг път покрай Тихия океан в
посока изток и най-южния мексикански щат Чиапас. Ще
минем покрай столицата му, град Тукстла Гутиерез, за да

стигнем главната ни цел за деня – каньонът Сумидеро. Няма да ви кажа колко е яко,
сами ще го видите! Разходка с бърза лодка по каньона, на места висок до 900 м.
Привечер – пристигане в красивия колониален град Сан Кристобал де лас Касас, ще
направим разходка из центъра му. Нощувка в Hotel Diego de Mazariegos (или
подобен).
30 март: Сан Кристóбал – Агуа Асул – Мисол-Ха – Паленке (225 км)
Ранно ставане, очаква ни дълъг преход до Паленке, пътуваме по живописния, виещ се
път през тропическите гори и бананови плантации на планинската верига Сиера
Мадре де Чиапас, докато достигнем водопадите Агуа Асул, чиито води наистина са с
цвета на небето (особено, ако скоро не е валял дъжд ). След това ще се отбием и
при друг красив воден пад, Мисол-Ха. Не е лошо да си приготвите банските за този
ден...
Пристигаме следобед, нощувка в близост до руините на Паленке. Hotel Chan-Kah
(или подобен)
31 март: Паленке – Яшчилан – Бонампак – Паленке (360 км)
Ако има ден, в който в най-голяма степен можете да се
почувствате като Индиана Джоунс, то това е този!
Тръгваме в 05:30 ч, ще пътуваме на югоизток, ще
навлезем дълбоко в Лакандонската джунгла и
биосферния резерват Montes Azules, като почти ще
достигнем Гватемала... След това ще вземем лодка по
граничната река Усумасинта (също и една от найдългите в Мексико), която ще ни отведе до Яшчилан –
представете си само древните руини, изникващи от зелената хватка на джунглата...
Градът е бил един от големите регионални центрове през класическия период на
майската цивилизация и е известен с каменни орнаментации по върховете на
храмовете... Следобед ще посетим по-малкия Бонампак, който пък крие
забележителни стенописи от края на VIII век.
Връщаме се в Паленке за втора нощувка, Hotel Chan-Kah (или подобен).
01 април: Паленке – Кампече (530 км)
Сутринта ще посетим (най-накрая) Паленке – град от класическия период на
майската цивилизация. Ще разгледаме най-запазените сгради и храмове: Двореца,
Храма на надписите, Храма на Слънцето, Храма на кръста. По моята ранглиста,
това е най-романтичният и един от най-красивите от всички градове на маите.
След това продължаваме по крайбрежието на Mексиканския залив, за да достигнем
красивия колониален Кампече, основан от испанците още през 1540 г. Освен
запазените исторически сгради, градът е известен и с крепостните си стени, които
обаче невинаги са го спасявали от нападенията на пирати. Нощувка в Castelmar Hotel
(или подобен).

02 април: Кампече – Едзнá – Ушмал – Мéрида (285 км)
Ден за още руини на маите (изненада!)... Ще загреем първо с Едзнá – голям за
времето си селищен център, с площ достигаща 17 км2, процъфтявал от VII век
насетне. Най-известната (и най-необичайна) сграда
тук е пететажната пирамида. След това се отправяме
към Ушмал – може би третият по значимост от
градовете на маите на п-ов Юкатан (след Калакмул и
по-късно Чичен Ица). Там ще видим главните сгради
с впечатляващите им външни декорации –
Губернаторския дворец, Женския манастир, високата
повече от 40 м Пирамида на Магьосника, Игрището
за пок-та-пок, Голямата пирамида и други. Селището, построено в периода 600 –
900 г. сл. Хр., е блестящ пример за изящния архитектурен стил Пуук на маите от
едноименния район.
Вечерта – пристигаме в столицата на щата Юкатан Мерида и разходка из един от
най-приятните провинциални градове на Мексико, с чудесно запазен колониален
облик. Нощувка в Hotel Boutique La Misión de Fray Diego (или подобен).
03 април: Мéрида – Чичен Ица – Плая дел Кармен (300 км)
Тръгваме към Чичéн Ицá – най-известният от всички майски градове! Ще
разгледаме: Храма на бога Кукулкан („Ел Кастильо”) – забележителната пресечена
пирамида, което е едно от новите 7 чудеса на света и един от върховете в
архитектурния гений на маите; Храма на войните; Свещеното сеноте, както и
гигантския купол на Обсерваторията, наричана и „Ел Каракол” (в превод „Охлюва”).
След обиколката ще спрем за да видим още едно красиво сеноте, Ik Kil, и след това
вече ще се насочим към курорта Плая дел Кармен за заслужена почивка на Карибско
море, ще пристигнем привечер. Абе не е лошо да направиш Пасифик и Атлантик в
едно пътуване... Първа от общо 3 нощувки в The Reef Coco Beach & Spa (или
подобен).
04 – 05 април: Плая дел Кармен
В края на пътешествието малко мързел – плаж, почивка и
още нещо... Желаещите могат да избират между редица
допълнителни екскурзии: разходка до руините на Тулум,
Коба или Ек‘ Балам (ако искате още пирамиди), шнорхел
на
Мексиканския
коралов
риф
(част
от
Мезоамериканската рифова система – втората най-дълга в
света), посещение на екопарка Ишкарет, гмуркане в някое
от многобройните сенотета (естествени варовикови кладенци, свещени за маите) в
региона, както и много други забавления. Още две нощувки в The Reef Coco Beach &
Spa (или подобен).

06 април: Плая дел Кармен – Канкун – Истанбул – София (60 км по земя и полети)
Сутринта трансфер от Плая дел Кармен до международното летище на Канкун, за
полет на Turkish Airlines към Истанбул, излитащ в ранния и следобед и пристигащ в
Европа на следващия ден.
07 април 2022: Пристигане в София (полет)
Пристигане в Истанбул сутринта местно време, престой от около 3:30 ч и полет към
София след това, с кацане у нас към 14:35 ч. Добре дошли у дома...

Цена: 1877 EUR – на човек в двойна стая, без цената на самолетния билет.
Доплащане за единична стая – цифра е, към 650 EUR, така че по-добре елате с
другарче...

Цената включва:
● вътрешен полет Мексико сити – Оахака, Aeroméxico;
● всички трансфери от и до летищата;
● общо 14 нощувки със закуски в хотели 3* и 4*;
● всички вътрешни преходи със самостоятелен транспорт за групата и всички
посещения, описани в програмата, включително екскурзията с лодка по каньона
Сумидеро /много яко!/, както и посещенията на Яшчилан и Бонампак дълбоко в
джунглата;
● местни гидове за всички обекти, описани в програмата;
● входни билети за обектите по маршрута;
● медицинска застраховка с покритие 20 000 евро;
● български водач по време на цялото пътуване.

Цената не включва:
● международни полети по маршрут София – Мексико сити и Канкун – София, найудобно е с Turkish Airlines през Истанбул, като към момента цената е 700-800 EUR,
но може да варира!
● допълнителни екскурзии в района на Плая дел Кармен;
● посочената цена е за група от 14-16 човека, като при по-малка група би се наложило
доплащане:
* при група от 12-13 човека – 140 EUR;
* при група от 10-11 човека – 220 EUR;
● обеди, вечери и други хранения неописани в програмата;
● допълнителна застраховка „Отмяна на пътуване”, по желание;
● бакшиши и разходи от личен характер.

Срокове за записване и плащане:
● 1000 EUR – при записване;
● остатъка и цената на самолетния билет – до 11-ти март 2022.
ВАЖНО! В момента не се изисква PCR тест или ваксинация за влизане в Мексико
или за транзитно преминаване през Турция.
Цената е изчислена на база курса на щатския долар спрямо еврото към датата на
изготвяне на програмата (януари 2022). Сериозни вариации на тези курсове би се
отразила и върху общата цена на пътуването.
Павел Нанков – пътешественик, почитател на боговете Кетцалкоатл,
Тескатлипока и Кукулкан, и на мезоамериканските цивилизации

