Guatemala & Belize 2018 - La Ruta Maya
Termín: 16. 11. – 2. 12. 2018

1.den

Odlet z Prahy/Vídně. Večer přílet do Guatemala City, transfer do hotelu, aklimatizační večírek.

2.den

Přesun z Guatemala City do oblasti Alta Verapaz. Po cestě se naobědváme v městečku Cobán a
budeme pokračovat k jednomu z přírodních divů Guatemaly, Semuc Champey. Ubytování v hotelu
v mayské vesničce Lanquín.

3.den

Brzy ráno vyrážíme na rafting, na řeku Cahabon (v ceně ratingu je i oběd na břehu řeky). Odpoledne
- koupání v pohádkových lagunách Semuc Champey. Rozpuštěný vápenec tu uprostřed pralesa vytvořil
nádherná kaskádovitá jezírka s vodopády napájená smaragdovou vodou řeky Río Cahabon. Ubytování
v hotelu.

4.den

Po snídani přesun autobusem k místu, odkud se vydáme asi na hodinový trek deštným pralesem ke
kouzelné laguně Lachua - opuštěné jezero uprostřed džungle s křišťálovou vodou, plné ryb… parádní
koupačka! Nocleh u jezera ve stanech! Místní rodina zajistí večeři i snídani (v ceně zájezdu)!

5.den

Snídaně, návrat od laguny a přesun do Chisecu. Později odpoledne prozkoumání krápníkových soustav
jeskyní Candelaria. Jeskyně budeme proplouvat na nafouklých duších od aut a prolézat s čepovkami!
Nocleh v Candelaria Lodge.

6.den

Čeká nás slaňování do obrovské krápníkové jeskyně, dříve obývané dávným obyvatelstvem, kterou
budeme s čepovkami společně prolézat a prozkoumávat. Nocleh v Candelaria Lodge.

7.den

Přesun do Tikalu, jednoho z nejmagičtějších a nejzajímavějších mayských památek. Obrovské
pyramidy se tyčí až do výše 60 m a kolem nich se nachází ruiny dalších tisíců staveb a chrámů. Velikost
tohoto místa je zkrátka ohromující. Vše pak ještě umocňuje všudypřítomné tajemno a spousta záhad,
které Tikal provázejí. Celé toto kouzelné místo je neproniknutelně uzavřeno hluboko v džungli, plné
řvoucích papoušků, opic, tukanů a další divoké zvěře. Západ Slunce nad Tikalem budeme pozorovat z
jedné z pyramid. Nocleh v hotelu.

8.den

Kdo bude chtít, může si přivstat na úsvit nad Tikalem! Přesun k Rio Dulce, plavba lodí po deltě Rio
Dulce do Livingstone (rustikální městečko na březích Karibiku žijící v rytmu marimby a Boba Marleyho–
parádní večírek). Ubytování v hotelu.

9–11. den

Přesun čluny na ostrůvky Zapotillos v Belize. Táboření na pláži, palmy, píseček, šnorchlování, potápění,
plavání, koupání, opalování. K dispozici máme 2 motorové čluny a kapitány, jen pro nás. Takže večer
rybaření, šnorchlování u vraku, výlety…! V ceně plná penze a ubytování ve stanech. Potápění (fakultativně
při dostatečném množství zájemců).

12.den

Přesun lodí zpět do Guatemaly a přejezd autobusem do Antiguy. Antigua je chloubou celé Guatemaly a
se svou naprosto podmanivou atmosférou je jedním z nejpůvabnějších koloniálních měst celé střední
Ameriky, zapsané v UNESCU již od roku 1979. Ubytování v hotelu.

13.den

Přejezd k jezeru Atitlán, které vzniklo z lávy a popela po sopečném výbuchu. Úchvatný pohled na jezero
obklopené sopkami nikdy nezapomenete! Lago de Atitlán je posvátné a barva vody se mění s každým
pohybem slunce od všech odstínů - modrá, přes šedou až po smaragdově zelenou a přitahuje hippies a
bohémy z celého světa již od 60. let. Ubytování v hotelu, večer návštěva místních pověstných barů a
diskoték!

14.den

Transfer do Antiguy. Cestou zastávka na trzích v Chichicastenangu – velký zážitek, neb tolik barev
pohromadě jste zaručeně ještě neviděli! Ubytování v koloniálním hotelu v Antigui.

15.den

Antigua - volný den. Možnosti výletů – lov Mečounů v Pacifiku, fakultativně výstup na 4.000 metrů
vysokou sopku Acatenango, výlet na nádhernou farmu s kávovými plantážemi, muzea Jadeitu atd. Večer
rozluček!!!

16.den

Po snídani transfer na letiště v Guatemala City a odlet do ČR.

17.den

Návrat domů.

Cena: 73 900 Kč, vč. letenky, tax a poplatků
V ceně zájezdu:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Všechny uvedené transporty, transfery a lodní přepravy
11 x ubytování v hotelech se snídaní, 2-lůžkové pokoje s vlastní koupelnou
Plavba po Rio Dulce
Trek k jezeru Lachua, včetně nosičů a stravy
3x plná penze na ostrově v Belize
Místní průvodce, který s námi bude celou dobu zájezdu
Český průvodce

V ceně zájezdu není:
▪ Fakultativní aktivity: rafting s obědem, slaňování, plavba na duších, potápění
▪ Vstupy do uvedených jeskyní a vstup do Tikalu s průvodcem
▪ Stravování (kromě snídaní a plné penze na ostrovech v Belize a u laguny Lachua)

