
        Velká propagační akce   

 
Velký okruh „srdcem Mexika“  



    
 

(pro české turisty nepoznaná západní - Pacifická oblast) 
 

   MEXICO CITY                                                                                    .    
             QUERETARO                                                                           .    
                        SAN MIGUEL DE ALLENDE                                        .  
                                     ZACATECAS                                                     .    
                                                GUADALAJARA                                    .   
                                                             PUERTO/NUEVO VALLARTA  

                      

  
 

      Termín:  24.4. – 5.5.2020    (12 dnů / 10 nocí)  



   Mexiko, oficiálním názvem Spojené státy mexické, je zemí ve Střední 

Americe. Díky své rozlehlosti je území Mexika velmi různorodé. Najdeme 

zde písčité pláže, hory, pouště, savany i tropické pralesy. Nejznámějším 

turistickým lákadlem jsou památky a monumentální stavby dávných 

civilizací. Dovolená v Mexiku je rájem pro dobrodruhy, kombinovat lze 

koupání v Karibiku nebo Pacifickém oceánu s poznáváním výjimečných 

přírodních i kulturních zajímavostí. Výhodou země Střední Ameriky je, že 

si každý najde to své, po čem jeho duše touží. Přírodní scenérie 

mexického tropického pásu, jeho hory, sopky i biota jsou úchvatné a na 

druhé straně stojí nebývale stará kultura, jejíž odkazy jsou v Mexiku 

výjimečně zachované. 

   Čeká Vás nepoznané. Do Mexika se létá (ať už s cestovními kancelářemi 

nebo individuálně) především na západní část. Při pobytových zájezdech 

navštěvují klienti především oblasti Cancun, Riviera Maya, Merida, Playa 

del Carmen apod. Při poznávacích zájezdech se přilétá do Mexico City a 

odlétá z Cancunu. Žádná kancelář v České republice však nenabízí 

poznávací akci do skvostné, koloniální části východního Mexika, kde se 

nachází pravé „srdce Mexika“.   

   Proto jsme pro vás zajistili opravdovou lahůdku, která bude pro omezený 

počet našich klientů za speciální cenu.  

   Navštívíme ta nejkouzelnější koloniální místa s úchvatnou architekturou, 

kombinacemi barev, chutí, hudby a Prehispánské kultury (Aztékové, 

Nahuatlové …). Každá oblast má svůj vlastní rytmus, puls i chuť. Budete 

mít možnost spatřit kouzelná místa, z nichž mnohé jsou zapsané do 

světového dědictví UNESCO a zažít pohostinnost místních obyvatel.  

 

    Ubytujeme vás v luxusních hotelech, často i v historických částech měst 

a většinou i v blízkosti center, po celou dobu poznávací části budete mít 

zajištěnou plnou penzi, svezete se lanovkou, navštívíme vinařský kraj a 

ochutnáme místní vína, navštívíme krásné město Tequila, kde se vyrábí 

vyhlášená stejnojmenná tekutina. Zde se podíváme, jak se Tequila vyrábí 

a samozřejmě na závěr budete mít možnost tuto zázračnou tekutinu i 

ochutnat. V Guadalajaře vás vezmeme na večeři do vyhlášené mexické 

restaurace, kde budete moci nejen ochutnat typické mexické jídlo a 

Tequilu, ale zároveň poslouchat i rytmickou mexickou hudbu - mariachi. 

   A závěr bude přímo bombastický. Poslední tři noci strávíte v  jednom 

z nejluxusnější resortů v Mexiku, v Dreams Villamagna 5*, který se 

nachází v Nuevo Vallarta u břehu Pacifického oceánu. Zde si můžete po 

ubytování do luxusních Tropical Junior apartmá s jacuzzi na pokojích, 

začít naplno užívat odpočinek. K tomu vám bude sloužit bohatý program 

All inclusive – zahrnující 7 restaurací s různým zaměřením, 4 bary, 

sportovní i kulturní vyžití a další vybavení. Máte se opravdu na co těšit.  



Program: 

 

1. den   24.4.2020      

PRAHA – AMSTERDAM – MEXICO CITY               ( - / - / večeře) 

Po příletu přivítání v Mexico City. Od okamžiku kdy přistanete, budete 

ohromeni velikostí hlavního města. "La Ciudad de Mexico" jako hlavní město 

země je mozaikou kontrastů, ale především zážitkem, s nímž se celé Mexiko 

setkává. Je to ideální místo pro začátek i ukončení vaší cesty v Mexiku.  

 

Následuje transfer do hotelu Historico Central 4*+, který se nachází přímo 

v centrální části města, ubytování. Zbytek dne volno. 

 

2. den   25.4.2020      
Muzeum antropologie, Xochimilco a Coyoacan s Frida Kahlo Museum 
                                                                                                   (snídaně / oběd / večeře)  

Po snídani v hotelu začíná prohlídka hlavního města. Po hlavním náměstí 

známém jako „Zocalo“ a po krásném bulváru Paseo de la Reforma dorazíme 

do parku Chapultepec, kde navštívíme Národní muzeum antropologie a 

historie.  

 



   

 

  

       



Toto muzeum je považováno za jedno z nejlepších svého druhu na světě. Zde 

budete obdivovat, mezi mnoha dalšími zajímavými poklady, slavný aztécký 

kalendářní kámen. Naše prohlídka pokračuje malebnými a barevnými kanály 

Xochimilco, charakterizovanými svými plovoucími zahradami a krásnými 

květinami, stejně jako pestře zdobenými „trajineras“, které se pohybují po jeho 

vodách. Budete mít možnost vidět a dozvědět se, jak staré město 

„Xochimilcas“ postavilo své město a domy na vodě. Budeme cestovat na 

tradiční „trajinera“, kterou lze považovat za mexickou verzi tradiční gondoly, 

jako to dělali lidé v minulosti. Užijeme si typický mexický oběd na palubě.      

   
 
Poslední zastávkou dne bude Coyoacan, krásná a klidná čtvrť města s 

koloniální architekturou a atmosférou malé bohémské čtvrti. To bylo první sídlo 

španělské vlády, založené Hernanem Cortes roku 1521.  

     

Při návštěvě Coyoacan musíme navštívit" dům Fridy Kahlo, známý jako "La 

Casa Azul" (Modrý dům). V tomto malovaném modrém domě se slavnému 

modernistovi narodila Frida a žila zde 25 let se svým manželem, muralistou 

Diego Riverou. Umělecká díla, stejně jako jedinečné kusy lidového umění a 

lidové kroje Fridy Kahlo, jsou zde k vidění.  

   



3. den   26.4.2020      
Svatyně Guadalupe, zřícenina Teotihuacan a prohlídka města Mexico City 
                                                                                                (snídaně / oběd / večeře)  

Po snídani odjezd ke svatyni Panny Marie z Guadalupe, poutní místo pro 

miliony katolických a nekatolických Mexičanů a lidí z celého světa.   

   

Pak pojedeme na Teotihuacán, „místo, kde byli bohové stvořeni“, je jedním z 

nejpůsobivějších archeologických nalezišť v zemi. Historie Teotihuacan je 

docela tajemná. Nejstarší stavby byly postaveny kolem roku 200 př.n.l. Město 

mohlo za období prosperity počítat 200 000 obyvatel, je nejisté. Teotihuacan 

byl v těchto letech největším městem amerického kontinentu a jedním z 

největších na světě. Až do doby, kdy obyvatelé město opustili kolem 8. století, 

byl Teotihuacán pravděpodobně nejvýznamnějším a civilizovaným kulturním 

centrem starověkého Mexika. Během této exkurze se setkáte s magií a 

tajemstvím Teotihuacan. Zde budete obdivovat (a na vlastní nebezpečí 

stoupat) na pyramidy Slunce a Měsíce.    

   

Dále nás čeká procházka po Avenue of the Dead a návštěva chrámu 

Quetzalcoatl s unikátními kamennými sochami opeřených hadů, z jejichž tlamy 

vyčnívá lidská hlava, orků držících ve spárech lidská srdce, jakož i kojotů a 

jaguárů.  



   

Oběd formou bufetu před odjezdem do města. Jakmile se vrátíme do Mexico 

City, naší další aktivitou je prohlídka hlavní čtvrti jednoho z největších a 

nejzajímavějších měst světa! Užijte si prohlídku historického centra, zapsaném 

na seznamu UNESCO jako světové dědictví. Tato zajímavá prohlídka 

zahrnuje náměstí 'Zocalo' - srdce tohoto kosmopolitního města, kde 

navštívíme Metropolitní katedrálu - jednu z nejstarších a největších v Americe 

 

   

a Národní palác, domov některých slavných nástěnných maleb Diego Rivery ( 

pokud bude otevřen). Budeme také vidět ruiny Templo Mayor, jeden z 

nejvýznamnějších chrámů Aztéků v jejich starobylém hlavním městě 

Tenochtitlan. Nádherná architektonická směsice mezi pravěkými, koloniálními 

a moderními budovami.   

       

Poté návrat do hotelu Historico Centre 4*+. 
 

Fakultativně lze nabídnout let horkovzdušným balónem přes archeologické naleziště Teotihuacan. 

 



4. den   27.4.2020      
Tequisquiapan, monolit Peña de Bernal, Queretaro                                                                                                    
                                                                                                  (snídaně / oběd / večeře)  

Po snídani a odhlášení z pokojů opouštíme Mexico City, abychom se ponořili 

do dalších koloniálních míst Mexika. Budeme mít možnost obdivovat některá z 

nejkrásnější měst, po dobytí ovlivněných Španěly. Na cestě do Queretaro se 

zastavíme ve dvou krásných „magických městech“. První z nich je 

Tequisquiapan, rajské město s mírným podnebím. Ulice koloniálního stylu z 

historického centra, které vás nutí chodit pomalu, poslouchat zpěv ptáků a 

zvonků. Procházka malebnými uličkami ve stínu velkých jasanů a hojně 

rostoucích rostlin bouganville je příjemný zážitek. 

   

Na hlavním náměstí Plaza Miguel Hidalgo navštívíme farní kostel Nanebevzetí 

Panny Marie. Můžete se na chvíli zastavit na šálek kávy, nebo zmrzlinu a 

posedět pod plamenným obloukem.  

Poté naše cesta pokračuje do Peña de Bernal, dalšího roztomilého města. 

Jeho hlavní atrakcí je přírodní monolit 2,510 metrů nad mořem a 350 metrů 

nad úrovní města. Hlavním bodem je Peña de Bernal, který vyhledávají 

horolezci z celého světa, stejně jako cestovatelé, kteří hledají holistickou 

destinaci kvůli energii, která z ní vychází. Bernal je třetí největší monolit na 

světě, vytvořený před 65 miliony let vyčerpanou silou sopečné lávy. Tato skála 

má mnoho záhad a během vaší návštěvy můžete odhalit jednu z nich ... 

Během pěší túry se dozvíte více o historii tohoto magického města.  

   

 



 

Oběd v místní restauraci a než budeme pokračovat do našeho hotelu 

v Queretaru, budete mít chvíli volného času (dle aktuálního situace). Po 

příjezdu do hotelu Grand Hotel Centro Historico 4*+ ubytování a odpočinek. 

 

 

5. den   28.4.2020      
Queretaro, San Miguel de Allende                                                                                                       
                                                                                                 (snídaně / oběd / večeře)  

Po snídani v hotelu a odhlášení z pokojů se vydáme na procházku 

dynamickým, koloniálním městem Queretaro, které má všechno. Je bohaté na 

historii, tradici i architekturu. 

 



   

Kromě toho nabízí všechny druhy kulturních aktivit i bohatý noční život. 

Historické centrum bylo v roce 1996 prohlášeno za světové dědictví UNESCO 

díky svému neocenitelnému architektonickému dědictví. Navštívíme některé 

z krásných míst, např. chrám Santa Cruz, „Plaza de Armas“, Guvernérský 

palác ...  

     
 
  Před polednem nás čeká odjezd do „magického města“ San Miguel de 

Allende. Návštěva města, příjezd do hotelu La Morada 5* a ubytování, 

následuje navštěva města. Oběd v San Miguel de Allende.  

  Všechny regiony Queretaro a okolí San Miguel de Allende se rozrostly ve 

výrobě vína s celosvětovým uznáním. Budete mít možnost ochutnat některá 

unikátní místní červená a bílá vína a také kvalitní sýry. 

 

  Poté se vrátíme do hotelu, kde budete mít čas na odpočinek, nebo na 

prozkoumání tohoto krásného a moderního města. 



6. den   29.4.2020      
San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, San Luis Potosi a Zacatecas   
                                                                                               (snídaně / oběd / večeře)  

Po snídani v hotelu a odhlášení odjezd do Zacatecas. Cestou se zastavíme v 

Dolores Hidalgo. Význam tohoto místa spočívá v jednom z nejdůležitějších 

faktů mexické historie. Je to kolébka nezávislosti. Malé město s obrovským a 

neocenitelným významem. Zde můžete obdivovat farnost Panny Marie 

Bolestné. Stejné místo, kde otec mexické nezávislosti, Miguel Hidalgo, předal 

za úsvitu 16. září roku 1810 místním obyvatelům za úsvitu slavný „Cry of 

Independence“.    

    

  Poté pokračujeme do města San Luis Potosi, které je nejoblíbenější destinací 

pro ty, kteří hledají zábavu a dobrodružství, protože poskytuje obrovské 

kulturní zážitky a rozličné možnosti pro všechny návštěvníky. Město San Luis 

Potosi má krásné a útulné historické centrum, vyhlášené světovým kulturním 

dědictvím UNESCO v roce 2010, zdobené růžovým kamenem. San Luis 

Potosi je po celém světě známé svou bujnou biodiverzitou a ekologickými 

rezervami. 

    

   Oběd v místní restauraci. Zde budete mít trochu volného času na 

prozkoumání centra města před pokračováním cesty do města Zacatecas.  

Po příjezdu do hotelu Emporio 5* v Zacatecas ubytování. 

 

 



7. den   30.4.2020      
Zacatecas, Aguascalientes, Guadalajara                                                                                                                          
                                                                                            (snídaně / oběd / večeře)  

Město Zacatecas bylo kdysi jedním z nejvýznamnějších center těžby stříbra. 

Dnes si získalo pověst zemědělského centra číslo 1, známého hlavně 

pěstováním  cukrové třtiny a guavy. Je také velkým výrobcem destilovaných 

nápojů, jako je rum, pulque a mezcal. Může se také pochlubit velkou 

univerzitou, robustním obchodem a také výrobou červených vín. Zacatecas je 

také oblíbenou destinací uměleckých, kulturních a historických muzeí spolu s 

krásnými parky a nádhernou architekturou.  

 

 

 



      Po snídani v hotelu začneme prohlídku města návštěvou katedrály na 

náměstí Plaza Hidelgo, která je ikonou a klenotem města, postavená 

v mexickém barokním stylu. 

   

Projdeme kolem Tempo de Santo Domingo  (chrám sv. Dominika) a 

navštívíme muzeum Pedra Coronela, kde si můžeme prohlédnout jednu 

z nejpozoruhodnějších mexických sbírek moderního umění, které obsahuje 

mino jiné i obrazy od Baraqua, Miróa, Chagalla a Picassa. Prohlídka kopce „La 

Bufa, poznání dolu „El Eden“, kde se dříve těžilo zlato a stříbro.   

   

Součástí programu je také jízda lanovkou, která byla navržena a postavena 

francouzskou společností. Délka této lanovky je 642 metrů.  

   

Poté se vrátíme do našeho autobusu a odjedeme do města Guadalajara.  

     Na půli cesty se zastavíme v příjemném koloniálním městě Aguascalientes, 

které bylo založené v roce 1575 a jmenováno jako město v roce 1661. 

Aguascalientes (což znamená “horké vody”) byl jmenován oblastí četných 



termálních lázní, které byly považovány za léčivé. Aguascalientes se někdy 

nazývá "děravé město", protože má podzemní labyrint tunelů, vytvořený 

předkolumbovskými obyvateli oblasti.  

   

      Oběd v místní restauraci. Po obědě pokračuje naše cesta do Guadalajary. 

Po příjezdu do hotelu Camino Real 4*+ a ubytování, dále se vydáme na 

odpolední prohlídku historického centra města.  

   Poté návrat do hotelu, případně si můžete individuálně prohlédnout hlavní 

náměstí a jeho okolí. Na večer jsme pro vás připravili typickou mexickou večeři 

s Tequilou a hudbou Mariachi. 

   

 

 

 

8. den   1.5.2020      
Guadalajara, Tequila, Puerto/Nuevo Vallarta                                                                                                                 
                                                                                     (snídaně / oběd / All inclusive)  

        Po snídani v hotelu a odhlášení z pokojů se vydáme do „magického 

města“ Tequila. Zde budeme mít možnost vidět, cítit vůni a chuť tequily, jak 

prochází různými procesy, včetně toho, jak se mění v různé výběry. 

Nejvýznamnější lihovary se nacházejí právě v tomto městě. Název „Tequila“ je 

označení původu a je velmi málo míst, kde je mimo toto město možné vyrábět 

Tequilu. 



 

 

     

   
 
Oběd v Tequile.  

  Poté odjezd na jednu z nejkrásnějších pláží Pacifiku do Nuevo Vallarta. 

Puerto i Nuevo Vallarta se nacházejí na pobřeží Pacifiku v jedné z největších 

zátok na světě, Playa Mismaloya.  

  Během první poloviny 19. století, byla obývána zátoka u ústí řeky Cuale 

většinou krokodýli, protože tam nebyli prakticky žádní lidé. Mezi drsnou 

Sierrou, oceánem a silnou řekou Ameca, zůstal tento krásný kus mexické 

přírody izolovaný od zbytku světa. Centra ekonomické aktivity byla vyšší v  



horách, ve městech Cuale, San Sebastián a Mascota, kde se hemžily stříbrné 

doly. Dnes si mohou návštěvníci Puerto Vallarta vychutnat úchvatný výhled z 

některého z kopců, které obklopují toto město. 

   

 
  

      Po příjezdu do luxusního resortu Dreams Vallamanga 5*, který se nachází 

v Nuevo Vallarta a ubytování si můžete užívat slunce, moře, odpočinku a 

bohatého programu All inclusive, který je zde pro vás připraven. 
 

 
 



9. den   2.5.2020      
Nuevo Vallarta                                                                                 ( AIl inclusive) 

Volný den  - moře, pláž, relax…  

(možnost fakultativních výletů: výlety po okolí, katamaran atd…) 

Ubytování: Dreams Vallamanga resort  5* 

 

 

 

 

10. den   3.5.2020      
Nuevo Vallarta                                                                               (AIl inclusive)  

Volný den  - moře, pláž, relax…  

 (možnost fakultativních výletů: výlety po okolí, katamaran atd…) 

Ubytování: Dreams Vallamanga resort  5* 

 

 



11. den   4.5.2020      
Nuevo Vallarta - Puerto Vallarta - Mexico City                   (v resortu AIl inclusive) 

Cca v dopoledních hodinách odhlášení z pokojů odjezd na mezinárodní letiště 

Puerto Vallarta (čas bude upřesněn na místě) a přelet do Mexico City,  

         

Po přistání v Mexico City přestup a večer odlet do Amsterdamu.  

 

 

12. den   5.5.2020      

MEXICO CITY – AMSTERDAM – PRAHA 

        

Po přistání na letišti v Amsterdamu přestup na let do Prahy.  

Předpokládaný přílet na letiště Václava Havla v cca 17:45 hod. 

 



Ubytování a kategorie:                                   *  změna ubytování vyhrazena 

HOTEL HISTORICO CENTRAL  4*+                       Mexico City 

           

    

                                          

         



GRAND HOTEL CENTRO HISTORICO  4*+                  Queretaro   

 

   

   

        



HOTEL LA MORADA  5*                       San Miguel e Allende 

  

        

         

         



    HOTEL IMPERIO   5*                                           Zacatecas        

           

     

   

        

      



HOTEL CAMINO REAL  4*+                                  Guadalajara  

 

 

   

   

 

 



    DREAMS VILLAMAGNA RESORT  5*                  Nuevo Vallarta        

     

     

   

     



     Po velice rychlém vyprodání limitovaného počtu míst na tuto velmi 

atraktivní propagační akci nám partner, po našich urgencích, potvrdil 

mírné navýšení celkového počtu míst - za stejnou propagační cenu !    

Platí pouze do vyprodání navýšených míst, nejpozději však do 15.1.2020.  

 

     Běžná prodejní cena této akce:    142.860,-Kč/os   
                                                                 (124.880,-Kč/os + 17.980,-Kč veškeré let.poplatky) 
 
 

 .   Propagační cena !!!                                                                             .    
   .                       117.860,-Kč/os             .   

    99.880 + 17.980,-Kč - veškeré let.poplatky  (let. a bezp.taxy + pal.příplatek) . 
 

  Propagační sleva pro stálé a VIP ve výši 25.000,-Kč/osoba !!!  

 

 

        V ceně je zahrnuto:    
       Ubytování:  12 dnů / 10 nocí  - v hotelech/resortech  kategorie 4*+ a 5*  
               3x v hotelu Historico Central  4*+  (standard room)   -   Mexico City 

               1x v hotelu Grand hotel Centro Historico  4*+  (superior suite)   -   Queretaro 

               1x v hotelu Boutique La Morada  5*    (deluxe room)   -   San Miguel de Allende  

               1x v hotelu Emporio   5*   (superior room)   -   Zacatecas  

               1x v hotelu Camino Real  4*+  (deluxe room)   -   Guadalajara  

               3x v resortu u moře Dreams Villamagna  5* (Junior Suite Tropical view)  -  Nuevo Vallarta   
        Stravování:   plná penze   (po dobu poznávací akce) 

                               All inclusive   (po dobu pobytu u moře) 
        Program:     dle itineráře   (v ceně jsou zahrnuty veškeré vstupy – dle programu) 

         Další:      -  ochutnávka vín a sýrů 

                          -  ochutnávka tequily 

                          -  speciální typická Mexická večeře s tequilou a mexickou hudbou miarchi 

                          -  plavba lodí po kanálu (s obědem) 

                          -  jízda lanovkou 
        Doprava:   zpáteční mezinárodní letecká doprava:   
                                                 Praha – Amsterdam – Mexico City - Amsterdam - Praha 

        Vnitrostátní přelet:        Puerto Vallarta – Mexico City 

        Transfery:  veškeré transfery - dle programu 

        Další poplatky:   veškeré letištní a bezp.taxy a palivové příplatky 



        Průvodce:  český průvodce doprovází skupinu po celou dobu akce !!! 

        Pojištění CK:  pojištění CK dle zákona 159 

       

 
      V ceně není zahrnuto: 
       Pojištění (včetně pojištění proti stornu) – na přání zajistíme 
       Spropitné    

 

• Zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

• Velikost skupiny je omezena kapacitou poskytovaných služeb. 

 

 
                                             *  Každá speciální akce se uskuteční při účasti minimálního počtu 10 osob 

 

 

     Další možnosti: 

- příplatek za single room (jednolůžkový pokoj)  ………..  18.360,-Kč/os 
 

- možnost speciálně sníženého příplatku za upgrade v resortu u moře: 
                      ( z Junior Suite Tropical View na Junior Suite Ocean View)….. 4.560,-
Kč/os (ubytovaní v double room) – za celý pobyt u moře (3 noci) 5.980,-Kč/os 
(ubytovaní v single room)  – za celý pobyt u moře (3 noci)  

 

- možnost letu horkovzdušným balónem přes archeologické naleziště 

Teotihuacan - jednoho z nejpůsobivějších měst antického světa, na palubě 

horkovzdušného balónu při východu slunce! (nabídka pro 3 den) 

Cesta balónem trvá cca 45 minut.              Cena …………. 4.870,-Kč/os 

Cena zahrnuje: transfer z hotelu, letové osvědčení a snídani. 

 

 

 

                                  


