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TRAVEL
Stále živé tradície a pôvodná kultúra. Hlboká džungľa, pláže ako zo 
sna, mangrovníkové háje a pozostatky pradávnych mocných civilizácií. 
Neuveriteľné stavby komplexu Chichen Itza, či kúpanie a potápanie 
v pôvodných mayských cenotách. Polostrov Yucatán sľubuje zábavu 
a množstvo zážitkov pre každého, a to všetko v blízkosti jedinečných 
karibských pláží a z pohodlia aj all inclusive hotelov.
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NA „BOŽSKEJ“ RIVIÉRE
S Mexikom sa našincovi spájajú najčastejšie štyri poj-
my – krásne pláže a tyrkysové more, slávni Mayovia, 
lahodná tequila a labužnícka kuchyňa či tematické 
parky. Poďme teda po poriadku. Letisko v Cancúne 
víta svojich nových návštevníkov teplým a slnečným 
počasím. A „o chvíľu“ aj prvými dotykmi s príjem-
nými vlnami tyrkysových vôd Karibiku a krásnymi 
piesočnatými plážami riviéry. Teplo a oddych sa dá 
vychutnávať hneď vo viacerých obľúbených letovis-
kách ako sú Cancún, Riviera Maya a Playacar. Naj-
známejším a vychýreným letoviskom však je Cancún, 
v ktorom nájdete biely piesok na plážach širokých aj 
500 metrov. Na dĺžke 22 km lemujú pláže Boulevard 
Kukulcán, pozdĺž ktorého sú vybudované luxusné 
hotelové komplexy, zábavné strediská, renomované 
reštaurácie a najväčšia pláž Playa del Rey. Mayská 
riviéra, to však nie sú len vynikajúco vybavené hotely, 
nádherné karibské pláže a príjemné bary. Nenechajte 
si ujsť ani kúpanie v tzv. cenotách – teda rezervoároch 
vody pochádzajúcich ešte z mayských čias. Zvláštnym 
a mimoriadnym zážitkom je potápanie v jaskynných 
cenotách – okolo Vás len voda, ticho a úchvatná 
kvapľová výzdoba! Niet divu, že Mayovia „dzenotes“ 
považovali za posvätné.

SLÁVNI MAYOVIA
Byť v Mexiku a nevidieť jednu z najznámejších 
mayských pamiatok - Chichen Itzá, považovanú za 
najväčšie nálezisko a univerzitu mayskej kultúry, by 
bol veľký hriech. V preklade znamená „pri ústach 
studne Itzá“. Toto archeologické nálezisko odhaľuje 
mayské znalosti matematiky, architektúry a astronó-
mie. Dokumentuje ich aj množstvo významných sta-
vieb: ihrisko na loptovú hru „života a smrti“ (kapitán 
víťazného družstva bol obetovaný Bohom), Chrám 
lebiek, Chrám Jaguára, observatórium navádzajúce 
ku kľúčovým dátumom mayského kalendára, fascinu-
júcich Tisíc stĺpov, ktoré pravdepodobne ohraničovali 
trhovisko a 35 m hlboká a 60 m dlhá posvätná studňa. 
Najväčšou a najvýznamnejšou stavbou v komplexe však je El 
Castillo (Hrad), alebo inak aj Kukulkánova pyramída, ktorá 
je hlavným chrámom. Názov pyramídy je odvodený od jej 

zasvätenia a to Bohovi Kukulkánovi, hadiemu Bohovi. Pyra-
mída je úzko spojená s mayským kalendárom, má 356 schodov 
a 18 terás, ktoré zobrazujú 18 mayských mesiacov. Táto slávna 
lokalita dnes patrí medzi novodobé divy sveta.

LAHODNÁ KUCHYŇA 
A TEQUILA
Okrem romantických prechádzok po 
nádherných plážach pri západe slnka, 
patrí k pravej mexickej atmosfére 
mexická kuchyňa a popíjanie pravej 
tequily. Národné jedlá sa tu sústreďu-
jú okolo tortilly, bôbov a čili korenia. 
Väčšinou varenú fazuľu (frijoles) na-
servírujú v rôznych podobách – napr. 
„burritos“ sú fazuľou, syrom alebo 
mäsom plnené placky, ale typická pre 
kuchyňu v Mexiku je aj „salsa roja“ 
– pikantná omáčka z čili papričiek 
a paradajok, či klobásou plnené 
„chalupas“. Alkoholické nápoje re-
prezentuje najmä tequila (strieborná 
sa pije so soľou a citrónom, zlatá so 
škoricou a pomarančom) S tequilou 
sa spája veľa mýtov. Napríklad, že sa 
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NÁŠ TIP
MEXIKO – 

OBJAVOVANIE 
YUCATÁNU

9-dňový 
pobytovo-poznávací zájazd

4* hotely s all inclusive, 1x polpenzia, 
transfery, vstupy, sprievodca
Termín: 2.5. – 10.5.; 24.10. – 1.11.
Cena od 1 618 EUR
Veľkosť skupiny: max. 16 osôb

NAPRIEČ 
MEXIKOM

16-dňový 
pobytovo-poznávací zájazd

4* hotely s raňajkami, transfery, 
vstupy, sprievodca
Termín: 13.3. – 28.3.; 26.10. - 10.11.
Cena od 1 912 EUR
Veľkosť skupiny: max. 16 osôb

MEXIKO – 
KUBA

15-dňový 
pobytovo-poznávací zájazd

3/4* hotely s raňajkami/all inclusive, 
transfery, vstupy, sprievodca
Termín: 9.11. - 23.11.
Cena od 2 331 EUR
Veľkosť skupiny: max. 16 osôb

vyrába z kaktusu alebo, že ju vynašli indiáni. Nič 
z toho však nie je pravda. Pravá, stopercentná 
a mimoriadne lahodná tequila sa vyrába v Mexi-
ku v meste Tequila, v ktorom sídli hneď niekoľko 
páleníc. Nevyrába sa z kaktusu, ale z modré-
ho agavé a s jej výrobou je spojená poriadna 
drina. Hoci malo agavé pre mexických indiánov 
veľký význam, tequilu indiáni ani nevynašli 
a ani nevyrábali. Umenie destilácie do Mexi-
ka priviezli až Španieli a prvú tequilu vypálili 
niekedy v roku 1521. Okrem tequily k známym 
drinkom patrí aj „pulque“ – stredne tvrdý drink 
vyrábaný z miazgy maguey (agávy).

X-TRA ZÁBAVA
Tematické parky, ktoré naplno ponúkajú zábavu 
pre dospelých, teenagerov, ale aj malé deti, náj-
dete v Mexiku hneď niekoľko. Park Xel-Ha leží 
v jednej z najväčších prírodných zátok na svete. 
Môžete tu šnorchlovať a obdivovať nepreber-
né množstvo tropických rýb, či na pneumatike 
splavovať rieku, alebo len tak relaxovať pod 
tropickými palmami a užiť si deň v raji. Park 
Xplor predstavuje jedinečný podzemný svet, 
ukrytý pod zemským povrchom. Celá rodina na 
objavnej ceste za štyrmi elementmi prostred-
níctvom dobrodružných aktivít: plavba tajom-
nou kvapľovou riekou v obklopení úžasnými 
stalaktitmi a stalagmitmi, dobyvateľská cesta na 
obojživelnom vozidle džungľou, vodou, skalami 
a jaskyňami, podzemný rafting či Zip line – viac 

ako 2 kilometre slobodného svišťania vzduchom! 
Zem, stromy a jaskyne z vtáčej perspektívy. Park 
Xcaret - Mayovia považovali Xcaret za posvätný 
prírodný raj. Dnes tento unikátny „kúsok raja“ 
zahŕňa tri rieky, priezračné vody na šnorchlova-
nie, botanickú záhradu, „škôlku“ pre korytnačky 
a krokodíly, ostrov jaguára a opíc, motýlí pavilón, 
voliéru, atď. Nočné predstavenie patrí k najpozo-
ruhodnejším nočným show v Mexiku, divákom 
predstavuje pred- aj pokoloniálnu históriu krajiny 
a mayskej civilizácie prostredníctvom folklóru, 
hudby, tanca a farieb. Tematické parky ponúkajú 
možnosť vstupu all-inclusive – takýto „balíček“ 
návštevníkom umožňuje využiť počas celého dňa 
všetky reštaurácie a bary parku.


