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De la 1799 € 
 (Preţ în limita locurilor 
disponibile) 

9 zile 
 

 

D A T E  D E  P L E C A R E   

10.10.2022, 08.03.2023 

 

S E R V I C I I  I N C L U S E  

 Bilet de avion Bucuresti –Ciudad de 

Mexico  şi Cancun - Bucureşti retur,  

zboruri  cu escala (orarul de zbor se 

poate modifica);  

 Taxele de aeroport ; 

 Transport cu autocar/ microbuz cu 

climatizare, la dispoziţie conform 

programului; 

 8 nopţi de cazare în hoteluri de 4*; 

 6 mic dejunuri + 1 cină + 2 zile All 

Inclusive; 

 Plimbare bărcile tradiţionale pe 

canale în Xochimilco , Ciudad de 

Mexico (prânz  inclus); 

 Degustare de tequila in Teotihuacan;  

 Bilet de avion Ciudad de Mexico – 

Merida; 

 Transferurile, tururile şi excursiile 

menţionate în program;  

 Taxele de intrare la obiectivele 

turistice menţionate în program;  

 Ghizi locali; 

 Conducător de grup român. 

 

 

 

 

Una dintre cele mai vizitate ţări din lume, Mexicul are un număr impresionant de 
de obiective incluse în lista Patrimoniului UNESCO. Este faimos pentru 
gastronomie, artă, istorie, pentru cei  9.600 km de plaje, dar şi pentru ruinele 
aztece din zona capitalei Mexico City sau ruinele mayaşe din peninsula Yucatan. La 
toate acestea se adaugă o cultură extraordinar de virbrantă şi un optimism 
molipsitor, care te îndeamnă să te bucuri de fiecare clipă a vieţii. 

De ce veţi iubi această călătorie : 

 De la tradițiile ultramoderne la cele străvechi, această aventură vă va 

prezenta câteva dintre numeroasele fețe ale Mexicului într-un timp relativ scurt. 

 Dacă ati ajuns in Mexic, trebuie sa incercati un taco savuros la un colt de 

strada, facut asa cum doar mexicanii se pricep! In turtitele din faina de porumb 

se indeasa carne tocata, perpelita cu ceva legume, salsa si mai vezi tu ce iti face 

cu ochiul pana sa iti ruleze mexicanul taco-ul! 

 Savurati un pranz specific mexican la bordul unei ambarcatiuni traditionale 

care relueaza pe canalele din Xochimilco,  cartier cunoscut drept “Gradina 

plutitoate” a capitalei Mexicului.   

 Vizitati Teotihuacan, un impresionant complex arheologic, supranumit si  

“Orasul Zeilor”, construit pe ruinele unui palat Aztec. 

 Supranumită de azteci “darul zeilor”, tequila a fost iniţial oferită de băştinaşi 

drept ofrandă colonizatorilor spanioli, consideraţi de aceştia zei. Alegeti ce 

sortiment va place la sesiunea de degustare de tequila din Teotihuacan. 

 Aveti ocazia sa vizitati Chichen Itza, sit arheologic votat si inclus pe lista celor 

7 minuni ale lumii alaturi de Maccchu Picchu, Petra, Marele Zid  Chinezesc, Taj 

Mahal, Colloseum si statuia lui Isus din Rio. 

 Dacă toate acestea nu va conving, atunci bucătăria mexicană trebuie 

încercată măcar pentru faptul că, din 2010, reţetele tradiţionale au intrat în 

patrimoniul universal UNESCO. 

Program 

 Ziua 1. București – Ciudad de Mexico 

Prezentare în Aeroportul București Otopeni pentru zborul cu escala spre Ciudad 

de Mexico. Intalnire cu ghidul local si transfer la hotel. Cazare in Ciudad de 

Mexico la hotel Casablanca 4* (sau similar). Mese: cina. 

MEXIC – Arribo Amigos! 
 
Ciudad de Mexico – Teotihuacan – Puebla –Merida – Uxmal – Kabah – Chichen Itza - Cancun 
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 Ziua 2. Ciudad de Mexico – Bazilica Guadalupe - Xochimilco 

Dupa micul dejun ne vom intalni cu ghidul local si vom incepe vizitarea uneia 

dintre cele mai mari metropole din lume, Mexico City, situată la o altitudine de 

2400 m. Prima oprire va fi in Guadalupe, unde vizitam Bazilica construita in 

onoarea Sfintei Fecioare de Guadalupe, a carei aparitie miraculoasa pe dealul 

Tepeyac a condus la convertirea la catolicism a zeci de mii de indieni. In 

itinerariul nostru de azi mai sunt incluse: Muzeul de Antropologie, 

impresionanta Catedrală Metropolitană, cea mai veche şi mai mare  catedrală 

catolică din America, şi Palatul Naţional. Aici pot fi admirate picturi murale ale 

faimosului pictor mexican Diego Riviera. La pranz va propunem o plimbare  

(pranzul este inclus) cu bărcile tradiţionale pe canale în Xochimilco, cartier 

cunoscut si ca “Gradina plutitoate” a capitalei Mexicului.   

   După amiază alocam câteva ore în cartierul Zócalo, centrul animat al 

oraşului.  Cazare in Ciudad de Mexico la hotel Casablanca 4* (sau similar).  

Mese: mic dejun si pranz. 

 

 Ziua 3.  Ciudad de Mexico – Teotihuacan – Puebla –Ciudad de Mexico 

Mic dejun.  Deplasare spre Teotihuacan, cu scurta oprire in Tenochtitlan, fosta 

capitala a Imperiului Aztec, pentru a admira Tlatelolco, principala piata a 

orasului. Continuam drumul spre Teotihuacan, impresionant complex 

arheologic, supranumit si  “Orasul Zeilor”, construit pe ruinele unui palat Aztec. 

Situat la circa 40 km nord-est de Ciudad de Mexico, în vecinătatea orașului San 

Juan, situl arheologic Teotihuacan este pe lista Patrimoniului Universal UNESCO 

inca din 1987 și impresionează prin templele și piramidele sale, mărturii ale 

splendorii de odinioară: Templul Quetzalcoatl,  Templul Șarpelui cu Pene; 

Piramida Lunii; Strada celor Morți și Piramida Soarelui.  În apogeul dezvoltării 

sale, Teotihuacan atingea o populaţie de aprox. 200.000 de locuitori şi se înscrie 

astfel în lista celor mai importante oraşe ale Americii precolumbiene, renumit 

centru cultural, economic şi spiritual. 

Moment de ragaz: degustare de tequila 

Supranumită de azteci “darul zeilor”, tequila a fost iniţial oferită de băştinaşi 

drept ofrandă colonizatorilor spanioli, consideraţi de aceştia zei. Îndrăgind 

licoarea din frunze de agavă, spaniolii au decis să producă prima băutură 

alcoolică distilată din lumea nouă. Denumirea băuturii a fost inspirată mai târziu 

de oraşul mexican Tequila, situat în statul Jalisco, aflat la 60km de Guadalajara. 

Tequila este produsă din fructe de agavă albastră recoltate manual, coapte şi 

zdrobite pentru a obţine sucul, care este apoi amestecat cu apă şi lăsat să 

fermenteze. Mustul obţinut este distilat şi învechit pentru a realiza această 

băutură inedită. Tequila poate fi savurată simplu, tradiţional, cu sare şi lime sau 

ca bază pentru diverse cocktailuri. Va lasam pe dvs sa decideti care este 

preferata dvs! Salud! 

Ne continuam traseul si ajungem in Puebla, un oras intemeiat in jurul anului 

1531 intr-o vale inconjurata de trei dintre cei mai inalti vuclani ai Mexicului - 

Varful Orizaba,  Popocatepetl si Iztaccihuatl. Desi spaniolii si-au dorit initial sa 

aiba aici un centru agricol si commercial, Puebla s-a diversificat catre productia 

tesaturilor, a sticlei si ceramicii. La inspiratele motive maure, in albastru si alb, 

importate din Talavera (Spania), mestesugarii indigeni si metisi au adaugat 

nuante pamantii de rosu, portocaliu si verde. Mozaicurile combinate cu 

basoreliefuri si cu alte ornamente baroce au creat un stil architectural unic 

prezent peste tot in capitala regiunii si in orasele invecinate.   

Moment de ragaz:  

Nu numai arhitectura din Puebla copleseste simturile. Bucatarii din Puebla 

folosesc o uriasa varietate de chili, cultivat in regiune, pentru a crea retete care 

mai de care. Va invitam sa gustati “ chiles en nogada”, ardei umpluti cu un 

amestec de zaharicale, inabusiti apoi intr-un sos de nuci si garnisiti cu seminte 

de rodii. Preparat cu unt de cacao, nuci, seminte de susan si chili, “mole poblano” 

este un sos complex servit peste carnea de curcan, pui sau porc. Pofta buna! 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

 Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi 

(se achită la faţa locului); 

 Excursiile opţionale pentru grup 

minim de  15 persoane; 

 Alte servicii decât cele menţionate în 

program; 

 Taxe foto + video locale (se achită 

opţional la faţa locului). 

 Taxa de iesire de pe aeroporturi, daca 

se aplica; 

 Asigurarea medicală de călătorie și 

asigurarea storno. 

 

R E D U C E R I &  S U P L I M E N T E  

 Supliment de single 395 € 
 

A C T E  N E C E S A R E  P E N T R U  

C Ă L Ă T O R I E  

 Paşaport valabil cel putin inca 6 luni 

de la data returului din excursie, care 

sa contina cel putin 2 coli albe; 

 Nu se accepta pasaport temporar.  

 

B I N E  D E  Ș T I U T  

 Autoritătile vamale isi rezervă dreptul 

de a refuza intrarea pe teritoriul 

statului a oricarei persoane care nu 

prezintă suficientă incredere chiar 

dacă aceasta a obtinut acordul pentru 

obtinerea vizei turistice. Agentia de 

turism nu poate fi facută 

răspunzatoare pentru astfel de 

situatii ce nu pot fi depistate anterior 

plecării. Turistul isi asumă riscurile de 

a-i fi refuzată intrarea si de aceea 

este obligat să informeze agentia 

asupra oricarui incident petrecut 

vreodată in afara granitelor României, 

precum si asupra oricarei tangente pe 

care o are cu statele in care are loc 

desfasurarea programului.  

 Agenţia îşi rezervă dreptul de a 

modifica valoarea taxelor de aeroport 

în cazul în care valoarea acestora este 

schimbată de compania aeriană; 

valoarea exactă a taxelor de aeroport 

va fi comunicată cu două săptămâni 

înaintea plecării, odată cu emiterea 

biletelor de avion. 

 Minorii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi 

să iasă din ţară: să călătorească cu cel 

puţin un adult însoţitor; să aibă 

asupra lor acordul ambilor părinţi 

(sau al părintelui care nu-i însoţeşte) 

legalizat la notariat. 

 Programul acţiunii poate fi modificat 

de către conducătorul de grup, ca 

ordine de desfăşurare sau se pot 

înlocui unele obiective sau hoteluri în 

funcţie de anumite situaţii speciale.  
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In cursul serii ne intoarcem in capitala mexicana. Cazare in Ciudad de Mexico la 

hotel Casablanca 4* (sau similar). Mese: mic dejun. 

 

 Ziua 4. Ciudad de Mexico – Merida–Rezervatia Biosferei Celestun 

Mic dejun. Transfer la aeroport pentru zborul intern Ciudad de Mexico – Merida. 

După ce ne cazăm la hotel în Merida plecăm, intr-un tur al Rezervației Biosferei 

Celestun, situată la 90 km vest de oraș. Aceasta găzduieste 587 de specii de 

plante - dintre care 42 sunt endemice; peste 300 de specii de păsări - inclusiv 

flamingo mexican roz; 75 de tipuri de mamifere și 64 de specii de reptile. 

Urmează o plimbare cu o barcă prin estuarele din rezervație, pentru a observa 

coloniile de flamingo, urmată de un popas la renumitele izvoare cu apă dulce. 

Cazare în Merida la hotel Gamma de Fiesta Inn El Castellano 4* (sau similar). 

Mese: mic dejun. 

 

 Ziua 5. Merida – Uxmal – Kabah –  Merida 

Mic dejun. Azi va propunem o excursie inedita la Uxmal si Kabah. Prima oprire va 

fi la Uxmal, unul dintre cele mai bine restaurate și păstrate vestigii mayașe din 

Peninsula Yucatan și cu siguranță, unul din cele mai frumoase. Admiram acelasi 

rafinament desavarsit: Palatul Guvernatorului, Templul Adivino - cunoscut si sub 

numele de Palatul Magicianului. Programul continua cu Kabah (care în limba 

maya înseamnă ”mână puternică”), al doilea sit arheologic ca marime dupa 

Uxmal, situat spre sud, la capătul unui drum cu o lungime de 18 km și o lățime de 

5 m, decorat cu arce monumentale, ce leagă cele doua situri. Cea mai faimoasă 

structură arheologică din cadrul sitului este Palatul Măștilor, minutios decorat cu 

sase randuri de masti ale lui Chac („ Zeul Ploii” , adesea numit si “Zeul cu nasul 

mare”), fiecare inserata intr-un mozaic de piatra. Este unul dintre cele mai 

impresionante edificii ale civilizatiei Maya. La fel ca si alte localitati, si aici in 

Kabah locuitorii depindeau foarte mult de ploaie pentru a-si uda recoltele de 

porumb, de unde si devotamentul special fata de Chac. Spre seara ne 

reintoarcem in Merida. Cazare în Merida la hotel Gamma de Fiesta Inn El 

Castellano 4* (sau similar). Mese: mic dejun. 

 

 Ziua 6. Merida – Chichen Itza – Cancun 

Dupa micul dejun vizitam orașul Merida, cunoscut drept Orașul Alb, în prezent 

unul dintre cele mai liniștite și mai sigure orașe din Mexic. Rădăcinile mayașe 

îndepărtate, superbele monumente coloniale și splendoarea trecerii ei către 

arhitectura secolului al XIX-lea, au făcut din Merida un amestec captivant de 

influențe culturale:  Bulevardul Montejo, Palatul Guvernatorului, Piața Centrală, 

Catedrala și Casa de Montejo. Parasim Merida si ne indreptam spre Chichen Itza - 

orașul mayaș care, între anii 700 și 1200, a fost capitala politică, economică și 

culturală a regiunii. Centru al civilizatiei pre-hispanice, loc de sacrificiu in 

onoarea zeul Chac, situl de la Chichen Itza , in traducere “ La gura fantanii Itza”  

atrage anual peste un million de vizitatori si a fost votat ca facand parte dintre 

cele 7 minuni ale lumii alaturi de Maccchu Picchu, Petra, Marele Zid  Chinezesc, 

Taj Mahal, Colloseum si statuia lui Isus din Rio.  Vizitam El Castillo, sau Piramida 

lui Kukulcan, construită acum peste 1500 de ani si care adaposteste misteriosul 

calendar Maya, despre care s-a crezut ca poate prevede apocalipsa. Aici se afla si 

cel mai mare si mai important teren de Pok-ta-pok, un joc asemnator cu fotbalul, 

foarte important in cultura Maya. Pe langa maretia si frumusetea constructiei, 

impresionanta este si acustica acestui loc, unde orice vorba rostita mai tare 

poate fi auzita pe tot terenul. Putem vedea si Grupo de Mil Columnas, o serie de 

columne de piatra ce infatiseaza zei si alte personaje din mitologia Maya. 

Urmează transferul în zona faimoaselor crovuri (bazine naturale formate prin 

erodarea calacarelor), unde putem vizita Crovul Ik Kil, care se află la 26 m sub 

nivelul mării si care are un diametru de 60 m și o adâncime de 40 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obiectivele din tururile panoramice 

cu autocarul se vizitează doar pe 

exterior.  

 Categoria hotelurilor şi a mijloacelor 

de transport este cea oficială pentru 

ţările tranzitate. 

 Pentru sumele colectate de catre 

ghid, in numele turistului, pentru 

achitarea diferitelor  biletele de 

intrare la obiective / bilete de 

vaporas / feribot, clientul  va primi 

tichetele locale.  

 Hotelurile folosite in programele de 

circuite culturale Christian Tour sunt 

hoteluri standard. In fiecare program 

sunt nominalizate unitatile de cazare 

contractate. Orice modificare aparuta 

ulterior va fi notificata in timp util. 

 Distribuţia camerelor la hotel se face 

de către recepţia acestuia;  

 Problemele legate de amplasarea sau 

aspectul camerei se rezolvă de către 

turist direct la recepţie, asistat de 

însoţitorul de grup.  

 Pentru anumite facilităţi din hotel sau 

din cameră, hotelierul poate solicita 

taxe suplimentare (minibar/frigider, 

seif etc.); în momentul sosirii la hotel      

solicitaţi recepţionerului să vă 

informeze cu cu exactitate asupra lor  

 Autorităţile locale pot solicita o taxă 

de genul taxei de staţiune. Aceasta se 

va achita de către turişti la recepţia 

hotelurilor. Preturile afisate in afisate 

in program sunt informative. 

 Preţurile sunt valabile pentru un 

număr limitat de locuri la zbor, după 

epuizarea cărora, turiştii vor putea să 

îşi dea acceptul pentru achitarea 

diferenţei de tarif faţă de preţul din 

ziua achitării pachetului turistic.  

   Se acceptă partaj în cameră dublă la 

înscriere, iar dacă nu se închide  se va 

plăti suplimentul de single.  

 

 

N O T E  F I N A L E  :  

 Termen de inscriere : Minim 4 

saptamani inainte de data plecarii  

 Grup minim 20 de persoane. 

 Pentru  grupuri mai mici de 20 de 

persoane (intre 15-19 persoane) se 

percepe un supliment de 145 € 

/persoana. 
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E X P E R I E N T E  C U L I N A R E  :  

 Bucătăria mexicană, un amestec de 

elemente tradiţionale şi europene, 

este cunoscută pentru varietatea de 

ingrediente, pentru decoraţiile 

colorate şi apetisante, dar şi pentru 

multitudinea condimentelor, 

majoritatea fiind specifice Mexicului.  

 Printre cele mai folosite ingrediente 

sunt dovleacul, ardeiul, dar mai ales 

porumbul şi fasolea. Porumbul se 

foloseşte cel mai mult pentru masa, o 

cocă mexicană, din care se fac tamale 

şi tortilla, dar aceeaşi cereală este 

întâlnită în multe alte reţete culinare 

mexicane, ca şi boabele de fasole. A 

doua cea mai consumată dintre 

cereale este orezul.  

 Dintre verdeţuri şi condimente, 

bucătăria mexicană foloseşte cel mai 

mult cacao, oregano, scorţişoară, 

chilli, ceapă şi usturoi. 

 Mexicanii sunt renumiti pentru faptul 

ca ar consuma cantitati industriale de 

ardei iute. Insa daca ai ajuns in Mexic, 

incearca un taco savuros la un coltde 

strada, facut asa cum doar mexicanii 

se pricep. In turtitele de faina de 

porumb se indeasa carne tocata 

perpelita in oares’ce legume, salsa si 

mai vezi tu ce iti face cvu ochiul pana 

sa-ti ruleze taco-ul mexicanul. Desi ar 

fi oarecum o blasfemie sa spunem asa 

ceva, seamana cu o saorma cu de 

toate, insa cu ingrediente in stil 

mexican, fara sosuri multe sau cartofi 

prajiti. 

 Un rol important în tradiţia culinară a 

Mexicului îl joacă ciocolata, foarte 

apreciată încă de pe vremea aztecilor. 

La început, ciocolata era o băutură 

uşor amăruie, făcută din seminţele 

arborelui de cacao, şi condimentată cu 

ardei iute sau vanilie. Înainte de 

sosirea europenilor în America de Sud, 

ciocolata era un lux şi o foarte folosită 

monedă de schimb. Chiar dacă astăzi 

este mai accesibilă, ciocolata încă 

joacă un rol major în bucătăria 

mexicană, fiind folosită în reţete de 

prăjituri sau în băuturi tradiţionale – 

de pildă champurrado.  

Există și o scară sculptată până la o platformă de înot, acest bazin fiind unul 

dintre cele mai populare locuri pentru inot datorita frumusetii sale naturale 

extraordinare. La finalul zilei, destinația este Cancun, poarta de intrare în 

Peninsula Yucatan și orasul de unde începe celebra Riviera Maya. Cazare in 

Cancun la hotel Grand Park Royal 4* (sau similar). Mese : mic dejun la hotelul din 

Merida si program de all inclusive in Cancun ( se intra cu cina, iar bauturile 

gratuite se servesc pana la ora  22.00). 

 

 Ziua 7-8 . Cancun 

Petrecem câteva zile relaxante pe însoritele plaje din Cancun. Timpului petrecut 

pe plajele mexicane i se pot adăuga vizite la siturile arheologice de la Tulum și 

Coba, peșterile mayașe de la Aktun Chen, vizitarea satului pescăresc din Playa del 

Carmen. Pot fi făcute excursii la Akumal - ținutul țestoaselor, sau în parcul 

tematic Xcaret. Poate fi aleasă petrecerea unei zile la acvariul natural de la Xel Ha, 

sau se pot petrece ore relaxante în numeroasele spa-uri ale hotelurilor de la 

malul marii. Cazare in Cancun la hotel Grand Park Royal 4* (sau similar). 

Regim de masa: All inclusive (mic dejun, pranz, cina, snacks si bauturi racoritoare 

si alcoolice locale servite intre 10.00-22.00 in hotel). 

 

 Ziua 9. Cancun - Bucuresti 

Dupa micul dejun avem  timp liber pana la ora transferului catre aeroportul din 

Cancun pentru zborul cu escala spre Bucureşti.  

 

Orar informativ : compania Air France 

10.10.2022   AF  1089  Otopeni  06.00 -  Paris                           08.10 

10.10.2022   AF  174     Paris       15.50  - Ciudad de Mexico   20.40 

 

18.10.2022   KL   690    Cancun         19.30  -  Amsterdam  12.00#1 

19.10.2022   KL  1375   Amsterdam 1335 -   Bucuresti  17.20 
 
 

A B C D 
BEST DEAL 

Reducere  

500 € 

FIRST MINUTE 

Reducere 

 300 € 

PROMO 

Reducere 

200 € 

STANDARD  

 

1799 €  
 

1999 € 
 

2099 € 
 

2299 € 

Pret de persoana  in camera dubla 
 
 

Nota: Preturile sunt valabile pentru un numar limitat de locuri  pe clase de zbor, 

care se modifica in functie de gradul de umplere. 

 


