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ODBORNÁ SPOZNÁVACO-VZDELÁVACIA EXKURZIA 

VEĽKÝ OKRUH YUCATÁNSKYM POLOOSTROVOM 

3 spolkové krajiny, ostrov Holbox, Mexický záliv a Karibské more  

Cancún-Valladolid-Izamal-Progreso-Mérida-Celestún-Campeche-Tulum 

PROGRAM 

1. Deň: Odlet z Viedne, prílet do Cancúnu 

2. Deň: Cancún - Holbox 

3. Deň: Holbox - biosferická rezervácia, morský život   

4. Deň: Holbox -  mangrovové porasty, pozorovanie vtákov  

5. Deň: Valladolid - Chichen Itza - Izamal  

6. Deň: Laguna Rosada - Progreso - Mérida - Celestún  

7. Deň: Celestún - plavba za plameniakmi, Uxmal, Campeche  

8. Deň: Campeche, Biorezervácia Calakmul, cenote Azul, Mahahual  

9. Deň: Tulum, mayské pamiatky, Mayská riviéra, cenote Grande 

10. Deň: návrat do Cancúnu, hotelová zóna na kose v Cancúne  

11. Deň: odlet z Cancúnu, prílet do Viedne  

 

 

http://www.regionalnageografia.sk/


 

2 

 

 

 

PODROBNÝ PROGRAM EXKURZIE DO MEXIKA  

 

 

Trasa exkurzie sa vinie tromi spolkovými krajinami Mexika a to Quintana Roo, Yucatan 

a Campeche. Okrem miest budeme prechádzať aj malými dedinkami, kde je možné vidieť odvrátenú 

stranu rozvoja a chudobu vidieckeho obyvateľstva v porovnaní s vyspelými a turistami obliehanými 

regiónmi pozdĺž Mayskej riviéry. V týchto menej frekventovaných častiach krajiny je ale stále možné 

vidieť skutočné Mexiko, s tradičným spôsobom života jeho obyvateľov. Yucatán je jeden 

z najbezpečnejších regiónov Mexika. Cieľom exkurzie je spoznať krajinu čo najlepšie, jej prírodné a 

kultúrno-historické danosti, súčasný spôsob života obyvateľov, hospodárske aktivity, 

socioekonomické predpoklady a atraktivity cestovného ruchu.  

 

 

1. deň: Odlet z Viedne, prílet do Cancúnu, oddych, 

spamätávanie sa z letu a nastavenie sa na 6 hodinový 

časový rozdiel. Nocľah Cancún.  

 

2. deň: Odchod z Cancúnu. Autobusom sa presunieme cez 

rovinatú krajinu s malými mestečkami a dedinkami na 

sever do mesta Chiquilá, odkiaľ premáva trajekt na ostrov 

Holbox. Plavba loďou trvá pri optimálnom počasí 25 - 28 

minút. Prvý kontakt s ostrovným životom. Nocľah Holbox.  

 

3. – 4. deň: Pobyt na Holboxe, ostrov na severe 

Yucatánskeho polostrova, kde sa stretávajú vody Mexického zálivu a Karibského mora.   Ostrov tvorí 

relatívne úzky pás pevniny a žije na ňom menej ako 2 tisíc obyvateľov. Väčšinu rozlohy ostrova 

zaberá biosférická rezervácia, mangrovové porasty a divoké neobývané plochy. Na ostrove nie sú 

autá a pohybovať sa dá pešo, bicyklom, motocyklom alebo zapožičaným golfovým autíčkom. Na 

ostrove vládne nefalšovaná exotická atmosféra a pokoj nenarušený ešte príliš silným turizmom. 

Tomuto miestu sa zatiaľ vyhýba hektika a ruch veľkých 

preplnených letovísk, na druhej strane tam nič nechýba. 

Proste čarovné miesto, do ktorého sa je ľahko zamilovať. 

Vzácny je výskytom vtáctva, v plytkých lagúnach žijú 

plameniaky, pelikány, kormorány, čajky, volavky a iné 

druhy, ktoré je možné pozorovať v ich prirodzenom 

prostredí. Je to jedno z mála miest na svete, kde je možné 

vidieť aj žraloka veľrybieho, najväčšiu žijúcu rybu 

planéty. Vyberieme sa medzi mangrovové porasty 

a urobíme výpravu za krokodílmi.  Nocľah 2 x Holbox.  
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5. deň: Ráno opúšťame ostrov a trajektom sa presunieme opäť na pevninu. Prvou zastávkou bude 

tretie najväčšie mesto na yucatánskom polostrove Valladolid založené Španielmi na pôvodnom 

mayskom osídlení. Pozrieme si najzaujímavejšie 

pamiatky mesta – kostol San Bernardino de Siena 

s priľahlým kláštorom, ktorý postavili 

Františkáni v polovici 16. storočia ako prvú 

cirkevnú budovu na yucatánskom polostrove, 

katedrálu v centre, radnicu a koloniálny hotel El 

Mesón del Marqués na hlavnom námestí, 

centrálny park a priľahlé uličky s farebnými 

domami v zachovalom koloniálnom štýle. 

Prekvapením bude areál prírodného cenote Zaci 

s hĺbkou 30 m uprostred mesta, s možnosťou 

kúpania. Spoločne navštívime fabriku na 

spracovanie kakaa s ochutnávkou čokolády 

s nevšednými príchuťami. Pri odchode z mesta sa 

zastavíme na exkurziu v destilérii na výrobu 

najznámejšieho mexického nápoja - tequily. 

Neodmysliteľnou súčasťou bude tiež ochutnávka 

jej rôznych druhov. Hlavnou atrakciou dnešného 

dňa je slávna mayská pamiatka Chichen Itza, 

ktorá bola zaradená medzi novodobých Sedem 

divov sveta. V čase jej rozkvetu v nej žilo 35 tis. 

obyvateľov. Najvýraznejším prvkom 

rozsiahleho archeologického areálu je pyramída 

El Castillo (Chrámový palác) postavená okolo 

roku 800 n. l., na vrchole ktorej sa nachádza 

mystický chrám boha Kukulcána. 

Astronomickým tvarom umožňuje na svojom 

povrchu sledovať zaujímavé úkazy svetla 

a tieňov. V tomto mayskom meste mali 

najväčšie ihrisko známej loptovej hry v Strednej 

Amerike. Porazený tím hráčov bol po prehre 

rituálne obetovaný bohom. Vidieť treba aj 

observatórium, Chrám bojovníkov, Chrám 

mníšok a posvätné cenoty.  

Naše putovanie zakončíme v „žltom“ mestečku 

Izamal, ktoré je fascinujúcou kombináciou mayských pozostatkov a španielskej koloniálnej 

architektúry. Neďaleko centra mesta stojí jedna z najvyšších pyramíd na Yucatáne – K´inich´K´ak´, 

na ktorú vylezieme a poskytne nám krásny výhľad nie len na mesto ale aj na širokánske okolie 

yucatánskej plošiny. Priamo na námestí na vyvýšenej platforme  stojí františkánsky kláštorný 

komplex Sv. Antona Paduánskeho zo 16. storočia. Mesto a jeho uličky si obhliadneme za cvalu 
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konského záprahu zo sedadiel tradičného koča. Väčšina koloniálnych domov v centre je 

namaľovaných na žlto, čo dodáva mestu osobitné 

čaro. Večer zasvätíme lokálnej gastronómii a 

navštívime jednu z najlepších reštaurácii 

s tradičnou yucatánskou kuchyňou. Nocľah.  

 

   6. deň: Z vnútrozemia sa znova presunieme na 

morské pobrežie. Hájom mangrovníkov 

„vplávame“ do mestečka Telchac Puerto 

s pekným mólom a múzeom morského života. 

Kopírujúc pobrežie a milionársku vilovú zástavbu 

sa dostaneme k Lagúne Rosade oddelenej od 

mora 

úzkym pásom pevniny. Jej najplytšie a najslanšie časti sú 

vplyvom chemických procesov sfarbené na ružovo, 

o čom vypovedá už jej meno. Na hladine v častiach 

lagúny možno zahliadnuť plameniakov.  

Ďalšou zastávkou bude mesto Progreso, ktoré bývalo 

významným prístavom. Dnes je známe najdlhším 

kamenným mólom na svete, zastávkou zaoceánskych 

výletných lodí a letoviskom pre dovolenkárov zo severu. 

Tu si dáte najlepší „seafood“ obed vo svojom živote, 

keďže rybolov je jedným z najsilnejších hospodárskych 

aktivít v tejto časti krajiny.  

Krátkym presunom sa dostaneme do najväčšieho mesta na Yucatáne – historickej Méridy, s počtom 

obyvateľov takmer 1 milión. Mérida leží v kráteri Chicxulub, ktorý vytvoril pád známeho asteroidu 

a zapríčinil dobú ľadovú. Mesto má zachovalé rozsiahle historické centrum v klasickom koloniálnom 

španielskom štýle. Na krátke obdobie na 

prelome 20. storočia žilo v Méride najviac 

milionárov v pomere k počtu obyvateľov na 

svete. Dokazuje to aj bulvár Paseo de Montejo 

s veľkolepými stavbami. Hlavné námestie 

(Plaza Grande) lemujú historické budovy a 

najstaršia katedrála v Amerike. Z veľkomesta 

vyrazíme na západ k pobrežiu Mexického zálivu 

do rybárskej obce Celestún, obľúbeného 

letoviska Mexičanov a domova plameniakov, 

nocľah.  

 

7. deň:  Celestún je situovaný na malom výbežku zeme, ústim rieky Celestún takmer izolovaný od 

pevniny. Hlavným magnetom sú plameniaky, hniezdiace v tejto oblasti väčšinu roka. Na loďkách sa 

k nim vyberieme tak blízko, ako to len budeme možné a budeme ich pozorovať v ich prirodzenom 

prostredí. Kŕdle ružových plameniakov sú dokonalým prírodným divadlom. 
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Okrem nich budeme vidieť kormorány, 

pelikány, čajky a iné vtáctvo z tesnej blízkosti. 

Loďkou vplávame do tunela hustých 

mangrovových porastov a okúpeme sa v 

priezračne čistom vodnom prameni medzi 

mangrovníkmi.  

 

Zo zelenej biosférickej rezervácie sa presunieme 

do suchšieho vnútrozemia a navštívime Uxmal, 

jednu z najkrajších a najlepšie upravených 

pamiatok mayskej civilizácie. Výhľad na celý 

areál sa naskytne z 30 m vysokej pyramídy, na ktorú 

sa dá vyliezť. Do väčšiny objektov je možné vojsť 

a prechádzať sa po nádvoriach chrámov. 

Najpôsobivejšia je 35 m vysoká „Mágova 

pyramída“ s ojedinelým oválnym pôdorysom. 

Uxmal garantuje príjemnú prechádzku v mystickej 

atmosfére.  

Cestou do Campeche vstúpime do tretej spolkovej 

krajiny s rovnomenným názvom Campeche. 

V koloniálnom období to bol najvýznamnejší 

prístav na Yucatáne. Svojou prosperitou priťahoval 

pirátov, ktorí prepadávali, okrádali a drancovali lode 

a niekoľkokrát zničili aj samotné mesto. Okolo mesta 

boli preto postavené hradby s baštami a vstupnými 

bránami, ktorými sa dnes dá vojsť do historického 

centra s farebnými domami v úzkych uličkách. Pozdĺž 

mora sa tiahne niekoľko kilometrov dlhá promenáda. 

Na kopci nad mestom čnejú obranné pevnosti. Toto 

mesto prekvapí nielen svojím čarom cez deň ale 

i rušným večerným životom. Nocľah.  

 

8. deň: Dnešný deň budeme mať najdlhší presun autobusom počas celého nášho pobytu, cca 500 km. 

Väčšinu prejdeme cez pomerne jednotvárne územie tzv. džungle. Rozsiahly riedko obývaný región 

s krovinatým a lesným porastom. Bujnejšia vegetácia bude viditeľná prejazdom cez biosférickú 

rezerváciu Calakmul, ktorá lemuje hlavnú cestu juhom Yucatánu neďaleko hraníc s Guatemalou. 

Pár kilometrov od hraníc s Belize sa stočíme na sever. Po dlhej jazde sa konečne osviežime kúpaním 

v cenote Azul, ktorý predstavuje tretí typ cenote s otvorenou hladinou podobné jazeru.  Cenote Azul 
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má hĺbku 90 metrov, sladkú vodu s teplotou okolo 20 °C a je oddelené od Karibského mora len 

úzkym pásom pevniny. Neplavci si môžu urobiť aspoň 

pekné fotografie z terasy nad cenote.  

Cieľom na prenocovanie je mestečko Mahahual 

priamo na pobreží Karibského mora s atmosférou 

menšieho letoviska no so zachovaním mexického 

ducha. Promenáda, tradičné reštaurácie, pláž, kľud.  

 

 

 

 

 

 

9. deň:  

Mestom Tulum sa začína vychýrená Mayská 

riviéra. Špecifické je aj tým, že sa tu nachádzalo 

jediné mayské sídlo situované pri mori. Ruiny sa 

vypínajú priamo na útese nad Karibským morom. 

Areál mayského osídlenia v Tulume nie je síce 

veľký ale práve svojou polohou veľmi 

originálny a fotogenický. Keďže sa náš pobyt 

chýli ku koncu a po toľkom spoznávaní sa žiada 

oddych, zvyšok dňa bude patriť moru, bielym 

plážam, kúpaniu, šnorchlovaniu, mexickému 

jedlu a pitiu. Pre nadšencov odporúčame si 

zaplávať nad druhým najdlhším korálovým 

útesom na svete, ktorý sa tu tiahne v dĺžke 1000 

km. Tulumská pláž je pravá karibská exotika, 

so všetkým čo k tomu patrí. Nocľah. 

 

10. deň:  Doobeda zvládneme ešte ranné kúpanie 

v mori a kúpanie v jaskynnom cenote. Exkurziu 

ukončíme tam, kde sme ju začali, v meste Cancún, 

ktoré je moderným a rozvinutým mestom, obzvlášť 

jeho „Zona Hoteliera“. Ako nám s radosťou v hlase 

povedala jedna americká turistka: „It is like Amerika, 

you will love it!“ (Je ako Amerika, budete ho 

milovať“). A vystihla to úplne presne, nie tým, že ho 

budeme milovať, ale tým, že výstavba a komerčne 

zamerané atrakcie sú v americkom štýle. Akurát 

nádherný oceán a dlhé biele pláže sú pravé mexické. 

Záver nášho pobytu bude patriť Cancúnu a moderne 

vybudovanej hotelovej zóne, kde nájdete úplne všetko. Od obrovských shopping centier so 

zábavnými parkmi, reštauráciami, kinami, obchodmi so suvenírmi, ale aj prístupom na verejné pláže, 
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dlhé prechádzkové zóny pozdĺž lagún, perfektne 

upravené trávniky a palmami lemované cesty. 

Svetoznáma kosa v Cancúne je výkladná skriňa 

hotelierstva a služieb cestovného ruchu pre turistov. 

Megalomanské hotely sa predháňajú v luxuse 

a originalite. Aj keď nie ste možno komerčný typ, 

rozhodne stojí za to vidieť aké formy cestovného 

ruchu existujú a čo mnohí turisti (predovšetkým 

Američania) vyhľadávajú. Nocľah.  

 

11. deň: Odlet z Cancúnu, prílet do Viedne.  

 

TEXT/FOTO: Tolmáči 

 

PODMIENKY ÚČASTI  

Vyplnením formulára sa záväzne prihlasujete k účasti na exkurzii MEXIKO 2018.  

Po zaregistrovaní sa, je potrebné do 14 dní uhradiť nevratnú zálohu 400 EUR. Potvrdenie o vašom 

zaradení do exkurzie a pokyny k platbám zašleme mailom. 

Po zakúpení letenky nie je možná zmena pasažiera.  

Študenti po absolvovaní exkurzie a splnení zadaní získajú kredity.  

Počet účastníkov: min. 15 osôb, max. 24 osôb  

 

REGISTRAČNÝ FORMULÁR 

  

CENA:  

Študenti (Bc., Mgr., PhD.):  730 EUR/ OSOBA  

Neštudenti:   770 EUR/ OSOBA 

+ LETENKA, ktorej cena sa môže pohybovať 570 – 700 EUR  

 

V CENE JE: ubytovanie*, doprava autobusom v Mexiku, doprava trajektom, vstupné na pamiatky a atrakcie zaradené v 

programe, poplatky za výjazdy zaradené v programe.  

V CENE NIE JE: letenka, strava**, cestovné poistenie, doprava na/z letisko Viedeň.  

* 2-posteľové izby v 3* hoteloch, vo vybraných hoteloch aj raňajky  

** v 2 vybraných hoteloch sú raňajky, zvyšok pobytu bez stravy 

 

Kontakt na organizátora a odborného garanta: 

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.  

e-mail: rg.exkurzia@gmail.com 

mobil: +421 905 211 017 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXhnrN3wwqc8uaJkPyLiibm9hQMjTnlY0LGGtwt7lrJPwo7Q/viewform

