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Apžvalginė ekskursija po 

Meksiko miestą

Apžvalginės ekskursijos po centrinę miesto dalį metu aplankysite Sokalo aikštę – politinį šalies 

centrą, miesto katedrą, apžiūrėsite Prezidento rūmus, garsėjančius įžymiojo Meksikos tapytojo 

Diego Riveros sienine tapyba, užsuksite į Tenočtitlano griuvėsius – senovės actekų sostinę. Taip 

pat pravažiuosite pačia gražiausia Meksiko gatve – Paseo de la Reforma, kuri įžymi daugybe 

paminklų, skulptūrų ir daug kuo kitu.

4 val. 440 219 150 125 103 88 76 71 75

Apžvalginė ekskursija po 

Meksiko miestą  + 

Antropologijos muziejus 

(išskyrus pirmadienį)

Apžvalginės ekskursijos po centrinę miesto dalį metu aplankysite Sokalo aikštę – politinį šalies 

centrą, miesto katedrą, apžiūrėsite Prezidento rūmus, garsėjančius įžymiojo Meksikos tapytojo 

Diego Riveros sienine tapyba, užsuksite į Tenočtitlano griuvėsius – senovės actekų sostinę. Taip 

pat pravažiuosite pačia gražiausia Meksiko gatve – Paseo de la Reforma, kuri įžymi daugybe 

paminklų, skulptūrų ir daug kuo kitu. Antroje ekskursijos dalyje Jūsų laukia Nacionalinis 

antropologijos muziejus - tikras Meksikos kultūros ir istorijos artefaktų lobynas. Čia 

eksponuojami unikalūs meno kūriniai, senovės actekų, olmekų, majų bei kitų pirmykščių genčių, 

gyvenusių Meksikoje buities objektai.

5 val. 453 231 163 138 125 106 88 75 75

Apžvalginė ekskursija po 

Meksiko miestą + 

Čapultepeko pilis + 

Antropologijos muziejus 

(išskyrus pirmadienį)

Nepraleiskite unikalios galimybės aplankyti Meksikos sostinę, kontrastų miestą – Meksiko 

miestą.

Po pusryčių vyksite į Meksikos sostinės širdį - pagrindinę Sokalo aikštę. Čia pamatysite senovės 

actekų piramidės griuvėsius arba tai, kas liko iš didingo Tenočitlano miesto, kurio turtai stebino 

ispanų užkariautojus. Pasigrožėkite seniausios Lotynų Amerikos katedros grožiu ir sužinokite, 

kodėl meksikiečiai uždeda spynas ant grotų katedros viduje, stebėkitės garsiosiomis Diego 

Riveros freskomis, kurios su didele meile atspindėjo Meksikos istoriją ir kultūrą. Vėliau šiek tiek 

pasivaikščiosite akmenimis grįstomis gatvėmis šalia pagrindinės aikštės ir važiuosite Meksikos 

„Eliziejaus laukais“ - Reformos prospektu.Pagrindinis prospektas yra sostinės puošmena, jis 

garsėja daugybe paminklų ir skulptūrų: tarp jų ypatingai išsiskiria Auksinis angelas.

Važiuojant Reformos prospektu, Jūsų kelias nuves tiesiai į Čapultepeko pilį, esančią to paties 

pavadinimo kalvos viršūnėje, kuri iš indėnų nautlų kalbos reiškia „žiogų kalva“. Ši kalva actekų 

buvo laikoma šventa, bei tai nesutrukdė ispanams ant jos pastatyti rūmų, kurie dabar yra 

vienintelė karališkoji pilis visoje Šiaurės Amerikoje.

Kvapą gniaužiantis priešais išsidėsčiusios sostinės bei įspūdingo pilies parko vaizdas nepaliks 

abejingų. Gidas Jums papasakos pilies istoriją, kuri nejučia susipina su vizos Meksikos istorija. 

Muziejaus ekspozicijoje pristatomi nesugadinti prašmatnūs Habsburgų laikotarpio interjerai, 

portretai ir paveikslai, drabužiai, įvairūs aksesuarai, laikrodžiai, papuošalai, monetos, 

antspaudai, indai ir kt.

Kino gerbėjams bus dvigubai įdomu aplankyti pilį, nes daugybė garsaus filmo „Romeo ir 

Džuljeta“ scenų su Leonardo DiCaprio buvo nufilmuotos būtent Čapultepeko pilyje. * 

Papildomai galima aplankyti antropologijos muziejų, garsų visame pasaulyje dėl savo 

eksponatų, tarp kurių yra Mesoamerikoje gyvenusių indėnų lobiai.

6 val. 453 231 163 138 125 106 88 75 75

Individualios ekskursijos Meksiko mieste



Apžvalginė ekskursija po 

miestą + Teotihuakano 

piramidės + Bazilika

Apžvalginės ekskursijos po centrinę miesto dalį metu aplankysite Sokalo aikštę – politinį šalies 

centrą, miesto katedrą, apžiūrėsite Prezidento rūmus, garsėjančius įžymiojo Meksikos tapytojo 

Diego Riveros sienine tapyba, užsuksite į Tenočtitlano griuvėsius – senovės actekų sostinę. Taip 

pat pravažiuosite pačia gražiausia Meksiko gatve – Paseo de la Reforma, kuri įžymi daugybe 

paminklų, skulptūrų ir daug kuo kitu.

Vėliau atrasite „miestą, kuriame žmonės tampa dievais“ - Teotihuakaną, kur pamatysite 

garsiąsias Saulės ir Mėnulio piramides.

Ekskursijos metu aplankysite legendomis ir stebuklais apipintą Mergelės Gvadelupės (Meksikos 

globėjos) baziliką.

Visos dienos ekskursija. Pietūs ir pervežimas į oro uostą neįskaičiuoti.

8 val. 453 231 163 138 125 106 88 75 75

Apžvalginė ekskursija po 

miestą + Antropologijos 

muziejus + Teotihuakano 

piramidės (išskyrus 

pirmadienį)

Apžvalginės ekskursijos po centrinę miesto dalį metu aplankysite Sokalo aikštę – politinį šalies 

centrą, miesto katedrą, apžiūrėsite Prezidento rūmus, garsėjančius įžymiojo Meksikos tapytojo 

Diego Riveros sienine tapyba. Vėliau Jūsų laukia Nacionalinis antropologijos muziejus - tikras 

Meksikos kultūros ir istorijos artefaktų lobynas. Čia eksponuojami unikalūs meno kūriniai, 

senovės actekų, olmekų, majų bei kitų pirmykščių genčių, gyvenusių Meksikoje buities objektai. 

Taip pat pravažiuosite pačia gražiausia Meksiko gatve – Paseo de la Reforma, kuri įžymi 

daugybe paminklų, skulptūrų ir daug kuo kitu.

Po apžvalginės ekskursijos po mietą ir aplilankymo Nacionaliniame Antropologijos muziejuje, 

atrasite „miestą, kuriame žmonės tampa dievais“ - Teotihuakaną, kur pamatysite garsiąsias 

Saulės ir Mėnulio piramides. Visos dienos ekskursija. Pietūs neįskaičiuoti.

9 val. 500 250 188 175 163 144 128 110 110

Teotihuakano piramidės + 

Bazilika

Galimybė atrasti „miestą, kuriame žmonės tampa dievais“ - Teotihuakaną, kur pamatysite 

garsiąsias Saulės ir Mėnulio piramides.

Ekskursijos metu aplankysite legendomis ir stebuklais apipintą Mergelės Gvadelupės (Meksikos 

globėjos) baziliką.

Visos dienos ekskursija. Pietūs neįskaičiuoti.

8 val. 453 231 163 138 125 106 88 75 75

3 muziejai: Antropologijos 

muziejus, Fridos Kalo 

muziejus ir Trockio muziejus 

(išskyrus pirmadienį)

Jūsų laukia Nacionalinis antropologijos muziejus - tikras Meksikos kultūros ir istorijos artefaktų 

lobynas. Čia eksponuojami unikalūs meno kūriniai, senovės actekų, olmekų, majų bei kitų 

pirmykščių genčių, gyvenusių Meksikoje buities objektai. Po apsilankymo Antropologijos 

muziejuje vyksite į vaizdingą Kojoakano rajoną, kur yra garsios meksikiečių menininkės Fridos 

Kalo namas - muziejus. Tai brangiausia Lotynų Amerikos menininkė. „Sotheby’s“ ekspertų 

įvertintas Fridos autoportretas „Šaknys“ („Raices“) siekia 7 milijonus dolerių. Jos paveikslus 

galima pamatyti Luvre, Niujorke, tačiau geriausia proga susipažinti su jos kūryba yra aplankyti 

Mėlynuosius namus arba Fridos Kalo muziejų. Taip pat šią dieną aplankysite Leono Trockio 

muziejų.

6 val. 500 250 188 175 163 144 128 110 110



2 kolonijiniai miestai per 

vieną turą : Kuernavaka ir 

Tasko

Kuernavaka – labai gražus kolonijinis miestas, kuris neretai vadinamas “amžinojo pavasario” 

miestu. Ekskursijos Kuernavakoje metu aplankysime Korteso dvarą ir pranciškonų vienuolyną.

Tasko miestas įsikūręs kalnuose, pačioje šalies širdyje. Jį UNESCO įtraukė į saugomo pasaulinio 

paveldo sąrašą. Mieste galioja griežti įstatymai, susiję su naujų namų statyba, tad čia puikiai 

išsaugota senus laikus menanti atmosfera. Mieste gausu ispaniškojo baroko architektūros 

perliukų. Itin įspūdinga gotikinė Šv. Prisko katedra ir apie ją vingiuojančios senos gatvelės. Šalia 

Tasko miesto yra nemažai sidabro kasyklų, atrastų po konkistadorų užkariavimų. Čia veikia 

daugiau nei 500 sidabro parduotuvių.

10 val. 500 250 188 175 163 144 125 100 100

Kolonijinis Tasko miestas ir 

Sočikalko griuvėsiai

Pirmoje ekskursijos dalyje aplankykite kolonijinį Tasko miestą, įsikūrusį kalnuose šalies centre, 

kurį UNESCO paskelbė pasauliniu žmonijos paveldu. Mieste galioja griežti įstatymai, susiję su 

naujų namų statyba, tad čia puikiai išsaugota senus laikus menanti atmosfera. Mieste gausu 

ispaniškojo baroko architektūros perliukų. Gotikinė Šv. Prisko katedra ir akmenimis grįstos 

gatvės suteikia miestui ypatingo prieskonio.

Antroje ekskursijos dalyje aplankysite Sočikalko - senovės ikikolumbiečių gyvenvietė, kurios 

pavadinimas verčiamas kaip „gėlių namai“, buvo įkurta 200 m. Plunksnuotosios gyvatės 

šventykla stebina dailiais frizais, vaizduojančiais plunksnuotą gyvatę, supančią šventyklą iš visų 

pusių. Pamatysite kitus Sočikalko paminklus: terasinių piramidžių formos šventyklos, rūmai, 

trys žaidimų kamuoliu aikštelės, pirtys, neįprasta apvalių altorių eilė ir urvas su išskaptuotais 

laipteliais. Taip pat čia yra keletas stovinčių stelų.

Dar viena populiari lankoma Sočikalko vieta yra „Požeminė saulės observatorija“. Kai saulė 

pereina per zenitą gegužės 14 ir 15 dienomis bei liepos 28 ir 29 dienomis, saulės spindulys 

prasiskverbia pro siaurą skylutę observatorijos lubose ir atsispindi grindyse. Pakišę ranką po 

šviesos spinduliu, ant urvo grindų pamatysite rankos griaučių projekciją.

10 val. 500 250 188 175 163 144 125 100 100

Puebla + mažiausias 

ugnikalnis pasaulyje + 

Čolula

Pasak legendų, angelai pasirodė vienam vyskupui, nurodydami būsimo Pueblos miesto buvimo vietą. 

Miestas jus nustebins nuostabia kolonijine architektūra, istoriniais paminklais, įskaitant Rosario koplyčią, 

Santa Domingo vienuolyną, miesto katedrą, saugomą UNESCO. Bažnyčios ir namai, dekoruoti 

keraminėmis plytelėmis „talavera“, aplinkinių kalnų ir ugnikalnių peizažai, daro šį miestą patraukliu 

ištroškusiems gražiausių nuotraukų bei senovės architektūros mėgėjams.

Čia pamatysite mažiausią pasaulyje ugnikalnį – Kueksomatą („Cuexcomate“). Jo aukštis siekia vos 13 

metrų, o skersmuo neviršija 23 metrų. Be mažo aukščio, šis ugnikalnis turi dar vieną unikalią savybę. Jo 

viduje yra spiraliniai laiptai, vedantys į pačią ugnikalnio kraterio gelmę. Sustingę lavos sluoksniai stebina 

ne tik vulkanologus, bet ir paprastus turistus.
Vėliau vyksite į Čolulą - buvusį Indijos miestą, garsėjantį Toltekų laikų piramide, kuri laikoma viena didžiausių piramidžių pasaulyje. 

Piramidės viršuje pastatyta Švč. Mergelės Guodėjos bažnyčia. Manoma, kad Čolulos miestas kadaise buvo svarbus 

politinis ir apeiginis Mesoamerikos klasikinio laikotarpio centras. Šis miestas buvo tarsi veidrodinis 

Teotihuakano klestėjimo laikų atspindys.

10 val. 500 250 188 175 163 144 125 100 100



Atlantos Tulu + 

Teotihuakano piramidės

Ekskursijos metu aplankysite du legendinius ikikolumbinės eros miestus. Pradžioje vyksite į 

paslaptingąjį Teotihuakaną - „miestą, kuriame žmonės tampa dievais“, eisite Mirusiųjų keliu, 

kopsite į aukščiausią Meksikos piramidę - Saulės piramidę (aukštis - 64 metrai), nuo kurios iš 

paukščių skrydžio aukščio pasimėgausite peizažu tarsi iš kitos planetos.

Vėliau keliausite į senovės Toltekų sostinę Tulą. Ten pamatysite didingą Ryto žvaigždžių 

piramidę, akmenines karių skulptūras, frizą, vaizduojantį jaguarus ir erelius, ryjančius žmonių 

širdis, ir daug daugiau įdomybių.

Visos dienos ekskursija.

10 val. 513 363 231 219 206 188 175 169 156

Drugelių-monarchų 

draustinis ir  и 

Kosmovitralio Botanikos 

sodas su vitražais (gruodžio 

– kovo mėnesiais)

Drugelių - monarchų draustinis - pusryčiai - išvykimas iš viešbučio - Piedra Erada draustinis - 

grįžimas į Meksiko miestą.

Kasmet drugeliai- monarchai keliauja daugiau nei 5 tūkstančius kilometrų žiemoti Meksikos 

Mičiakano valstijos miškuose, kurie šių nuostabių vabzdžių buvimo laikotarpiui virsta tikra gyva 

ryškiai oranžinės spalvos antklode. Šį nuostabų gamtos reiškinį galite stebėti tik 3 mėnesius nuo 

lapkričio iki kovo, todėl nepraleiskite progos prisijungti prie mūsų šioje nuostabioje kelionėje.

Ekskursija visai dienai. Pietūs neįskaičiuoti.

Įskaičiuotas jodinėjimas žirgais parke. Vėliau Jūsų laukia Kosmovitralio Botanikos sodas su 

dailininko Froreso Valdeso vitražais (71 km). Botanikos sodas įkurtas istoriniame 1910 m. 

pastate, buvusiame Tolulos miesto turguje. 1990 metais čia buvo atidarytas unikalus botaninis 

sodas, kur fantastiškų vitaržų fone galima išvysti net 400 rūšių augalų 3000 kv. metrų plote. Tai 

vienas didžiausių tokio pobūdžio kūrinių pasaulyje: 28 spalvų stiklai susijungia į ryškius 

neįprastus paveikslus.

10 val. 575 306 243 187 156 138 119 107 100

Kolonijinis Tasko miestas 

+Kakahuamilpos urvai

Sugrįžimas į Tasko. Siauros jaukios gatvelės, grįstos grubiais akmenimis, puošnūs seni namai su 

fontanais, vientisi raudoni čerpiniai stogai nesibaigiančių kalnų viršūnių fone daro šį miestą 

viena vaizdingiausių vietų visoje Meksikoje. Ekskursija pėsčiomis po įdomiausias Tasko gatves ir 

aikštes, sidabro bei kitokias parduotuves. Pamatysite pagrindinę aikštę - „Plaza Borda“ - 

prancūzo Josefo de la Borda, sidabro verslo įkūrėjo mieste, namą-muziejų ir Santa Prisca 

klasikinio baroko stiliaus katedrą, pastatytą XVIII amžiuje. Vėliau vyksite į Kakahuamilpos grotą 

- tikrą kelionę laike ir erdvėje. Gražiausi šalies urvai su 27 apšviestomis salėmis driekiasi 1400 

m, kai kurios iš jų siekia iki 80 m aukščio. Čia yra daugybė neįprastų stalaktitų ir stalagmitų 

darinių, ant kurių paviršiaus matosi gyvūnų, žmonių vaizdai, įvairios fantastiškos formos - tai 

vieta Jūsų fantazijai! Nustatyta, kad stalaktitų ir stalagmitų augimo greitis, pasak mokslininkų, 

yra apie 2 cm per šimtmetį. Kiek metų gamta dirbo kurdama savo kūrinius! Kakahuamilpos 

urvai yra garsiausi ir labiausiai lankomi visoje Meksikoje.

10 val. 575 306 243 187 156 138 119 107 100



Fridos Kalo muziejus + 

Hacienda Dolores Olmedo 

„La Noria“ + 

Plūduriuojantys Sočimilko 

sodai (išskyrus pirmadienį)

Po pusryčių mūsų kelias ves į sostinės pietus - į kolonijinį Kohoakano kvartalą, kur aplankysime 

„Mėlynąjį namą“, kuriame gyveno ir dirbo žymiausia Meksikos menininkė Frida Kalo. Namas, 

kuriame menininkė pragyveno nuo gimimo iki mirties, tiksliai išsaugojo jo ekstravagantiškos 

šeimininkės sukurtą aplinką. Įvairiaspalvės keramika dekoruotos sienos, ant stalo išsibarstę 

papuošalai, nėriniuota patalynė su Lenino ir Mao portretais miegamajame, darbo studija.

Vėliau susipažinsime su nuostabiąja „La Noria“ hacienda, kur stovi Dolores Olmedo muziejus. 

Šiame muziejuje yra tokių garsių menininkų kaip Diego Rivera, Frida Kalo ir kitų paveikslų 

kolekcijos **.

Ekskursijos kulminacija taps pasivaikščiojimas Meksikos „Venecija“, Sočimilko kanalais. Čia 

mūsų lauks kelionė laivu, kur mums bus pasiūlyta paragauti tekilos klausantis Meksikos mariači 

dainų (tekila ir mariači už papildomą mokestį).

8 val. 575 343 273 212 175 154 138 120 120

SKRYDIS ORO BALIONU 

VIRŠ TEOTIHUAKANO 

PIRAMIDŽIŲ

Anksti ryte, apie 5.30 val., vyksite į paslaptingą Teotihuakaną - kultinį senovės indėnų centrą, 

stebinantį pastatų mastu ir didybe. Teotihuakanas – «vieta, kur gimsta dievai». Jums 

suteikiama unikali galimybė pamatyti šį įspūdingą vaizdą iš paukščio skrydžio. Skrydis oro 

balionu per archeologinę vietovę - nepamirštama patirtis!

Po stebėjimo iš viršaus, turėsite galimybę jį apžiūrėti ir iš vidaus. Galėsite užlipti ant Saulės ir 

Mėnulio piramidžių, praeiti Mirusiųjų Keliu, kuriuo vaikščiodavo senovės actekai. Turėsite 

galimybę išgirsti daugybę legendų apie senovės miesto statybas bei jo ištuštėjimą, taip pat 

apie tai, kokių žinių senovės gyventojai turėjo apie astronomiją, astrologiją bei šių žinių 

atsispindėjimą pastatų statybose.

6 val. 938 469 431 375 356 338

KELIONĖ PĖSČIOMIS PRIE 

NEVADOS DE TOLUKOS 

UGNIKALNIO

Meksikos ugnikalnis Nevada de Toluka laikomas ketvirta iš aukščiausių šalies viršūnių kurios 

aukštis siekia 4680 m. Vulkanas garsėja vaizdingais peizažais, 2 - Saulės ir Mėnulio ežerais, 

esančiais krateryje. Pakeliui į ugnikalnį galima grožėtis nacionalinio parko grožiu.

Ankstyvas išvykimas (apie 5 val. ryte). Kelias trunka apie 1 val. Ėjimas pėsčiomis trunka apie 5 

valandas. Per tą laiką Jūs nukeliausite iki vulkano kraterio, pasigrožėsite Saulės ir Mėnulio 

lagūnomis ir nufotografuosite pačius įspūdingiausius peizažus. Į Meksiko miestą grįšite vakare.

10 val. 875 438 375 350 331 313

kaina nurodyta JAV doleriais asmeniui
priemoka už VIP transportą (Suburban Chevrolet arba Ford Expedition) 150 dolerių

įskaičiuota:
Transportas – lengvasis automobilis arba minivenas
rusakalbis gidas ekskursijos metu
įėjimo bilietai
mokami keliai ir stovėjimo aikštelės
* valtis Sočimilko parke
** žirgai Drugelių draustinyje

neįskaičiuota:
apgyvendinimas ir arbatpinigiai
pietūs


