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ČIČEN ICA + MAUDYNĖS 

SENOTE + KOLONIJINIS 

VALJADOLIDOS MIESTAS  

9 val. 600 300 230 200 170 148 132 125 115 105 100 95

EK BALAMAS + ČIČEN ICA 

+ MAUDYNĖS SENOTE 

DELUXE

10 -11 val. 790 395 300 230 190 170 150 140 135 120 116 110

PIRAMIDĖ KOBOS 

DŽIUNGLĖSE+ ČIČEN ICA 

+ PLAUKIOJIMAS SENOTE 

(pietūs neįskaičiuoti) ir 

Destilerija- Tekilos 

muziejus

10 -11 val. 790 395 300 230 190 170 150 140 135 120 116 110

Individualios ekskursijos Kankuno ir Majų Rivjeros regionuose (kaina nurodyta asmeniui USD doleriais)

APRAŠYMAS

Čičen Ica – paslaptingasis legendinis majų šventyklų miestas, patenkantis į Naujųjų 

Pasaulio Stebuklų sąrašą. Čia stovi įspūdingi majų architektūros šedevrai: Kukulkano 

piramidė, nuo kurios pavasario ir rudens lygiadieniais „nusileidžia“ plunksnuota 

gyvatė, Karių šventykla su stulbinančiomis freskomis, Šventasis Senotas – ritualinių 

aukojimų vieta, ir „Tūkstančio kolonų namas“. Antrojoje ekskursijos dalyje 

pasiūlysime išsimaudyti įspūdingame senote, krištolo skaidrumo vandenyje. Taip pat 

nuvyksime į Valjadolidą – vieną pirmųjų Meksikos kolonijinių miestų. Į ekskursijos 

kainą pietūs neįskaičiuoti.

Ekskursija į archeologinę radimvietę džiunglėse Ek Balam (išvertus iš majų kalbos 

vietovės pavadinimas reiškia “juodą jaguarą”), tik visai nesenai atvertą turistams. Čia 

Jūs pamatysite paslaptingąsias “angelų” skulptūras, saugančias įėjimą į „mirusiųjų 

karalystę“,tarsi gyvatės burną. Vėliau turėsite galimybę išsimaudyti pilname gyvybės 

senote, krištolinio skaidrumo vandenyje. Čia pamatysite daug įvairių tropinių augalų 

bei išgirsite laukinių paukščių giesmes. Pietūs įskaičiuoti į ekskursijos kainą (gėrimai 

už papildomą mokestį). Po pietų aplankysime Septintąjį Pasaulio Stebuklą, vieną 

paskutinių paslaptingai išnykusios Majų Civilizacijos miestą – įžymiąją Čičen Icą. 

Ekskursijos kulminacija – tekilos muziejus, kur pamatysite šio kraują kaitinančio 

gėrimo gamybos procesą bei jį padegustuosite.

Koba – senas majų miestas, atrastas tropinio miško glūdumoje. Viešėdami jame, Jūs 

turėsite galimybę užlipti į aukščiausią Jukatano pusiasalio piramidę (42 m). Nuo čia 

atsiveria kvapą gniaužiantis vaizdas į selvą, kurioje slepiasi senovės šventyklos ir 

stelos su majų hieroglifais. Jūsų laukia apsilankymas majų palikuonių gyvenvietėje, 

kurie iki šiol išsaugojo savo gyvenimo būdą ir tradicijas.

Senovės majų paslaptingasis miestas, įtrauktas į Naujų septynių pasaulio stebuklų 

sąrašą. Kukulkano piramidė, nuo kurios pavasario ir rudens lygiadieniais „nusileidžia“ 

plunksnuota gyvatė, Jaguaro šventykla su stulbinančiomis freskomis, Šventasis 

Senotas – ritualinių aukojimų vieta, ir „Tūkstančio kolonų namas“ — visa tai ir dar 

daugiau Jūs susiksite legendinėje Čičen Icoje. Antrojoje ekskursijos dalyje pasiūlysime 

išsimaudyti įspūdingame senote, krištolo skaidrumo vandenyje.

Ekskursijos kulminacija – tekilos muziejus, kur pamatysite šio kraują kaitinančio 

visame pasaulyje pagarsėjusio gėrimo gamybos procesą bei jį padegustuosite.



3 PIRAMIDĖS (TULUMAS 

+ KOBA + ČIČEN ICA) + 

PLAUKIOJIMAS SENOTE

13 val. 800 400 330 280 250 200 190 180 170 150 135 125

FLAMINGŲ IR ROŽINIŲ 

EŽERŲ DRAUSTINIS + 

PLAUKIOJIMAS SENOTE- 

URVAS IR KOLONIJINIS 

VALJADOLINOS MIESTAS  

(pietūs neįskaičiuoti)    

10-11 val. 740 370 284 213 210 175 150 135 125 113 108 102

FLAMINGŲ IR ROŽINIŲ 

EŽERŲ DRAUSTINIS + 

KROKODILŲ UPĖ IE 

“JUODOJO JAGUARO” 

PIRAMIDĖ EK BALAME 

(pietūs neįskaičiuoti)

10-11 val. 790 395 300 230 190 170 150 140 135 120 116 110

TULUMAS+ 

PLAUKIOJIMAS SU 

JŪRINIAIS VĖŽLIAIS 

(pietūs neįskaičiuoti)

6 val. 550 275 250 188 170 142 140 135 125 113 108 102

Iš ryto aplankysite Meksikos įlankos pakrantę, kur mažomis valtimis galėsite 

paplaukioti viename gražiausių Jukatano pusiasalio gamtos draustinių. Plaukdami 

tarp mangrovės medžių stebėsite draustinio paukščius jų natūralioje aplinkoje, 

pamatysite kaimanų krokodilus, sužinosite, kas yra „kardauodegiai“, ir pasigrožėsite 

rožinių flamingų pulkais. Po pasigrožėjimo draustiniu, Jūsų laukia pasivaikščiojimas 

prie rožinių ežerų. Tuomet keliausite maudytis senote ir pietauti (pietūs įskaičiuoti, 

gėrimai už papildomą mokestį). Pakeliui atgal, užsuktite į kolonijinį Valjadolinos 

miestą, pasivaikščiosite pagrindinėje aikštėje, užsuksite į katalikų šventyklą, 

sužinosite šio miesto svarbą Meksikos istorijoje.

Iš ryto aplankysite Meksikos įlankos pakrantę, kur mažomis valtimis galėsite 

paplaukioti viename gražiausių Jukatano pusiasalio gamtos draustinių. Plaukdami 

tarp mangrovės medžių stebėsite draustinio paukščius jų natūralioje aplinkoje, 

pamatysite kaimanų krokodilus, sužinosite, kas yra „kardauodegiai“, ir pasigrožėsite 

rožinių flamingų pulkais. Po pasigrožėjimo draustiniu, Jūsų laukia pasivaikščiojimas 

prie rožinių ežerų. Vėliau galėsite pasimėgauti jūros gėrybių pietumis vietiniame 

restorane (pietūs už papildomą mokestį). Po pietų vyksite į Ek Balamą – majų 

civilizacijos miestą, pagarsėjusį skulptūrinėmis figūromis iš “estuko” (taip vadinamo 

majų cemento). Nors archeologinės zonos plotas nėra labai didelis, tačiau čia yra 

vienas itin įspūdingas statinys – Akropolis – piramidė. Ši piramidė – tai Valdytojo 

Dvaras, nuo kurio viršūnės galima pasigrožėti kitais Ek Balamo statiniais, tame tarpe 

Pok ta Pok žaidimų aikštėmis, dvynių piramide ir stelų šventove.

Intensyviausia ir įdomiausia ekskursija Jukatano pusiasalyje. Ekskursijos pradžioje 

vyksite į senovinį Tulumo miestą, gražiausią Karibų jūros pakrantės majų uostą. 

Būtent čia - gražiausios atostogų nuotraukos. Po istorinės ekskursijos dalies, Jūsų 

laukia tikras nuotykis – plaukiojimas su jūriniais vėžliais natūralioje jų buvimo 

aplinkoje. Šiuo metu Tulumas ir gretimi paplūdimiai yra viena iš nedaugelio vietų 

pasaulyje, kur vėžliai plaukioja pulkais poruotis ir dėti kiaušinius. Turėsite unikalią 

galimybę pamatyti iš arti ir paplaukioti šalia šių nuostabių gyvūnų. Į ekskursijos kainą 

(10 dolerių uosto mokestis neįskaičiuotas) įskaičiuota: transportas, rusakalbis gidas, 

nardymo kaukė ir plaukmenys, įėjimo bilietai. Pietūs į kainą neįskaičiuoti.

• Tulumas – pats gražiausias majų uostas, išsidėstęs Karibų jūros pakrantėje. Čia Jūsų 

laukia pačios gražiausios atostogų nuotraukos.

• Koba — senovinis Majų miestas, pasislėpęs tropiniame miške. Taip pat galimybė 

pakilti į pačią aukščiausią Jukatano pusiasalio piramidę(42 metrai!)

• Čičen Ica – Septintasis Pasaulio Stebuklas ir pats didžiausias žaidimų kamuoliu 

laukas.

• Maudynės viename gražiausių Jukatano pusiasalio senotų.

• Tekilos degustacija (jei muziejus atidarytas).



KOBA + TULUMAS + 

PLAUKIOJIMAS 

LAUKINIAME SENOTE 

(pietūs neįskaičiuoti)

6 val. 600 300 230 200 170 148 132 125 115 105 100 95

KOBA + TULUMAS + 

PLAUKIOJIMAS 

PASLAPTINGOJE UPĖJE 

(pietūs neįskaičiuoti)

ŠKARETO PARKAS 

INDIVIDUALIU 

AUTOMOBILIU SU 

RUŠAKALBIU GIDU 

(pietūs neįskaičiuoti)

14 val. 600 335 280 275 230 215 185 190 180 180 180 180

ŠKARETO PARKAS 

INDIVIDUALIU 

AUTOMOBILIU SU 

RUŠAKALBIU GIDU 

(pietūs įskaičiuoti)

14 val. 650 375 315 315 255 250 227 215 200 200 200 200

TULUMAS + VAKARO 

ŠOU ŠKARETO PARKE 

ARBA KOBOJE + ŠOU 

ŠKARETO PARKE  (pietūs 

neįskaičiuoti)

14 val. 660 385 305 261 235 213 200 195 185 181 175 165

TEMASKALIS MAJŲ 

CEREMONIJA SU 

ŠAMANU

5 val. 450 225 150 113 90 90 90 90 90 85 85 85

Ekskursijos pradžioje vyksite į senovinį Tulumo miestą, gražiausią Karibų jūros 

pakrantės majų uostą. Būtent čia - gražiausios atostogų nuotraukos.  Garsiausias 

Meksikos parkas, kuriame sutiksite beveik visus vietinės floros ir faunos atstovus. 

Škareto parke jūsų laukia jaguarai, pumos, tapyrai, kelios beždžionių rūšys ir begalė 

paukščių, įskaitant didžiausią papūgų arų populiaciją Šiaurės Amerikoje.

Nepakartojama patirtis! Vienas iš nedaugelio indų ritualų, išlikusių iki šių dienų. 

Temaskalis - tai drėgna garų pirtis, prisotinta egzotiškų žolelių aromatu, kurioje, 

pasitelkus Indijos šamaną, patirsite ezoterinį apsivalymo ir dvasinio atgimimo ritualą, 

susidedantį iš 4 etapų. Jo pabaigoje Jūsų laukia gydomojo molio kaukė, žolelių arbata 

ir lengva tropinių vaisių bei bulvių vakarienė,  kepama ant vulkaninių akmenų. 

(Įskaičiuota: transportas, rusakalbis vertėjas, ceremonija ir skani vaisių vakarienė).

Koba – senovinis majų miestas, atrastas tropinio miško glūdumoje. Jūs turėsite 

galimybę užlipti į aukščiausią Jukatano pusiasalio piramidę (42 m). Nuo čia atsiveria 

kvapą gniaužiantis vaizdas į selvą, kurioje slepiasi senovės šventyklos ir stelos su 

majų hieroglifais. Jūsų laukia apsilankymas majų palikuonių gyvenvietėje, kurie iki 

šiol išsaugojo savo gyvenimo būdą ir tradicijas. Vėliau vyksite į senovinį Tulumo 

miestą, gražiausią Karibų jūros pakrantės majų uostą. Po ekskursijos maudysitės 

laukiniame senote, džiunglių viduryje.

Viena įdomiausių ekskursijų Jukatano pusiasalyje. Leiskitės į stebuklingą kelionę palei 

Paslaptingąją upę, įrašytą į Gineso rekordų knygą kaip ilgiausią požeminę upę 

pasaulyje, ir vietą, kur gamtos kalba parašyta mūsų planetos istorija.Koba – senovinis 

majų miestas, atrastas tropinio miško glūdumoje. Jūs turėsite galimybę užlipti į 

aukščiausią Jukatano pusiasalio piramidę (42 m). Nuo čia atsiveria kvapą gniaužiantis 

vaizdas į selvą, kurioje slepiasi senovės šventyklos ir stelos su majų hieroglifais. Jūsų 

laukia apsilankymas majų palikuonių gyvenvietėje, kurie iki šiol išsaugojo savo 

gyvenimo būdą ir tradicijas. Vėliau vyksite į senovinį Tulumo miestą, gražiausią 

Karibų jūros pakrantės majų uostą.

Garsiausias Meksikos parkas, kuriame sutiksite beveik visus vietinės floros ir faunos 

atstovus. Škareto parke jūsų laukia jaguarai, pumos, tapyrai, kelios beždžionių rūšys 

ir begalė paukščių, įskaitant didžiausią papūgų arų populiaciją Šiaurės Amerikoje. 

Natūralūs baseinai su delfinais, rajomis ir rykliais, akvariumas su jūros vėžliais, ola su 

šikšnosparniais, požeminė upė, drugelių sodas ir orchidėjų plantacija - šiuos ir kitus 

atradimus turėsite galimybę išvysti šios ekskursijos metu.

Parke yra šeši teminiai restoranai, kuriuose patiekiami patys puikiausi valgiai 

kiekvienam skoniui.

Vakare turėsite galimybę pasimėgauti spektakliu, kuris supažindins jus su Meksikos 

istorija ir kultūra.

Vakaro šou metu galite užsisakyti VIP vakarienę, iš kur atsiveria geriausias arenos 

vaizdas.



MAJŲ PASAULIS

2 DIENOS / 1 NAKTIS

2 dienos ir 1  

naktis
1420 820 608 503 440 426 394 371 354 340 328 320

KOLUMBO LAIKŲ 

VIRTUVĖS PAMOKOS 

MAJŲ RANČOJE

4 val. 650 325 250 230 200 180 160 140 120 100 100 100

KOLUMBO LAIKŲ 

VIRTUVĖS PAMOKOS 

MAJŲ RANČOJE + 

TEMASKALIS

5 val. 750 375 275 250 220 200 180 180 140 120 120 120

Pasinerkite į senovės pasaulio istoriją, Meksikos skonį, grožį, kolonijinius miestus ir 

tradicijas.

1 diena. Apsilankymas Čičen Icoje - majų kultūros „perle“. Pamatysite šalies vizitinę 

kortelę - paslaptingą Kukulkano piramidę. Po pietų Jūsų laukia maudynės Ik-Kilio 

senote, krištolo skaidrumo vandenyje ir Jukatano pusiasalio sostinė - baltaakmenė 

Merida, kur pajusite tikrosios Meksikos dvasią. Miestas buvo pastatytas 

konkistadoriaus Francisco de Montejo senovės majų gyvenviečių vietoje ir išsaugojo 

puikius kolonijinės architektūros pavyzdžius.

2 diena.  Svarbiausias programos akcentas yra ekskursija po muziejų - kakavos 

plantacija su šokolado gėrimo, paruošto pagal senovės majų receptą, degustacija. Jūs 

tapsite tikros ritualinės ceremonijos, kurią atliks Indijos šamanai, liudininkais. Vėliau 

aplankysite Ušmalį. Šiame archeologiniame rajone visus be išimties stebina 

Nepralenkiamas Stebukladario Šventyklos, Valdovo rūmų, Vėžlių namų, žaidimų 

kamuoliu aikštės grožis ir didybė. Po pietų aplankykite senovės haciendą - vietą, 

kurioje prieš daugelį amžių gyveno turtingi Ispanijos gubernatoriai. (Įskaičiuota: 

transportas, rusakalbis gidas, apgyvendinimas 4 * viešbutyje su pusryčiais, įėjimo 

bilietai ir mokamas kelias bei automobilių stovėjimo aikštelė).

Meksikietiška virtuvė - gyva ir unikali, pasižyminti ryškiais pikantiškais skoniais, 

laikoma žmonijos kultūros paveldu ir saugoma UNESCO. Ši virtuvė yra šiuolaikinių 

technologijų ir senovės tradicijų, išlikusių iki šių dienų, mišinys.

Šis turas ne tik suteiks jums -inių apie tipinius indėnų valgytus patiekalus prieš 

tūkstančius metų, bet ir leis Jums patiems dalyvauti maisto gaminimo procese.

Čia sužinosite gero meksikietiško padažo receptus, kiek yra pipirų rūšių Meksikoje, 

paskanausite žemėje keptos kiaulieos, paragausite kaktuso bei keptų žiogų, kurie 

kuriose Meksikos valstijose taikomi tikru delikatesu. Ekskursijos metu sužinosite, kaip 

pasigaminti tacos su sūriu ir daug kitokių patiekalų.


