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Podróż śladami jaguara! 



Ilość osób: 

Miejsce: 

Termin: 

Min. 10 osób 

Gwatemala & Meksyk 

26.10-06.11.2021, 12 dni  

Zapraszamy na wyprawę marzeń – tropem Jaguara. Do 

tajemniczej Gwatemali, gdzie weźmiemy udział w szamańskich 

ceremoniach,  odkryjemy sekrety kawy, zobaczymy wschód 

słońca nad jeziorem Atitlan, poznamy Maximona, zwiedzimy 

najsłynniejsze miasto Majów – Tikal, a na zakończenie 

zaznamy relaksu na Riviera Maya w Meksyku! 

 
„Każda, nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku.” 



INFORMACJE PRAKTYCZNE 

 

Gwatemala - to kraj bardzo niebezpieczny ze względu na swoją  

niesamowitą właściwość – człowiek, który raz się tam znajdzie albo  

mówi: „koniecznie Tu muszę wrócić”, albo po prostu raz urzeczony jego  

pięknem i życzliwością ludzi - zostaje na stałe! 

 

CZAS 

• Różnica czasu między Polską, a Gwatemalą wynosi - 8 godzin. 

 

WIZY I PRZEPISY WJAZDOWE 

• Obywatele RP przebywający w Gwatemali w celach turystycznych nie 

dłużej niż 90 dni nie podlegają obowiązkowi wizowemu. Paszport 

musi być ważny minimum 6 miesięcy od chwili przekroczenia granicy.  

 

PRZEPISY PRAWNE 

• Brak szczególnych regulacji dotyczących wwozu, wymiany i wywozu 

pieniędzy. Restrykcje celne nie odbiegają od ogólnie przyjętych 

standardów; na granicy wypełnia się deklarację celną. Surowo 

zabronione jest wywożenie znalezisk z wykopalisk archeologicznych 

 

SZCZEPIENIA 

• Nie są obligatoryjne. 



DZIEŃ 1, 26.10.2021, wtorek: Viva Guatemala!  

  
Spotkanie na lotnisku w Warszawie. Poranny przelot do Gwatemala City z 

przesiadką (w Amsterdamie i Panama City).  

Lądowanie o 20:54 i przywitanie na międzynarodowym lotnisku La Aurora i przejazd 

do miasta Antigua Guatemala (1 godz.), gdzie spędzimy kolejne dwie noce w Hotelu 

Posada de don Rodrigo 4*. 

 

Antigua znajduje się  45 km na zachód od Guatemala City. Całe miasto, wraz ze  

słynnym widokiem na Volcán de Agua (3766 m n.p.m.), jest wpisane na listę dziedzictwa  

kulturowego UNESCO. Było stolicą kraju aż do końca XVIII wieku, kiedy trzęsienie  

ziemi zniszczyło jego dużą część i władze kolonialne nakazały opuszczenie miasta. 

 

Jego przepiękne żywe kolory, atmosfera i obłędne położenie sprawiają, że ciężko się  

stad wyjeżdża! 

 

Są miasta, w których można zakochać się od pierwszego wejrzenia. Taka jest dawna  

stolica Ameryki Środkowej, La Antigua Guatemala, czyli Stara Gwatemala. Kocha się ją  

za jej kruchość: trwa setki lat, wiecznie zagrożona unicestwieniem 

 

Nocleg w Hotelu Posada de don Rodrigo 4*. 

RAMOWY PLAN WYPRAWY 



RAMOWY PLAN WYPRAWY 

DZIEŃ 2, 27.10.2021, środa: Wioski wokół 

Antigua i Antigua Walking Tour 

Dzisiaj etnograficzny tour po małych wioskach wokół Antigua Guatemala; gdzie 

poznamy ich historię poprzez budynki, żywą kulturę i będziemy podziwiać widoki. 

 

Podczas tej wycieczki kulturalnej odwiedzimy: 

San Juan El Obispo (znajduje się tutaj jeden z pierwszych kościołów katolickich w 

Gwatemali, mieszkał tutaj pierwszy arcybiskup Gwatemali - Francisco Marroquína),  

San Pedro Las Huertas, Ciudad Vieja (siedziba drugiej dawnej stolicy Gwatemali, która 

została pogrzebana przez lawinę błotną wywołaną trzęsieniem ziemi w 1541 r.),  

Eksperymentalną ekologiczną farmę orzechów makadamia  

Społeczność San Antonio Aguas Calientes 

 

Popołudniu, spacer po starówce jednego z najpiękniejszych miasteczek Gwatemali - 

po Antigua Guatemala,, muzea, klasztory, targi, galerie sztuki i place tego 

kolonialnego miasta. Odwiedzimy m.in. klasztor kapucynów, park centralny, główną 

katedrę i jej ruiny oraz Muzeum Czekolady. 

 

Nocleg w Hotelu Posada de don Rodrigo 4*. 

  

 



RAMOWY PLAN WYPRAWY 

DZIEŃ 3, 28.10.2021, czwartek: La Azotea Coffee 

Farm / Chichicastenango Market / Jezioro Atitlan  

Po śniadaniu udamy się do Chichicastenango (2,5 godz.), a po drodze odwiedzimy 

Plantację Kawy La Azotea, gdzie zobaczymy kawę na różnych etapach wzrostu i 

prześledzimy drogę jaką przechodzi trafiając na nasze stoły! 

Po kawowej przerwie ruszymy dalej cieszyć się wielokolorowym targiem 

etnicznym, gdzie zapach kadzidła i mistycyzm ludu zapowiada wyjątkową 

atmosferę, poćwiczymy negocjacje cenowe i odwiedzimy kościół, w którym 

mieszają się tradycje Majów i Katolików. 

Chichicastenango, potocznie zwane Chicihi to targ, który w każdy czwartek i 

niedzielę pojawia się i znika jako jedna ze starożytnych tradycji handlowych gór 

Gwatemali, a teraz zachwyca odwiedzających. 

Po południu przejazd (1 godz.) nad jezioro Atitlan – Majańską Atlantydę. Otoczone 

przez trzy majestatyczne wulkany o wysokości ponad 3 tyś metrów każdy (Atitlán, 

Tolimán i San Pedro) jest uważane za jedno z najpiękniejszych jezior świata! 

Wieczór w magicznym miejscu z przepięknym widokiem na jezioro i wulkany! 

 

 

Nocleg w hotelu Posada de don Rodrigo Panajachel nad jeziorem Atitlan. 

  

 

 

 



RAMOWY PLAN WYPRAWY 

DZIEŃ 4, 29.10.2021, piątek: Rejs po jeziorze 

Atitlan & prywatna ceremonia kakao 

Po śniadaniu rejs łodzią do wioski San Juan La Laguna, która słynie z artystów. Tutejsze 

kobiety pokażą nam proces ręcznego tkania tradycyjnych wzorów oraz naturalnego 

farbowania.  Odwiedzimy również studio twórców murali ściennych, których jest tutaj 

mnóstwo! 

Następnie udamy się do Santiago Atitlan, jednego z niewielu miejsc, w których 

Majowie nadal czczą Maximona uważanego za Boga. To  również jedno z ostatnich 

miejsc w okolicy, gdzie można spotkać prawdziwych Indian mówiących po Tz´utujul. 

Indianie próbują sprzedać tradycyjne wyroby turystom, ktoś plecie kapelusze, 

chętnych do pokazania sanktuarium Maximona nie ma wielu.  

Maximon to niestandardowy święty: w ustach trzyma cygaro, uwielbia tequillę, a wielu 

jego wyznawców ma problemy z prawem. Co roku, siedzibą świętego jest inny dom w 

wiosce. Jego figurki czci się do dziś w górzystych terenach Gwatemali, szczególnie 

podczas Wielkiego Tygodnia. Do Maximona nie idzie się na klęczkach, z pokorną miną i 

błagalnym wzrokiem. Trzeba wejść pewnie, z butelką dobrej tequilli i paczką 

papierosów. Czerwone Marlboro mogą mu nie przypaść do gustu, więc warto 

zaopatrzyć się w cygara. 

Zwieńczeniem naszej przygody będzie udział w ceremonii kakao Majów w Marcos La 

Laguna, podczas której poczujemy więź i moc z duchami przodków Majów zwanymi 

nahualami. 

 

Nocleg w hotelu Posada de don Rodrigo Panajachel nad jeziorem Atitlan. 

 

 

 



RAMOWY PLAN WYPRAWY 

DZIEŃ 5, 30.10.2021, sobota: Iximche / przelot 

do Flores 

Poranny transfer na lotnisko w Gwatemali (około 3 godziny) na trasie zwiedzanie 

Iximche w Tecpán.  

Iximché było miastem Majów Cakchiquel założonym w 1463 roku, niespełna sto lat 

przed przybyciem Hiszpanów, którzy odegrali decydującą rolę w hiszpańskim 

podboju tego regionu Gwatemali. Dobre okazja, aby zobaczyć ceremonię Majów 

wykonywaną przez mieszkańców. 

 

18:25 lot z Gwatemala City do Flores. 

19:25 lądowanie i transfer do hotelu we Flores. 

 

 

Nocleg w Hotelu Isla de Flores. 

  

 

 

 



RAMOWY PLAN WYPRAWY 

DZIEŃ 6, 31.10.2021, niedziela: Tikal – Miasto 

Głosów (UNESCO) 

Po śniadaniu przejazd do Parku Narodowego Tikal (1 godzina). Dzisiejszy dzień 

poświęcimy na poznanie najważniejszego miasta w świecie Majów, będącym 

połączeniem natury i archeologii. Bogata przyroda, tysiącletnie świątynie, 

milczący świadkowie narodzin i świetności, a także upadku jednej z 

najważniejszych cywilizacji na naszej planecie, to wszystko czeka nas podczas 

naszej wizyty w Tikal, Mieście Głosów. 

Zobaczymy m.in. Wielki Plac stanowiący centrum miasta, przy którym znajdują 

się ruiny dwóch świątyń,  I i II oraz zabudowania Akropolu Północnego i 

Centralnego. Świątynia I o wysokości ponad 46 m nazywana jest Świątynią 

Wielkiego Jaguara, znajduje się po wschodniej stronie placu. Po stronie 

zachodniej, znajduje się nieco niższa, o wysokości ok. 36 m Świątynia II, z jej 

szczytu widać inne piramidy ukryte w dżungli. Dotrzemy również do Świątynią 

Dwugłowego Węża, skąd rozpościera się fenomenalny widok na kolejne ruiny 

pochłonięte przez dżunglę.  

Wieczór wolny we Flores. 

 

Nocleg w Hotelu Isla de Flores. 

  

 

 

 



RAMOWY PLAN WYPRAWY 

DZIEŃ 7, 01.11.2021, poniedziałek: Czas na 

relaks – kierunek Riwiera Maya! 

☼Wykwaterowanie z hotelu i poranny przelot do Guatemala City, skąd 

wsiądziemy w samolot do Cancun!  

 

☼ Kolejne dni spędzimy relaksując się w Playa del Carmen nad Morzem 

Karaibskim w hotelu All Inclusive! Zasłużone słodkie lenistwo  

 

 

 

Nocleg w Hotelu Bahia Principe Grand Tulum All Inclusive5*. 

 

 

 



RAMOWY PLAN WYPRAWY 

DZIEŃ 8-10, 02-04.11.2021, wtorek-środa: 
Relaks w hotelu All Inclusive! 

☼ Pełne trzy dni błogiego lenistwa na plażach słynnej Riwiera Maya, czyli 

wybrzeża Morza Karaibskiego! 

 

☼ Dla chętnych opcja wykupienia wycieczek dodatkowych: Chichén Itzá, Tulum czy 

cenotes. 

 

 

☼ All Inclusive: śniadania, obiady, kolacje w formie bogatego bufetu. 6 restauracji 

a’la carte (konieczna wcześniejsza rezerwacja oraz odpowiedni strój: 

mężczyźni - długie spodnie). Nieograniczona ilość lokalnych napoi 

alkoholowych i bezalkoholowych (dostępne 24 godz.), przekąski między 

posiłkami. 

 

 

 

Noclegi w Hotelu Bahia Principe Grand Tulum All Inclusive 5*. 

 

 

 



RAMOWY PLAN WYPRAWY 

DZIEŃ 11, 05.11.2021, czwartek: Powrót do Polski 

☼ Śniadanie w hotelu i wykwaterowanie z hotelu. 

☼O ustalonej godzinie przejazd do Cancun  

☼O 19:30 wylot do Warszawy przez Paryż. 

 

☼ Lądowanie o 16:25 w Polsce, na lotnisku w Warszawie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ 12, 06.11.2021: Przylot do Warszawy 

 

☼ Lądowanie o 16:25 w Polsce, na lotnisku w Warszawie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hotel Posada de don Rodrigo 4* 

Piękny hotel w odrestaurowanym kolonialnym budynku w centrum Antigua! 

 

 

Hotel Posada de Don Rodrigo to odrestaurowany zabytkowy dom kolonialny 

położony 200 metrów od katedry Antigua Guatemala. Oferuje on urocze patio w 

ogrodzie z fontanną, bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz 

bezpłatny parking. 

 

Pokoje w stylu kolonialnym wyposażone są w drewniane meble oraz oryginalne 

lampy i sufity. W niektórych znajduje się kominek. Wszystkie wyposażone są w 

telewizję kablową, telefon z pakietem połączeń międzynarodowych oraz łazienkę z 

bezpłatnym zestawem kosmetyków. Na życzenie dostępna jest suszarka do 

włosów i żelazko. 

PROPONOWANY HOTEL 

Antigua de Guatemala 

http://www.posadadedonrodrigo.com/
https://www.booking.com/hotel/gt/posada-de-don-rodrigo.pl.html
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g295366-d300280-Reviews-Hotel_Posada_de_Don_Rodrigo-Antigua_Sacatepequez_Department.html


Hotel Posada de don Rodrigo Panajachel 4* 

Hotel z pięknym widokiem na jezioro Atitlan w Panajachel. 

 

 

Hotel Posada de Don Rodrigo Panajachel położony jest na terenie pięknych 

ogrodów z widokiem na jezioro Atitlán, w miejscowości Panajachel. W hotelu 

znajduje się restauracja i bar. 

 

Każdy pokój w hotelu Posada de Don Rodrigo Panajachel odznacza się prostym 

wystrojem. Do dyspozycji Gości jest bezpłatny bezprzewodowy dostęp do 

Internetu, telewizor z dostępem do kanałów telewizji kablowej oraz łazienka z 

bezpłatnym zestawem kosmetyków. 

 

W restauracji hotelu Don Rodrigo Goście mogą delektować się rozmaitymi 

daniami kuchni gwatemalskiej. 

 

Hotel położony jest obok Muzeum Lacustre de Atitlan. Z pobliskiej przystani 

odpływają promy do innych wiosek nad jeziorem. 

PROPONOWANY HOTEL 

Jezioro Atitlan 

http://www.posadadedonrodrigo.com/panajachel/default-en.html
https://www.booking.com/hotel/gt/posada-de-don-rodrigo-panajachel.pl.html
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g292008-d308987-Reviews-Hotel_Posada_de_Don_Rodrigo_Panajachel-Panajachel_Lake_Atitlan_Solola_Department_Wester.html


Hotel Isla de Flores 4* 

Hotel Isla de Flores położony jest naprzeciwko parku Island of Flores Central Park i 

oferuje odkryty basen na tarasie. Dostępny jest bezpłatny transfer lotniskowy. 

 

Każdy pokój wyposażony jest w telewizor, bezpłatne WiFi i klimatyzację. W 

łazience znajduje się prysznic i bezpłatny zestaw kosmetyków. Dodatkowe 

wyposażenie obejmuje biurko, pościel i wentylator. 

 

 

Dojazd do centrum handlowego Mundo Maya zajmuje 5 minut, a do targu San 

Benito - 10 minut. 

 

Obiekt znajduje się 3 minuty jazdy od głównego placu Flores i 3 km od parku San 

Benito Petén. Odległość od międzynarodowego lotniska Mundo Maya wynosi 4 

km. 

PROPONOWANY HOTEL 

Flores 

http://www.hotelisladeflores.com/
https://www.booking.com/hotel/gt/isla-de-flores.pl.html
https://pl.tripadvisor.com/Hotel_Review-g562625-d1228609-Reviews-Hotel_Isla_de_Flores-Flores_Peten_Department.html


Hotel Bahia Principe Grand Tulum 5* 

Bahia Principe Grand Tulum to 5-gwiazdkowy hotel położony tuż przy piaszczystej 

plaży. W hotelu znajdują się atrakcje dla całej rodziny: dzieci będą mogły spędzić 

czas w basenie ze zjeżdżalnią lub pobawić się w miniklubie. Dorośli z kolei 

zrelaksują się w strefie spa lub skorzystają w bogatej oferty sportowej. Obiekt 

otrzymał wyróżnienie Wybór Roku w portalu TripAdvisor, co potwierdza opinie 

zadowolonych gości. 

 

Wszystkie pokoje wyposażone zostały w budzik, telefon oraz telewizor z dostępem 

do kanałów satelitarnych. Każdy z nich zapewnia również minibar, lodówkę i 

ekspres do kawy. W łazienkach przygotowano bezpłatny zestaw kosmetyków i 

suszarkę do włosów. 

 

Wyżywienie All Inclusive. Udogodnienia obejmują kort tenisowy i centrum fitness, a 

także 9 barów i 4 restauracje. Do dyspozycji Gości jest ponadto park wodny, klub 

nocny oraz sąsiadujące z obiektem kasyno. 

 

Park Narodowy Aktun Chen oddalony jest o 4,4 km od hotelu, a plaża Xcacel – o 

9,7 km. Dojazd do parku tematycznego Xel-Ha Park zajmuje 11 minut.  

PROPONOWANY HOTEL 

Playa del Carmen 

https://www.bahia-principe.com/en/resorts-in-riviera-maya/resort-tulum/?utm_source=googlelocalbusiness&utm_campaign=mex-tulum&utm_medium=organic
https://www.booking.com/hotel/mx/grand-bahia-principe-tulum-akumal5.pl.html?aid=1288294;label=metagha-link-localuniversalPL-hotel-1305672_dev-desktop_los-1_bw-25_dow-Sunday_defdate-1_room-0_lang-pl_curr-PLN_gstadt-2_rateid-0_aud-0_cid-_gacid-6642513966_mci
https://pl.tripadvisor.com/Hotel_Review-g499445-d503104-Reviews-Bahia_Principe_Grand_Tulum-Akumal_Yucatan_Peninsula.html


CENA:  10 880 PLN 

+przelot ok. 3 800 PLN 

  

GRUPA: minimum 10 osób 

ŚWIADCZENIA 

Cena zawiera: 

• Opieka doświadczonego Tour Leadera Margot Travel, obsługa fotograficzna 

• Usługa concierge – oddelegowana osoba do kontaktu 24h 

• Ubezpieczenie KL 100 000 EUR w Signal Iduna, z OC, chorobami przewlekłymi i 

COVID-19. 

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  

• Turystyczny Fundusz Pomocowy 

• Wszystkie transfery lądowe 

GWATEMALA: 

• Przelot Guatemala City – Flores – Guatemala City liniami TAG Airlines 

• 6 noclegów we wskazanych hotelach (lub podobnych)  w pokoju dwuosobowym z 

łazienką 

• 6 x śniadanie, 1 x lunch w Tikal 

• Wstępy zgodnie z programem 

MEKSYK: 

• Przelot wewnętrzny Gwatemala – Cancun (Meksyk)) – linie Volaris 

• 4 noclegi w hotelu 5* z wyżywieniem All Inclusive w pokojach dwuosobowych 

 
Cena nie zawiera: 

• Przelotu międzynarodowego Warszawa – Gwatemala City; Cancun – Warszawa 

(np. KLM/AF ok. 3800 zł z przesiadką w Amsterdamie/Paryżu) 

• Dodatkowych posiłków oraz napojów w Gwatemali 

•  Podatku ekologicznego w hotelu w Meksyku rw wysokości 26 MXN (ok. 1,15 

EUR)/pokój/noc 

• Wydatków własnych 

 

DATA:  26.10-06.11.2021, 12 dni 



WARUNKI REZERWACJI: 

PAKIET TURYSTYCZNY: 

 

• Potwierdzeniem rezerwacji jest podpisanie umowy oraz wpłata 15% wartości pakietu na konto organizatora. 

• Dopłata do całości następuje po potwierdzeniu realizacji wyjazdu (grupa min. 10 uczestników) – max. na 60 dni przed rozpoczęciem wyjazdu. 

• Rezygnacja z wyjazdu jest możliwa tylko zgodnie z warunkami uczestnictwa dostępnymi na stronie www.margottravel.pl przy opisie wyprawy. 

• Sugerujemy wykupienie ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. 

 

PRZELOT MIĘDZYNARODOWY: 

 

• Bilety kupowane są w rezerwacji indywidualnej – co oznacza konieczność podania danych osoby podróżującej w momencie rezerwacji i opłaty 

całości biletu. 

• Wskazany przelot można zarezerwować przez Margot Travel lub samodzielnie.  

• W tym momencie obowiązują warunki PEŁNEGO ZWROTU BILETU BEZ PODANIA PRZYCZYNY NA WYLOTY DO KOŃCA 2021 ROKU 

.  

 

 

 

UWAGI: 

• Organizator zastrzega sobie możliwość anulowania wyjazdu w przypadku mniejszej liczby uczestników niż 10 osób.  

 

http://www.margottravel.pl/
http://www.margottravel.pl/
http://www.margottravel.pl/
http://www.margottravel.pl/
http://www.margottravel.pl/


SZCZEGÓŁY I REZERWACJE: 

 
Ewa Malawska 

ewa.malawska@margottravel.pl 

Tel. 735 978 827 

mailto:ewa.malawska@margottravel.pl

