
Yucatan, Mehika

Program po dnevih

A. Yucatan (Mehika), opisni program

Trasa poti: Cancun – Chichen Itza-Valladolid – Merida – Rio Lagartos - Uxmal - Campeche -
Bacalar - Tulum -Cancun

Priletimo v Cancun, se okopamo v podzemnih jamah (cenote) in si ogledamo eno od novih
sedmih čudes sveta, piramide v Chichen Itzi in prespimo v čarobnem Valladolidu. Obiščemo Rio
Lagartos, kjer srečamo kolonije Flamingov, krokodilov in kopico drugih prebivalcev narodnega
parka. Skopamo se v blatu in obiščemo čudesno Roza laguno. Nastanimo se v kolonialni Meridi

Po odkrivanju skritih kotičkov Meride se napotimo do čarovnikove piramide v Uxmalu, obiščemo
muzej čokolade in spoznamo staro mestno jedro Campecheja, ki je pod Unescovo zaščito.

Pot nas naprej pelje po yucatanski jungli do mesteca Bacalar, ki v sebi skriva prelestno lepo 
Laguno sedmih barv.

Za konec pa smisel življenja na neskončnih belih peščenih plažah v Tulumu, kjer uživamo v
različnih morskih radostih kot so snorklanje s tropskimi ribicami, skati in včasih tudi želvicami ali
obisk enega od zabaviščnih parkov v bližini. Od maja do septembra gremo tudi na plavanje z
morskimi psi kitovci.

Kaj pa zvečer? Skoraj vsak večer živa glasba, tequila, zabava, veliko druženja z lokalci in
spoznavanje majevske kulture in navad...

Nočitve: Spimo v hotelih brez lokalne kategorizacije. 

Prevozi: prevažali se bomo z najetim prevozom (kombi) in drugimi lokalnimi prevoznimi sredstvi,
brez lokalne kategorizacije.

Program priporočamo le tistim, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta.

 

B. Yucatan (Mehika), program po dnevih
 

13 dni

1. let v Cancun, nočitev

2. izlet na otok Holbox, uživanje na belih plažah, sinjega karibskega morja, zvečer premik v
Valladolid, nočitev. 

https://www.shappa.si/potovanja/amerike/potovanje-yucatan-mehika.html stran 1/3



Yucatan, Mehika

3. kopanje v podzemnih jamah (cenote), obisk enega od novih 7 čudes sveta piramide v Chicen
Itzi, proti večeru povratek v Valladolid, nočitev.

4. izlet v narodni park, Rio Lagartos, obisk Roza lagune, vožnja s čolnom po rokavih lagune,
srečanje s flamingi in krokodili in kopanje v blatu, nočitev v Meridi.

5. izlet do Čarovnikove piramide v Uxmalu, muzej čokolade popoldne ogled Meride, tržnica,
izdelava visečih mrež. Nočitev v Meridi.

6. vožnja do kolonialnega Campecheja in ogled starega dela mesta pod Unescovo zaščito,
nočitev.

7. 6 urna vožnja do mesteca Bacalar in namestitev ob laguni sedmih barv, nočitev.

8. Izlet z ladjico in kopanje v laguni, popoldne odhod v Tulum, nočitev. 

9. ogled najbolj seksi majevskih ruševin in uživanje smisla življenja na plaži v Tulumu, nočitev

10. snorklanje v podzemni jami, popoldne plaža.

11. vožnja do Cancuna, možnost nakupov ali fakultativni izlet s snorklanjem na Isla mujeres.

12. let proti Sloveniji

13. prihod domov

Lista stvari

Lista stvari, ki jih je priporočljivo vzeti s seboj na potovanje po Yucatanu

Na letalu je prostora za največ 20 kilogramov prtljage na osebo (plus osebna prtljaga). Ampak v
poletnih deželah to ne bi smel biti problem. Večinoma pa boš lahko skakal/a okoli v kopalkah in
japankah... V pomoč podajamo listo potrebnih stvari, ki naj se znajdejo v nahrbtniku (raje kot v
kufru). Manj ko bo domačih stvari, več bo prostora za spominke.

Odhajamo v suho in toplo obdobje (upajmo, ker se je vrmenu popolnoma strgalo), kar pomeni
poletne cunje.

Zlato pravilo: spokajmo za 3 dni, vmes peremo (v civilizaciji v pralnicah), potem pa to tako ali
tako nosimo en teden!

V nahrbtniku naj se znajdejo (nekaj od tega boš dal/a tudi nase, ko se bomo odpravili):

zdravstveno zavarovanje (uredimo pred odhodom), dolarčki in evri, 
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poletna spolna vreča, ker nikoli ne veš, kdaj te pod milim nebom na beli plaži zvije
romantika...
mala svetilka (npr. Petzl za na glavo)
superge in teve (natikači) ali japanke (npr. za pod tuš)
termo velur (flis) in anorak (proti dežju in vetru), ker nikoli ne veš, kdaj se uščije; dežnik
po želji
dolge hlače 1-2x, kratke hlače 1-2x
dve majici z dolgimi rokavi (eno malo bolj debelo, eno bolj tanko)
5 majčk/srajc s kratkimi rokavi
4 pare navadnih bombažnih nogavic
spodnje perilo (5×)
kopalke
sončna očala
brisača (priporočamo lahke popotniške brisače iz reciklirane plastike – dobiš jih v spletni
trgovini www.nommos.me)
toaleta: milo, zobna ščetka, zobna pasta, mala vrečka pralnega praška (20 dag), krema
za sončenje,...
medicinski paket (razdeli med dve osebi): antibiotiki ciproflaxicilin (proti trebušnim
težavam odlično deluje), aspirin, tablete proti diareji (linex, oglje), tablete proti zaprtju,
vitaminski tableti, obliži, povoj, gaza, bivacin, tablete proti slabosti,…
knjiga, karte, litr žgane pijače (obvezno, za razkuževanje!)
še kaj, na kar smo morda pozabili in brez katerega ne moreš živeti

Pusti doma predsodke, slabo voljo, uhane, zlate ogrlice, dragocene ure, lepe čeveljce, hlače
zlikane na rob in ostale nepomembne reči. Ne pozabi pa na kup dobre volje in jeklene živce!
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