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МЕКСИКО – приключения в Баха Калифорния 
Групова програма с водач от България  

 

Дати: 22 януари – 06 февруари 2023 

16 дни/ 14 нощувки 
 

Мексико сити – Сан Хосе дел Кабо – Кабо Сан Лукас – Тодос Сантос – Лорето – Ла 
Паз – Плая Баландра – Плая Ел Теколоте – Канкун 

 

 

 

   

 

 
 

 

    

      „Нищо не е абсолютно. Всичко се променя, всичко се движи, всичко се 

върти, лети и отминава.“                                      – Фрида Кало – 
 

 

Южната част на Баха Калифорния е най-посещаваното място от целия 
полуостров и е известно с множеството си All Inclusive хотели, красиви пясъчни 
плажове и безброй възможности за шнорхелинг, дайвинг и наблюдение на китове. 
Баха Калифорния вълнува пътешествениците с ярките си контрасти – от горещите 

пустинни пясъци до хладните кобалтово сини води на Тихия океан, от грижливо 
окосените зелени голф поляни до назъбените пустинни хребети, от оживените барове 
и нощни клубове до закътаните и обезлюдени плажчета. Баха е част от Мексико, но 
е някак си много по-различна.  

Цели гори от кактуси кардон, ниски дървета тороте и храсти окотийо заемат 
вътрешността на полуострова. Това е една дива и все още неопитомена и враждебна 
полупустинна земя, някога дом основно на пирати и моряци. Първите модерни 

пътешественици, пристигнали в Баха Калифорния през 50-те и 60-те години на 20-
ти век и били силно запленени от спортния риболов. Някога Баха била достижима 
само по море и привличала основно рибари, гмуркачи и авантюристи, а днес тук 
номер едно са любителите на плажните спортове и голфа.  

 
 

 

Ден 1 /22.01.2023, неделя/ Варна – Истанбул – Мексико сити     

Излитане от летище Варна в 10:10 ч. за Истанбул. Кацане в 12:20 ч. и 

продължение за Мексико в 21:20 ч. Времетраене на дългия полет: 14 ч. и 45 мин. 
Кацане на международното летище в Мексико сити в 03:15 ч. местно време. 
Посрещане, трансфер до центъра на града и настаняване в хотел Hampton Inn 

& Suites Centro Historico 4*. Нощувка.  
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Ден 2 /23.01.2023, понеделник/ Мексико сити      

Закуска. Първият ни ден ще посветим на фантастичния Музей Зумая, 

чиято свръхмодерна сграда от 2011 г. побира частната арт колекция на 
мексиканския милиардер Карлос Слим. Посребреният гигант гордо е разположен 

на площад Карсо в тузарския квартал Поланко и е покрит с хиляди шестоъгълни 
плочки, които отразяват небето и надбягващите се облаци.  

Следва разходка из цветния бохемски квартал Койоакан, свързан с 
живота на емблематичните Диего Ривера и Фрида Кало. По желание посещение 
на Музея на Фрида Кало и отпътуване към квартал Сочимилко, където ще се 
разходим с лодка из живописните канали, представляващи последните останки 

от огромната система за воден транспорт на  ацтеките. Цветни лодки, 
наподобяващи гондоли, ще се разхождат пред очите ни, докато доставчици на 
храна и весели мариачи плават покрай нас. Тук, край каналите, се отглеждат 

различни видове цвята в многобройни градини. Мястото пази и интересни 
градски легенди, които ще Ви разкажем на място. Връщане в хотела. Нощувка. 

Ден 3 /24.01.2023, вторник/ Мексико сити – Лос Кабос                     

Закуска. Трансфер до летище и полет в 10:21 ч. на авиокомпания Volaris до 
Лос Кабос. Продължителност на полета 2 ч. и 14 мин. Кацане в 11:35 ч. на 
летището в Сан Хосе дел Кабо. Посрещане и трансфер до чаровното колониално 
градче Сан Хосе дел Кабо. Разходка по цветните улици и възможност за обяд в 
един от многото местни ресторанти с пресни мексикански морски специалитети 
и мексиканска крафт бира. 

По панорамния крайбрежен път ще стигнем до Кабо Сан Лукас – бижуто 
на Баха Калифорния, чиито плажове и нощен живот привличат огромни тълпи 

американски туристи. Настаняване в хотел Medano 4*. Свободно време за 
вечеря и посрещане на красивия залез над един от най-популярните плажове в 
Баха Калифорни – Плая Ел Медано.    

Ден 4 /25.01.2023, сряда/ Кабо Сан Лукас 

Закуска. Сутринта разходка с лодка до Ел Арко – най-известната скална 
арка в цяло Мексико. Тук ще видите тюлени, които мързеливо се припичат по 
скалите и множество птици. Ще имате време да се разходите и по закътания плаж 
Плая де лос Амантес, чието име е посветено на влюбените двойки. Свободно 
време за почивка и плаж следобяд. Нощувка.    

Ден 5 /26.01.2023, четвъртък/ Кабо Сан Лукас – Тодос Сантос – Кабо 

Сан Лукас, около 150 км/ 2 часа път с автобус      

Закуска. Отпътуваме на север към едно друго бижу близо до Лос Кабос – 

градчето Тодос Сантос. Разположено е на тихоокеанското крайбрежие, 
заобиколено от зелен оазис с палмови дървета. То наистина ще ви очарова с 
дивите си плажове, с многобройните си арт галерии, пъстри улици и първокласни 
ресторанти. Неслучайно го наричат „пуебло махико“ или „магическо градче“, 
защото пленява посетителите със самобитната си атмосфера – то е рай за 

сърфисти, артисти и епикурейци, наслаждаващи се на сладостта на живота. 
Свободно време за обяд и разходка. Връщане в хотела. Нощувка.    
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Ден 6 /27.01.2023, петък/ Лос Кабос – Лорето, около 500 км/ 6 часа 

път с автобус                      

Закуска. Продължаваме изследването и опознаването полуострова на север 
към историческия град Лорето – задължителна спирка за всеки посетител на 

Баха Калифорния. По пътя ще се наслаждаваме на пейзажите във вътрешността 
на тази сурова земя и ще виждаме красиви морски заливи. Ще разгледаме 
Центъра на малкото градче, ще се разходим по калдъръмените улици и по 
Крайбрежния булевард Малекон, ще видим дървените къщи на заселниците от 
19 век и йезуитската Мисия, наследство от испанците.  

Настаняване в хотел Loreto Bay Golf Resort & Spa 5*. Свободно време за 

вечеря. Нощувка. 
Ден 7 /28.01.2023, събота/ Лорето   

Закуска. По желание целодневна морска екскурзия до остров Коронадо с 

включен обяд, където ще видим морски лъвове, ще плуваме със шнорхел сред 
топлите води на Морето на Кортес и ще се наслаждаваме на безбрежната морска 
шир с текила в ръка. Скалистите брегове и плитките води на Морето на Кортес 

са дом на хиляди морски обитатели, десетки видове птици, синьокраки рибояди, 
ламантини, делфини, включително на морските лъвове, чиито игриви и 
любопитни малки ще дойдат съвсем близо до вас – чувството да плувате тук с тях 
е все едно, че сте се потопили в невероятен естествен акваруим, пълен с живот. 
Това морско приключение е „задължителна спирка“ за всички посетители на 
Лорето и Баха Калифорния, които обичат сините води и белите плажове. Жак 

Косто нарича Морето на Кортес „Световният аквариум“, заради огромното 
животинско богатство на тези води. Вижте го отвътре и почувствайте неговата 

магия!  
Турът включва: транспорт, местен екскурзовод, водач-преводач на 

български език, плавници, маска, шнорхел, обяд и напитки. Цена на човек: от 

85 USD. Връщане в хотела и нощувка. 

Ден 8 /29.01.2023, неделя/ Лорето   

Закуска. По желание екскурзия до пещерите Каниполе в Кордилера де 

Сан Франциско, където ще видим мистериозните скални рисунки, оставени от 
първите заселници на полуострова като свидетелство за техните религиозни 
практики. Скалните рисунки включват редица геометрични и зооморфни 
символи, чиито значение е съпътствано от много легенди и предания.  

Турът включва пешеходна разходка около 2,5 км в посока, по време на 

която ще се запознаете с геологията на полуострова и планината Сиерра де ла 

Хиханта, както и с местните животни и растения и тяхната употреба в живота 
на коренните жители.  

Турът включва: транспорт, местен екскурзовод, водач-преводач на 
български език, обяд и напитки. Цена на човек: от 90 USD. Връщане в хотела и 
нощувка.  
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Ден 9 /30.01.2023, понеделник/ Лорето – Ла Паз, около 400 км/ 5 часа 

път с автобус                       

Закуска в хотела. Отпътуваме обратно на юг към Ла Паз. По пътя ще спрем 
на пристанище Адолфо Лопез Матеос или на пристанище Пуерто Чале, за да 

направим едно незабравимо морско приключение в търсене на китовете на 
Баха Калифорния. Наблюдението на китовете в Залива Магдалена е едно от 
най-вълнуващите преживявания, които може да изпитате тук. Да видиш 
гигантските бозайници в техния естествен хабитат е вдъхновяващо и 
неповторимо събитие, а срещата с тях се помни цял живот.  

Пристигане в Ла Паз, столицата на Южна Баха Калифорния. Това е едно 

спокойно морско пристанище с интересен културен живот, идеална отправна 
точка към приключения по море и по суша. Настаняване в хотел Hyatt Place La 

Paz 4*+. Свободно време за вечеря и нощувка.    
Ден 10 /31.01.2023, вторник/ Плая Баландра – Плая Ел Теколоте 

Закуска. След като разгледаме историческия център на Ла Паз с 
Катедралата и крайбрежния булевард Малекон, ще се отправим към едно 

вълшебно място Плая Баландра – тук белият пясък и сините води привличат като 
магнит с красотата си всеки любител на морето. Ще се разходим по плаж 
Баландра и ще видим причудливата скална гъба, която вятърът и времето са 
изваяли до съвършенство. Следва свободно време за плаж на прекрасния фин 
бял и топъл пясък на Плая Ел Теколоте. Връщане в хотела и нощувка.  

Ден 11 /01.02.2023, сряда/ Ла Паз  

Закуска. Свободно време за плаж, почивка и последни приключения в Баха 
Калифорния. Може да се разходите с изцяло прозрачна лодка из заливите и 

най-красивите плажове или да отидете с яхта до близкия остров Еспириту 

Санто и да се насладите на красотата на морските обитатели и на неповторимите 
плажове и скалисти формации там. Може да пробвате нощен падъл борд в 

залива на Плая Ел Тесоро или сендбординг на Плая Ел Моготе. Най-смелите 

могат да поплуват и с китови акули. Нощувка.   
Ден 12 /02.02.2023, четвъртък/ Ла Паз – Канкун  

Закуска. Трансфер до летище Ла Паз и в 12:30 ч. полет на авиокомпания 
Volaris до Канкун с прекачване в Мексико сити. Продължителност на двата 
полета: 6 ч. и 35 мин.  

Кацане на летище Канкун в 21:05 ч., трансфер и настаняване в хотел Crown 

Paradise Club Cancun 5* на база All Inclusive. Вечеря и нощувка. 
Ден 13 /03.02.2023, петък/ Канкун  

Закуска. Свободно време за почивка на база All Inclusive, плаж и 
допълнителни турове. По желание може да се насладите на морска разходка с 
катамаран до райските карибски острови Контой и Исла Мухерес и да видите 
впечатляващите коралови рифове и техните цветни обитатели.  

Вечерта по желание може да посетите най-известната дискотека Коко 

Бонго и да пробвате местните коктейли сред невероятното светлинно и танцово 
шоу – най-доброто, което крайбрежието на Юкатан може да предложи.   
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Ден 14 /04.02.2023, събота/ Канкун 

Закуска. Свободно време за почивка на база All Inclusive, плаж и 

допълнителни турове. Последният ден в Мексико може да посветите по желание 
на екскурзия до извънземния пейзаж на природен парк Лас Колорадас, 

известен с розовият цвят на водата в лагуната и природен резерват Рио 

Лагарто, където с лодка по каналите на реката може да видите популацията от 
розово фламинго и да срещнете крокодили в естественото си местообитание. 
Продължителност на тура: 13 часа.  

Ден 15 /05.02.2023, неделя/ Канкун – Истанбул 
Закуска и свободно време за плаж. Трансфер до летище Канкун и полет до 

Истанбул в 14:45 ч. 
Ден 16 /06.02.2023, понеделник/ Истанбул – Варна  

Кацане на летище Истанбул в 10:35 ч. Продължение за Варна с полет в 20:40 

ч. Кацане в България в 20:45 ч. Край на програмата и до нови срещи.   
 
 
 

Пакетна цена на човек с водач от България:  

на човек в двойна стая при 10 туристи 5990 лева 

на човек в двойна стая при 15 туристи  5690 лева 

Доплащане за единична стая 2550 лева  

Цена на вътрешните самолетни билети на VOLARIS   от 760 лева  

Цена на самолетен билет в икономична класа на 

Турски авиолинии 
от 1980 лева  

Доплащане за бизнес класа на Турски авиолинии от 2970 лева 

      

 

В пакетната цена са включени:  

 2 нощувки със закуски в Мексико сити в централно разположен хотел 4*;  

 9 нощувки със закуски в хотели 4* и 5* в Баха Калифорния;  

 3 нощувки в Канкун на база All Inclusive в хотел 5*;  

 Всички трансфери и турове с климатизиран частен микробус/автобус, съобразен 

спрямо броя на участниците в групата; 

 Лицензирани местни екскурзоводи;   

 Професионален водач-преводач с многогодишен опит в Латинска Америка;   

 Всички входни такси на посещаваните обекти по програма;    

 Предварителна географска и историческа информация за страната и посещаваните 

градове и забележителности;   

 Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” на ALLIANZ TRAVEL за лица до 66 г. с 

основен лимит за медицински разноски в чужбина от 100 000 лв., с подлимит при 
пандемично или епидемично заболяване – 50% от основния лимит и подлимит при 
спешна дентална помощ в чужбина – 1000 лв. При изгубен, повреден или откраднат 

личен багаж по време на пътуването ALLIANZ TRAVEL имат включен основен лимит 
от 2000 лв. и подлимит за покритие на ценни предмети – 1000 лв.  
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Допълнително се заплащат:   

 Самолетни билети Варна – Истанбул – Мексико Сити и Канкун – Истанбул – Варна с 

включени летищни такси, чекиран багаж от 23 кг. и ръчен багаж; 

 Самолетни билети за вътрешните полети Мексико сити – Лос Кабос и Ла Паз – 

Мексико сити – Канкун с включени летищни такси, чекиран багаж и ръчен багаж; 

 Бакшиши за екскурзоводи, шофьори, пиколо, капитани на лодки (прието да се дават 

по около 5 щ.д. на човек на ден);  

 Резервиране на определени седалки по време на полетите;  

 Допълнителни турове по желание и лични разходи; 

 Застраховка „Отмяна на пътуване“ на ALLIANZ TRAVEL: прави се по желание и 
цената се изчислява индивидуално при запитване. ALLIANZ TRAVEL дават 

възможност за прекратяване на полица „Отмяна на пътуване“ без неустойки в срок 
до един месец преди пътуване.  

 Доплащане за Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” на ALLIANZ TRAVEL за 

лица над 66 г.: изчислява се пропорционално на възрастта на участниците;  
 
 

Важна информация:  

 Цената на пътуването е валидна при група от минимум 10 туристи; 

 Необходими документи за записване: международен паспорт с валидност минимум 6 
месеца от датите на пътуването, подписан договор и депозит от 3500 лева на човек; 

 Доплащане на екскурзията и доп. турове: до 45 дни преди отпътуване. 

 При влизане в Мексико не се изискват виза, тест и задължителни ваксини; 

 Смяната на посочените хотели с подобни от същата категория не се счита за 

значителна промяна на програмата;  

 В Мексико настаняването в хотелите е след 14:00 ч., а освобождаването е в 11:00 ч. 

 Цените са изготвени при курс: 1 USD = 2 лева и при промяна на валутния курс на щ. 
долар към лева организаторът си запазва правото да актуализира цената на 

екскурзията към датата на доплащане.  

 Цените са базирани на мексикански данъци и такси, валидни към 01.09.2022, и при 

промяна – ще се наложи преизчисляване на цените. 

 Екскурзията не е подходяща за лица с ограничена подвижност.  

 
 

 


