
MEKSYK
Co warto
zobaczyć?



PÓŁWYSEP JUKATAN
Najbardziej turystyczny region

znajduje się w południowo-
wschodniej części kraju i skupia się

na Półwyspie Jukatan.

Gości przyciągają piękne piaszczysteplaże,

tropikalna roślinność

i lazurowa woda oceanu.



Rezerwat
Rio Lagartos

W skład rezerwatu wchodzą lasy namorzynowe,
plaże, wydmy, bagna, trzcinowiska, laguny przybr
zeżne i ujścia rzeki.

Z wioski Rio Lagartos koniecznie musicie wybrać
się o poranku na rejs łodzią po rzece. 
Zobaczycie mnóstwo ptaków – pelikany, 
kormorany, czaple, orła czarnego i flamingi. 
Spotkaćmożna równieżwygrzewającego się
w słońcu krokodyla oraz odbyć kąpiel
w leczniczych błotach







Różowa laguna 
w Las Coloradas

Miejsce to zaskakuje wodą różową aż po horyzont i dużą
ilością flamingów. 
To ogromny obszar pozostały po wydobyciu soli,
poprzecinany groblami i niezliczoną ilością zbiorników
wodnych, w których – ze względu na zasolenie - nie żyje nic
oprócz drobnych skorupiaków Artemia, które nadają
wodzie jej niezwykły kolor i stanowią pożywienie
dla flamingów.





Zatoka Akumal to miejsce, w którym można popływać
z ogromnymi żółwiami





CENOTY –
niesamowite
baseny
stworzone
przez naturę



CENOTY to niezwykłe i jedyne w swoim
rodzaju studnie krasowe, występujące
wyłącznie na Jukatanie. Bardzo głębokie, 
pełne ciepłej słodkiej wody, krystalicznie
przejrzystej. Na Jukatanie jest ich kilka
tysięcy. Niektóre bardzo znane i popularne, 
obudowane zorganizowaną infrastrukturą
turystyczną, z restauracjami, prysznicami
i sklepikami z pamiątkami lub zupełnie
nieznane, położone gdzieś w dżungli i dzięki
temu cudownie puste i naturalne.

Cenote Ik Kil podobno było miejscem

wypoczynku starożytnych Majów. Królowie

zażywali tu kąpieli, medytowali oraz

korzystali z piękna otaczającej ich przyrody. 

I nie ma się czemu dziwić. Cenote to 

prawdziwy cud natury z lazurową wodą, 

egzotyczną roślinnością i światłem

słonecznymwpadający do środka przez

naturalny otwór w ziemi.





Ruiny Majów,
czyli ludności

indiańskiej, która
kiedyś zamieszkiwała
Półwysep Jukatan
w Meksyku



Miasteczko

Chichén Itzá
ze słynną

Świątynią
Kukulkana

(El Castillo – Zamek)

Piramida stanowi jedną
z najcenniejszych atrakcji

Meksyku. Została
wpisana na Listę

ŚwiatowegoDziedzictwa
UNESCO jako jeden

z siedmiu nowych cudów
świata.





Miasto Uxmal z Piramidą Czarownika



Ruiny w TULUM
wyróżniają się
wyjątkowym
położeniem

na wysokim klifie
z malowniczym

zamkiem
na szczycie



Izamal - żółte miasto
w Meksyku na ruinach

piramid Majów



Dla miłośników miejskich rozrywek miasto CANCUN to przystanek
obowiązkowy. Robi wrażenie rozmachem hoteli, dokładnie
zaplanowanym układem ulic, nocnymi atrakcjami oraz plażą
z wyjątkowo gładkim piaskiem.



Playa del Carmen



Puerto Vallarta



COZUMEL – niewielka wyspa
znana jako najlepsze miejsce
do nurkowania w Meksyku





Na zachodnim wybrzeżu warto odwiedzić miasto
Santa Maria Huatulco



Popularnym kurortem po zachodniej stronie nad Pacyfikiem jest 
ACAPULCO



Hierve el Agua - skamieniały wodospad, 
określany ,,najdziwniejszym wodospadem 
świata". Spływająca woda wygląda jakby 
zamarzła przed wiekami



Na szczycie klifu, z którego spływa wodospad, 
woda ma wspaniały turkusowy kolor



Wyspa Holbox – kolorowy karaibski raj. 
Tutaj odpoczniesz bez tłumu turystów. 
Na wyspie nie ma dróg asfaltowych 
i nie jeżdżą po niej samochody. 



Atrakcyjna jest też wioska na wyspie Holbox.
Większość budynków pokryta jest kolorowymi muralami.



Jezioro Bacalar – Laguna Siedmiu Kolorów
Można tam znaleźć 7 odcieni niebieskieg koloru wody



Isla Muheres, 
czyli Wyspa Kobiet



Wyspy Marieta – podziemna 
plaża w Meksyku



Park rozrywki Xcaret Park





Xel Ha Park – aquapark


