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ODHOD: 29.1.2021
18 dni
Pred vami je zanimivo potovanje, namenjeno vsem, ki ste v Mehiki morda že bili, oziroma tistim,
ki raje ubirate neutečene in nič manj lepe, nasprotno, morda še zanimivejše poti. Potovanje
bomo pričeli v največjem mestu na svetu in od tam poleteli proti severu, do mesta Chihuahua,
kjer je živel legendarni Pancho Villa, eden najbolj drznih mehiških revolucionarjev, ki je šel v
smrt s krikom po svobodi: ”Naj umrejo gringosi, naj živi mehiška revolucija!”. Od Chihuahue se
bomo podali preko redko naseljenih delov severne Mehike, kjer so svoj mir našli Menoniti,
sekta nemško-nizozemskega porekla, ki vzdržno živi tukaj že stoletja, daleč od vseh
»nevarnih«, modernih vplivov civilizacije. Sledili bodo trije dnevi namenjeni odkrivanju enega
najlepših in največjih kanjonov na svetu: »Barrancas del Cobre«, Bakrenemu kanjonu. Najprej
se bomo podali do nekdanjega rudarskega mesta Batopilas, kjer se popotniku zazdi, da se je
zaustavil čas. Nato se bomo s tropskega dela povzpeli na sam rob Bakrenega kanjona in ga z
višine 2.200 m občudovali v vsej njegovi mogočnosti. Tod živi etnična skupina Tarahumara, ki
nam bo popestrila razkošno bivanje in doživetje pri njih. Sledila bo spektakularna vožnja z
vlakom, ki velja za eno lepših panoramskih voženj z vlakom na svetu, vse do kolonialnega
mesteca EL Fuerte. Sledil bo let preko Kortezovega morja na polotok Baja California in pričel
se bo drugi del našega potovanja: po južnem delu najdaljšega polotoka na svetu. To je
popolnoma drugačen svet, raj za ljubitelje puščav, kaktusov, zapuščenih misijonov in najboljši
kraj za opazovanje sivih kitov na svetu. Meseca februarja se le-ti zadržujejo v toplih vodah
plitkih zalivov na mehiškem Pacifiku. S skrajnega juga Baje bomo poleteli v zvezno državo
Jalisco in mesto Guadalajaro. Pričel se bo tretji del našega potovanja med najlepšimi
kolonialnimi mesti severnega dela Mehike. Iz Guadalajare, bisera zahodne Mehike in domovine
mariačijev, se bomo podali v rudarski Guanajuato, od tam pa v arhitektonska bisera mehiške
kolonialne arhitekture San Miguel de Allende in Morelio. Za konec pa še ogled enega največjih
in najpomembnejših arheoloških parkov v Mehiki: Teotihuacan. Pred vami je eno najlepših
potovanj, kar smo jih za vas pripravili v 30 letih našega delovanja!

PROGRAM POTOVANJA

1. DAN: LJUBLJANA-MARIBOR-GRADEC-FRANKFURT-MESTO MEXICO
Prevoz iz Ljubljane, Maribora do letališča v Gradcu, od koder bomo v dopoldanskih urah
poleteli proti Frankfurtu in dalje proti mestu Mexico. Po pristanku prevoz do hotela,
nastanitev in nočitev.
2. DAN: MESTO MEXICO – CHIHUAHUA - CREEL
Zjutraj prevoz na letališče in polet proti severu dežele, v mesto Chihuahua, glavno mesto
istoimenske in največje zvezne mehiške države. Ogled bomo pričeli pri hiši Pancho Ville,
najbolj znanega mehiškega revolucionarja. Njegovo pravo ime je bilo Doroteo Arango in je
zagotovo najbolj znano ime mehiške revolucije. Sprehodili se bomo po središčnem trgu, kjer se
nahajata impozantna katedrala in vladna palača. Nato bomo pot nadaljevali do naselja
Menonitov, kjer bomo imeli tipično menonitsko kosilo. Menoniti so nemško nizozemskega
porekla, ki so jih iz Nemčije pregnali konec 18. stoletja in so preko ruskega ozemlja, za časa
carice Katarine Velike, prispeli preko Kanade v Mehiko. Velike družine, ki zavračajo vsakršen
napredek in sodobno tehnologijo, živijo skromno in odmaknjeno od sveta, še vedno govorijo svoj
nemški dialekt kot njihovi predniki. Popoldne bomo pot nadaljevali proti pogorju Tarahumara, ki
je del Sierra Madre, goratega dela Severne Mehike, v katerem se nahaja kar enajst velikih
kanjonov. Popoldne prihod v zaspano podeželsko mestece Creel, trgovsko središče za etnično
skupino Tarahumara, ki živi raztepena po tem goratem delu Mehike. Nastanitev v hotelu,
večerja in nočitev (Z,K,V).
3. DAN: CREEL – SAN IGNACIO - BATOPILAS
Pred nami je izjemen dan. Z vrha kanjona in višine 2040 m se bomo po spektakularni poti
spustili vse do njegovega tropskega dna. Ustavili se bomo v eni izmed dolin in v vasi San
Ignacio, kjer živijo Tarahumare. Obiskali bomo misijon, šolo in internat za otroke iz oddaljenih
krajev. Ogledali si bomo bivališča domačinov in se sprehodili mimo nenavadnih skalnih formacij,
ki spominjajo na gobe, žabe … Nato se bomo podali skozi borov in hrastov gozd do slapa
Cusarare. Ustavili se bomo na razgledni točki La Bufa in imeli piknik kosilo. Popoldne prihod v
mestece Batopilas, ki so ga v 16. stoletju ustanovili rudarji in španski misijonarji. Danes je
mesto pravi biser Sierra Madre, pa čeprav ni niti bogato, niti slavno kot nekoč. Popoldne
prosto za odkrivanje skritih kotičkov nenavadnega mesta. Nastanitev v hotelu, večerja in
nočitev (Z, PK, V).
4. DAN: BATOPILAS – CUSARARE – DIVISADERO
Dopoldne se bomo vrnili na rob kanjona in se na poti do kraja Divisadero ustavili ob jezeru
Arareko. Nastanitev v hotelu, ki se nahaja na samem robu kanjona in na višini 2.200 m. S
terase hotela je prekrasen pogled na tri kanjone: Bakreni, Urique in Tararequa kanjon. Po
kosilu se bomo podali na sprehod do različnih razglednih točk in znane viseče skale (Piedra
volada). Zagotovo se bomo srečali z domačini, avtohtonimi prebivalci Tarahumari oziroma
Raramuriji. Jezuiti so jih pokristjanili, a po izgonu jezuitov so bili Raramuriji prepuščeni na
milost samim sebi. Po naravi so zelo vzdržljivi in hitri tekači, ki lahko brez težav pretečejo na
dan tudi do 40 km. Večerja in nočitev v hotelu (Z,K,V).

5. DAN: DIVISADERO – EL FUERTE
Dopoldne se bomo vkrcali na vlak, ki vozi na relaciji od Chihuahue do obale Pacifika in proga, ki
so jo poimenovali »vožnja na nebu«, velja za eno najlepših na svetu. Gre za pravi inženirski
dosežek, saj proga poteka skozi 85 tunelov in preko 37 mostov. Gradili so jo kar 80 let in to po
zamisli Alberta Owena, da bi povezal raj sladkornega trsa Los Mochis z ZDA. Z oken vlaka
bomo lahko uživali še v zadnjem delu Bakrenega kanjona. Kosilo na vlaku. Po šestih urah vožnje
bomo prispeli v kolonialno mestece El Fuerte in se nastanili v hotelu v središču mesta,
zgrajenem v kolonialnem stilu. Popoldne bomo uživali v tropski vegetaciji in sprehodih po
mestecu, ki je bilo več kot 300 let trgovsko središče mehiškega severozahoda. Večerja in
nočitev (Z,K,V).
6. DAN: EL FUERTE – LOS MOCHIS – LA PAZ – LORETO
Zjutraj prevoz do letališča v mestu Los Mochis in kratek let preko Cortezovega morja. Po
pristanku v La Pazu, na polotoku Baja Californije, bomo pot nadaljevali proti severu tega
najdaljšega polotoka na svetu. Vozili se bomo skozi slikovito Sierro de la Giganta vse do Loreta,
bivše prestolnice Kalifornij. Sierra de la Giganta (gora Velikanka) je dobila ime že v času
španske konkviste, ko so konkvistadorji verjeli, da tod prebiva legendarna in znana amazonska
kraljica Calafia. Po prihodu v Loreto bo sledil ogled mesta, ki je nastalo kot prva jezuitska
naselbina leta 1697 na obali kalifornijskega zaliva. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev
(Z,V).
7. DAN: LORETO – OTOK CORONADO – GUERRERO NEGRO
Po zajtrku se bomo z ladjo podali na izlet na otok Isla Coronado, kjer bomo uživali v prekrasni
pokrajini ter flori in favni. Nekaj časa bo prostega za sprehode po prelepih peščenih plažah in
morda skok v morje. Vrnitev v Loreto okrog poldneva in po kosilu nadaljevanje poti proti
severu. Pot bomo nadaljevali po notranjosti polotoka skozi gorsko verigo treh devic: “Sierra de
las 3 virgenes” do mesta San Ignacia in dalje do bivšega rudarskega mesta Santa Rosalia.
Mestece je ustanovila francoska rudarska družba Compania del Boleo v 80-ih letih 19. stoletja.
Pot nas bo dalje vodila mimo ugaslih vulkanov Treh devic do kraja Guerrero Negro, kjer se
nahajajo največje soline v deželi. Kraj je poznan tudi kot izhodišče za izlete z ladjicami po
zalivu Ojo de Liebre, ki velja za najboljši kraj za opazovanje kitov na svetu. Nastanitev v
hotelu, večerja in nočitev (Z,K,V).
8. DAN: GUERRERO NEGRO – SIERRA SAN FRANCISCO – SAN IGNACIO
Po zajtrku se bomo po makadamskih poteh podali vse do zahodne obale, do zaliva Ojo de
Liebre, ki velja za enega najlepših in najboljših krajev na svetu za opazovanje kitov, ki se tukaj
zadržujejo od decembra do marca. Vsako leto sivi kiti preplavajo tisoče milj od Arktičnega
oceana do toplih pacifiških voda Baje, kjer se parijo, kotijo in kjer preko zime skrbijo za svoje
mladičke. Z ladjo se bomo poskušali kitom približati in jih opazovati v njihovem priljubljenem
habitatu. Po izletu z ladjico bo piknik kosilo. Popoldne se bomo ustavili v pogorju Sierra San
Francisco, ki je znana po stenskih poslikavah domačinov, ki so sedaj pod zaščito UNESCA.
Popoldne prihod v kraj San Ignacio, kjer so se nastanili jezuiti leta 1728. Nastanitev v hotelu
in ogled nekdanjega misijona, večerja in nočitev (Z,PK,V).

9. DAN: SAN IGNACIO – MULEGE – SAN JAVIER - LORETO
Dopoldne se bomo sprehodili po mestecu in oazi San Ignacio ter po zanimivi puščavski pokrajini
ugaslih vulkanov Treh devic. Nato bomo pot nadaljevali do kraja-oaze Mulege, nekoč znanega
po še enem misijonu. Morje palm in misijon sta postala zaščitni znak polotoka. Pot nas bo nato
vodila po ozkem obalnem pasu ob zalivu Concepcion, čigar plaže so znane kot ene lepših v Baji.
Preden se bomo vrnili v Loreto bomo zavili v planine, v Sierro de la Giganta, kjer se nahaja eden
lepše ohranjenih in najstarejših misijonov na polotoku: misijon San Javier. Ustavili se bomo
tudi na domačiji, ki je znana po odličnem kozjem siru. Poskusili bomo sir in domače tortilje.
Popoldne nastanitev v hotelu in preostanek dneva prosto v prijetnem obalnem mestu na obali
Kortezovega morja. Nočitev (Z, K).
10. DAN: LORETO – ZALIV MAGDALENA – LA PAZ
Dopoldne se bomo na poti v La Paz ustavili še v zalivu Magdalena na obali Pacifika in imeli
ponovno priložnost opazovati sive kite v plitkih vodah toplega zaliva. Po kosilu bomo pot
nadaljevali do mesta La Paz. Že španski konkvistador Hernan Cortes je tukaj ustanovil manjšo
naselbino, vendar je stalna naselbina morala počakati vse do leta 1811. Ameriški avanturist
William Walker je tukaj proglasil Republiko Južno Kalifornijo, vendar so ga Mehičani kasneje
pregnali. La Paz je danes glavno mesto južnega dela Baje. Sprehod po mestnem priobalnem
sprehajališču Malecon in nastanitev v hotelu ter nočitev (Z,K).
11. DAN: LA PAZ – EL TRIUNFO – TODOS SANTOS – LOS CABOS
Pred nami je še zadnji dan v Baji in zagotovo eden najzanimivejših. Zapustili bomo glavno mesto
La Paz in se podali proti skrajni južni špici polotoka, imenovani Finisterra. Prvi postanek bo v
zalivu Balandra, čigar vode so znane po sedmih odtenkih modre barve in prekrasnih peščenih
plažah. Nato se bomo podali pod vznožje pogorja Sierra de la Laguna in obiskali nedavno
obnovljeno rudarsko mesto zlata in srebra iz 19. stoletja, El Triunfo. Danes turistično mestece
se lahko pohvali s številnimi muzeji. Obiskali bomo dva: rudarstva in glasbe. Naslednji postanek
bo na pacifiški obali v mestu oazi Todos Santos, kjer so dom našli številni umetniki in mesto se
ponaša s številnimi galerijami. Mnoge nekdanje haciende so spremenili v butične hotele in
restavracije. Kosilo bo danes v legendarnem Hotelu Kalifornija! Popoldne bomo prispeli v
mondeni kraj Los Cabos in se z ladjico popeljali okrog legendarnega rta Los Cabos. Dan bomo
zaključili v turističnem kraju San Jose del Cabo, v katerem mrgoli restavracij vseh vrst in
okusov. Nastanitev v hotelu in prosto za večerjo (Z,K).
12. DAN: LOS CABOS – GUADALAJARA
Dopoldanski let iz Los Cabosa v Guadalajaro, drugo največje mesto v Mehiki in glavno mesto
zvezne države Jalisco. Danes je Guadalajara drugo največje mehiško mesto s štirimi milijoni
prebivalcev in se nahaja na nadmorski višini 1560 m. Veliko tipično mehiških stvari je doma
tukaj: mariačiji, tequila, znani ples jarabe tapatio in še veliko več. Mesto je tudi kulturno
središče s številnimi muzeji, galerijami in zanimivimi kolonialnimi zgradbami. Mesto, ki je bilo
ustanovljeno leta 1542, je kmalu zaživelo in leta 1560 postalo glavno mesto španske province.
Sprehodili se bomo in si ogledali zgodovinsko središče mesta, glavni trg Plazo de Armas,
katedralo, vladno palačo, Trg osvoboditve in gledališče Degollado. Nastanitev v hotelu in prosto
do večerje, ki bo v tipični mehiški restavraciji ter nočitev (Z,V).

13. DAN: GUADALAJARA – TEQUILA – GUANAJUATO
Zjutraj se bomo podali do kraja Tequile in dopoldne namenili legendarni mehiški pijači, ki je
postala del podobe, ki jo pozna ves svet. Dolge, ravne vrste nasadov modrih agav krasijo
vznožje vulkana Tequila. Plodna vulkanska zemlja in ugodna klima sta idealni za gojenje agav, iz
katerih pridobivajo izjemno pijačo in tako sta danes pijača in kraj sam pod zaščito UNESCA.
Obiskali bomo haciendo, ki velja za enega bolj znanih proizvajalcev tekile in izvedeli vse o
proizvodnji te pijače, ki jo bomo tudi poskusili. Na haciendi bo tudi kosilo ob spremljavi
mariačijev in znanih mehiških pesmi. Popoldne bomo pot nadaljevali proti zgodovinskemu mestu
Guanajuato, ki ga imenujejo kar kraljica med kolonialnimi mehiškimi mesti. Mesto je nastalo in
se razvilo zahvaljujoč bogatim nahajališčem srebra, ki se nahaja v okoliških hribih. Čar mesta
predstavljajo ozke in vijugaste ulice, stopnice, številni trgi in podzemne ulice ter številne
raznobarvne zgradbe. Naš hotel s šarmom se nahaja v samem središču mesta. Nastanitev v
hotelu in nato vzpon z vzpenjačo na hrib Pipila, od koder je prekrasen razgled na mesto.
Nočitev (Z,K).
14. DAN: GUANAJUATO
Mesto Guanajuato se nahaja na hribovitem terenu in je arhitektura mesta prilagojena tej
nenavadni topografiji. V okolici mesta so leta 1559 odkrili srebro in nekaj stoletij je skoraj
20% vseh svetovnih potreb po zlatu prihajalo iz rudnikov v okolici mesta. Danes mesto privlači
zaradi prelepe kolonialne arhitekture in sproščenega vzdušja, ki ga mestu dajejo študentje,
saj je v Guanajuatu znana univerza. Dopoldne se bomo podali na ogled mesta peš. Ogledali si
bomo spomenik Pipila, posvečen mehiškemu boju za neodvisnost, ki se je pričel v mestu
septembra leta 1810, park Union, zgradbo univerze, se sprehodili po ulici Callejon del Beso,
rojstno hišo Diega Rivere, ki je danes muzej in slikovito lokalno tržnico. Popoldne bomo v okolici
mesta obiskali rudnik Valenciana, ki je nekoč veljal za enega največjih in najbogatejših
rudnikov na svetu. Po vrnitvi v mesto bomo sledili »callejoneadi«, tradicionalni skupini
umetnikov in glasbenikov, ki nas bodo popeljali po skrivnostnih uličicah mesta in nam predstavili
njihove zgodbe in legende. Večerja v tradicionalni restavraciji in nočitev (Z,V).
15. DAN: GUANAJUATO – SAN MIGUEL DE ALLENDE – MORELIA
Mesto bomo zapustili skozi podzemne tunele in naš prvi postanek bo v svetišču Atotonilco,
znanem kot Sikstinska kapela Amerik. Pot bomo nadaljevali proti kolonialnemu mestu San
Miguel de Allende. Znani mehiški muralist Siqueiros je tukaj pričel s poukom stenske poslikave
in pritegnil veliko umetnikov iz Mehike in ZDA. V mestu danes živi veliko tujcev, ki tukaj
preživljajo mile mehiške zime ali pa se učijo španskega jezika na eni izmed mnogih jezikovnih
šol v mestu. V kolonialnem obdobju je bil San Miguel najsevernejše mesto v osrednji Mehiki.
Zaradi prekrasne arhitekture je mehiška vlada mesto proglasila za nacionalni spomenik. Po
ogledu mesta bomo popoldne pot nadaljevali proti Moreliji, glavnemu mestu pokrajine
Michoacan, nekdanjemu Valladolidu, enemu najlepših mehiških mest, ustanovljenem leta 1541. V
mestu je vse do leta 1828 živelo veliko bogatih španskih družin, ki so mestu dodali španski
pridih. V mestu sta živela tudi eni najbolj znanih mehiških zgodovinskih osebnosti: Iturbide in
Morelos. Ogledali si bomo zgodovinsko središče, kjer stojita guvernerjeva palača in katedrala,
palači Clavijero in Santa Rosa ter tržnica. Nastanitev v hotelu v središču mesta in večerja v
tradicionalni restavraciji na osrednjem trgu. Nočitev (Z,V).

16. DAN: MORELIA – SANTA FE – JANITZIO – PATZCUARO – MORELIA
Zvezna država Michoacan je v Mehiki znana kod »duša Mehike«. To je domovina etnične
skupine Purepecha, ki je bila nekoč tako močna, da so se uspeli upreti celo nadvladi mogočnih
Aztekov, dokler jih niso pokorili španski konkvistadorji. Dopoldne se bomo ustavili v mestu
Santa Fe de la Laguna, tipičnem mestu Purepechev, se sprehodili po ulicah in trgih ter poskusili
tradicionalno modro tortiljo. Nato se bomo podali do obale jezera Patzcuaro in se z ladjo
popeljali do otoka Janitzio ter se po vijugastih uličicah povzpeli na vrh griča, kjer dominira
ogromen kip lokalnega junaka Morelosa. V pristanišču bomo opazovali ribiče kako na
tradicionalen način lovijo ribe. Popoldne se bomo ustavili še v mestecu Patzcuaro in uživali v
pravi, tradicionalni mehiški arhitekturi kolonialnega mesta ter njegovem vzdušju. Vrnitev v
Morelijo in preostanek popoldneva prosto. Nočitev (Z,K).

17. DAN: MORELIA - TEOTIHUACAN – MESTO MEXICO – FRANKFURT
Zadnji dan našega mehiškega potepanja se bomo na poti v glavno mesto ustavili še v enem
najbolj znanih in najpomembnejših arheoloških parkov v deželi, v kraju Teotihuacan, znanem
kot mestu bogov. Teotihuacanška kultura je bila ena pomembnejših predkolumbijskih kultur, ki
je cvetela med 1. st.pr.n.št in 5. st.n.št ter vplivala na razvoj vseh ostalih kultur, ki so se
razvijale kasneje. Ljudje so tedaj verjeli, da je bil to kraj, kjer so se rodili bogovi. Danes je
kraj poznan po monumenalnih piramidah Sonca in Lune ter templju Quetzalcoatla. Sprehodili se
bomo po osrednji Aveniji smrti in se po koncu ogleda pogostili v restavraciji ter se tako
poslovili od Mehike. Sledil bo samo še prevoz na letališče in večerni let proti Evropi (Z,K).
18. DAN: FRANKFURT – GRADEC – MARIBOR - LJUBLJANA
Popoldaanski prilet v Frankfurt in še let do Gradca. Sledil bo prevoz do Maribora in Ljubljane.

ODHOD: 29.1.2021
ROK ZA PRIJAVO: najkasneje do 29.11.2020, oziroma do zapolnitve prostih mest.
CENA: 5.290 EUR
NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV: 25
ZA PRIJAVE DO 15.10.2020: POPUST 200 EUR po osebi !
CENA VKLJUČUJE: prevoz iz Ljubljane, Celja, Maribora do letališča v Gradcu in nazaj,
povratno letalsko karto na relaciji Gradec-Frankfurt-mesto Mexico in nazaj, notranje lete na
relacijah mesto Mexico – Chihuahua, Los Mochis-La Paz ter El Cabo-Guadalajara, karto prvega
razreda luksuznega vlaka na relaciji Divisadero-El Fuerte, 16 nočitev v izbranih hotelih 3***,
4**** in 5***** v dvoposteljnih sobah (doplačilo za enoposteljno sobo znaša 950 EUR), obroke
po programu, vse lokalne takse, prevoze v Mehiki po programu s turističnim avtobusom oziroma
sprinterji, lokalnega vodnika ter spremljevalca Agencije Van Gogh, vse izlete z ladjami in

oglede z vstopninami po programu, napitnine za osebje v hotelih in nošenje prtljage, nezgodno
zavarovanje in organizacijo potovanja ter DDV.
CENA NE VKLJUČUJE: napitnin za voznika in lokalne vodnike.
CENA pri najmanj 20 plačanih potnikih znaša 5.490 EUR, pri najmanj 15 plačanih potnikih
znaša 5.690 EUR in pri najmanj 10 plačanih potnikih znaša 5.890 EUR.

