
CHichen Itza a cenote Dzianxe 

CHICHEN ITZA A CENOTE DZIANXE 

 

Cena: $ 80.00 

 

(v ceně je vstupné a doprava) 

 

Chichen Itza patří mehi 7 divů světa a je pod ochranou UNESCO. Jeho dominantou je 

devítistupňová pyramida nazývaná Kukulkánova, která stojí na základech jiné mnohem starší 

stavby. Dalším významným objektem této zóny je chrám bojovníků s tisíci sloupy, chrám 

masek a mayská observatoř. Je zde také jedno z největších hřišť, které mělo pro mayské 

obyvatele velký význam. Jejich hra připomínala dnešní košíkovou, avšak hráči se nesměli 

míče dotýkat rukama. Tým, který prohrál, byl obětován bohům.  

 

 

 

 

TULUM - Pyramidy 

 

Cena: $ 10.00 

 

(v ceně je vstupné a doprava) 

 

Město leží poblíž mayských památek na pobřeží Karibského moře 60 km od Playa del 

Carmen a patří spolu s ní mezi jedno z nejhezčích míst Mayské riviery. Původně neslo město 

pro svůj krásný pohled na vycházející slunce nad Karibským mořem mayský název Zamá, což 

v překladu znamená „východ slunce“. Většina památek pochází z let 1200 – 1500 n.l. 

Nejzajímavějšími památkami jsou hrad zasvěcený bohu Kukulcánu a Chrám bohů. 

 

 

 

 

COBA - Mayské pyramidy 

 

Cena: $ 40.00  

 

(v ceně je vstupné a doprava) 

 

Archeologická oblast patřící ke starobylému městu Cobá se nachází zhruba 47 km od Tulumu. 

Jméno Cobá v mayském jazyce znamená "neklidná voda". Mayští předchůdci se nepochybně 

inspirovali okolními pěti jezery, které hrály důležitou roli v zemědělství.  

V letech 600–900 n.l. se Cobá stalo centrem mayské civilizace. Roku 1550 s příchodem 
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Španělů se středem mayské říše staly Chichén Itzá a Tulum.  

Nachází se zde největší pyramida Youcatánu zvaná Nohoch Mul, z jejíhož vrcholu můžete 

vidět ostatní památky této oblasti.  

 

 

 

 

AKTUN CHEN 

 

Cena: $ 60.00  

 

(v ceně je vstupné a doprava) 

 

 

 

Přírodní rezervace 

Suché jeskyně 

Zoo 

 

MUYIL pyramidy + rezervace SIAN KAAN 

 

Cena: $ 40.00 

 

(v ceně je vstupné a doprava) 

 

 

 

Muyil - zapomenuté mayské město - 30 minut jižně od Tulumu.  

Přírodní rezervace Sian Kaan je zapsána na seznamu světového kulturního a přírodního 

dědictví UNESCO. V překladu Sian Ka´an znamená "místo kde se rodí obloha" 

 

 
 

XCARET 

 

Cena: $ 75.00  

 

(v ceně je vstupné a doprava) 

 

Přírodní park, snorkeling, zvířata, jízda na koni, show a jiné aktivity 

 

Překrásné území, které v překladu znamená "Malá zátoka", se nachází asi 5 kilometrů od 

Playa del Carmen. Dříve bylo centrem obchodu. Teď tu najdete ekopark věnovaný mayské a 

mexické kultuře. 
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XEL-HA  

 

Cena: $ 75.00 

 

(v ceně je vstupné a doprava) 

 

Přírodní park se nachází 10 km severně od Tulumu. Výraz Xel-Ha je kombinací mayského 

spojení znamenající ´vstup do vody´, které popisuje geografickou polohu tohoto místa. První 

zmínky o lokalitě pochází z roku 1527, kdy si Španělé toto místo pojmenovali jako Salamanca 

de Xalá. Město Xel-Ha se pravděpodobně rozvíjelo nejvíce v letech 100 – 600 n.l., kdy bylo 

využíváno jako přístav a hrálo velkou roli v mayských plavbách po pobřeží Karibského moře. 

Na tomto území najdeme mnoho památek spojených s náboženstvím a také 540 m dlouhou 

mayskou cestu. Jedna z legend říká, že toto místo bylo vytvořeno mayskými bohy.  
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