
    Koupel v paprscích Mayského SLUNCE 

      Seminář v mexickém Karibiku     

6. - 19. 2. 2023 

 

Pojeďte se s námi v životě posouvat a rozvíjet a přitom si užít tyrkysových vod Karibského moře, 
spousty slunce, romantických písčitých pláží a nezaměnitelné atmosféry mexického poloostrova 
Yucatán. Prožijeme idylické chvíle v magickém prostředí pobřežní džungle Sian Ka´an poblíž 
městečka Tulum, necháme se unést ryzí pohodou ostrova Holbox i pulzujícím temperamentem 
ostrova Isla Mujeres. Můžeme se těšit na celou řadu nevšedních zážitků, které nás kulturně obohatí a 
významně rozšíří náš životní horizont. Spolu s Jakubem Huterou - naším průvodcem a antropologem 
v jedné osobě - se ponoříme do fascinujícího světa předkolumbovské mayské civilizace a navštívíme 
nejen světoznámý komplex Chichén Itzá s monumentální pyramidou boha Kukulkána, nýbrž 
pronikneme i k tajemným v džungli ukrytým ruinám chrámových měst Muyil a Ek´ Balam. Dotkneme 
se mexického koloniálního dědictví v malebných ulicích yucatánského  města Valladolid a dopřejeme 
si i nejedno osvěžení v proslulých cenotes – mysticky působících krápníkových jezírkách s křišťálově 
čistou vodou a pověstně očistnou motivační energií, která bude prostupovat všemi 
nezapomenutelnými okamžiky našeho pobytu. 

 

 



 
Itinerář 

1. Den - 6. 2. 2023 - pondělí 
 
Přílet do Cancúnu, přesun do Tulumu (cca 1 hodina pohodlným turistickým vanem). Společná večeře 
a přípitek na přivítanou v baru na pláži.  / dle času příletu/ Odpočinek po cestě. 
Možnost idylické relaxace na pláži, v hamace či v plážovém baru. 

 
2. Den – 7. 2. 2023 - úterý 

Dopoledne si dopřejeme dokonalou relaxaci po cestě – na pláži, u bazénu nebo v romantické zahradě 
obklopené pobřežní džunglí. Bude možnost vybrat si i některou z širokého výběru masážních 
procedur. 
Odpoledne návštívíme emblematickou archeologickou lokalitu Tulum tyčící se nad útesem 
Karibského moře (nachází se pouhých 10 minut jízdy od našeho hotelu). Zastavíme se rovněž u 
jednoho z okolních cenote a osvěžíme tělo i ducha v jeho magických vodách. 

 
Návrat nejpozději v 16 hodin. 

 
18h – 20h: 1. lekce semináře 

 
Po výuce bude (stejně jako každý večer v této lokalitě) možnost zavítat do centra městečka Tulum a 
vychutnat si jeho noční život a společenskou atmosféru. 



3. Den – 8. 2. 2023 - středa 
 
Po snídani vyrazíme na exkluzivní výlet – vypravíme se na člunu do blízké Biosférické rezervace 
Sian Ka´an, kde proplujeme půvabnými mangrovníkovými kanály až do nitra pobřežní džungle. 
Dostaneme se k místu, které skrývá tajemné ruiny starého mayského města Muyil. Zaplaveme si v 
průzračných vodách zdejších mořských lagun i v labyrintu kanálů. Ocitneme se v domovině 
velkého množství exotických druhů ryb i ptactva. Budeme uprostřed divoké přírody – proto budeme 
mít i velkou šanci setkat se s některými z místních druhů opic; při troše štěstí i s delfíny, 
kapustňáky, mořskými želvami apod. (Oběd během výletu!) 

 
Návrat nejpozději v 15 hodin. 

 
16h – 18h: 2. lekce semináře 

 
Navečer bude možnost zúčastnit se kakaového obřadu – ceremonie mající kořeny ve zdejší mayské 
kultuře (zažijeme ji tudíž v autochtonní podobě!). 
 

 
 
  



4. Den – 9. 2. 2023 - čtvrtek 
 
Tento den si budeme moci pořádně užít idylického prostředí našeho hotelu. Můžeme uvítat nový den 
hathajógovým cvičením; dopřát si relaxaci na pláži, u bazénu, v baru či lenošením v hamace. 
Pro ty aktivnější zde bude možnost si fakultativně zajet do nedalekého krásného mořského akvaparku 
Xel-há nebo si udělat osobní procházku centrem městečka Tulum. 

 
16h – 18h: 3. lekce semináře 

 
Navečer budeme mít jedinečnou příležitost absolvovat temazcal – starobylý obřad mayské sauny s 
holisticky regeneračními a transformačními účinky. 

 
 

5. Den – 10. 2. 2023 - pátek 
 
Tento den nás čeká výlet do vnitrozemní části poloostrova Yucatán - navštívíme jednu z 
nejslavnějších památek předkolumbovské mayské kultury Chichén Itzá a její monumentální stavby 
opředené fascinující symbolikou i kosmologií. 
Na oběd se zastavíme v malebném koloniálním městě Valladolid a prohlédneme si jeho náměstí, 
katedrálu, radnici i františkánský klášter svatého Bernardina. 

 
Návrat nejpozději v 17 hodin. 

 
18h – 20h: 4. lekce semináře 

 
 

  



6. Den – 11. 2. 2023 - sobota 
 
Po snídani se rozloučíme s hotelem v Tulumu a vyrazíme na celodenní výlet, během kterého se 
přesuneme až na ostrov Holbox. 
Po cestě navštívíme pozoruhodné ruiny předkolumbovského města Ek Balam – jedinou 
archeologickou lokalitu na Yucatánu, kde lze vylézt až na vrchol chrámové pyramidy a kontemplovat 
rozlehlost yucatánské buše. Poté si dopřejeme osvěžující zastavení v kouzelném cenote Secreto 
Maya. Tuto polední relaxaci si můžeme opět doplnit masáží či celkový zážitek  očisty v cenote 
umocnit kopálovým (okuřovacím) rituálem. 
V odpoledních hodinách se přepravíme až k městečku Chiquilá a v podvečer se trajektem přepravíme 
na ostrov Holbox. Po ubytování nás čeká odpočinek po cestě, vstřebávání zážitků a poznatků a 
především absolutní pohoda na pláži! 
 
Čeká nás první večer bez výuky – určitě se vytvoří nálada i chuť na společné posezení v některé z 
místních stylových hospůdek. 

 

 
 
 

7. Den – 12. 2. 2022 - neděle 
 
Tento den si ponecháme zcela volný, abychom si pořádně užili pohodu našeho hotelu s vlastní pláží 
a bazénem. A taky si dopřáli příležitost zatoulat se po přátelském ostrovním městečku či odlehlejších 
plážích bez lidí. Na ostrově je spousta příjemných barů a restaurací, které nadchnou zejména 
milovníky mořské a rybí kuchyně (ostrov je světově vyhlášený coby „ostrov humrů a krevet“). 

 
Aktivnějším jedincům budeme moci kterýkoli den strávený na ostrově Holbox fakultativně zařídit 
výlet na kajaku skrze mangrovníky, výlet po ostrově na koních; k dispozici budou rovněž klasické 
vodní aktivity jako je šnorchlování apod. Oblíbenými jsou zde například noční výlety za 
bioluminiscencí – lze je podniknout jak na člunu, tak na kajaku. 



8. Den – 13. 2. 2023  - pondělí 
 
Další den dokonalé pohody na ostrově Holbox. 

 
Dopoledne podnikneme společný výlet na člunu do jeho nejpůvabnějších zákoutí. Nejdříve se 
zastavíme na ostrůvku Isla de la Pasión, který je znám působivými shluky exotických ptáků, jako 
například pelikánů či elegantních plameňáků. Poté se zastavíme u laguny Yalahau a zaplaveme si v 
jejích vodách, o nichž místní legendy říkají, že omlazují. A nakonec zavítáme i k Punta Mosquito – 
odlehlému místu s pověstně nejkrásnější písečnou pláží ostrova Holbox. 

 
 

9. Den – 14. 2. 2023 - úterý 
 
Opět nás čeká den plný relaxace, pohody a času pro sebe sama; vždy s možností zajistit výše uvedené 
aktivity (viz 7. den). 

 
16h – 18h / 18h – 20h (po domluvě s lektorkou): 5. lekce semináře 

 
 

10. Den – 15. 2. 2023 - středa 
 
Dopoledne si ještě dopřejeme relaxaci u bazénu či na pláži. Kolem 11 hodin se přeplavíme trajektem 
na pevninu a přesuneme se skrze yucatánskou buš do Cancúnu a pak opět trajektem na ostrov Isla 
Mujeres. Po cestě se zastavíme na oběd opět u pěkného cenote s možností osvěžení v jeho vodách. 
Očekávaný příjezd na Isla Mujeres kolem 15 hodin. 

 
16h – 18h / 18h – 20h (po domluvě s lektorkou): 6. lekce semináře 



11. Den – 16. 2. 2023 - čtvrtek 
 
Program na Isla Mujeres si ponecháme pro sebe sama, abychom si tohoto živého ostrova mohli užít 
každý podle svého gusta. Jenom procházkou po Playa Norte, která dozajista patří k nejživějším plážím 
mexického Karibiku, se dostaneme k nabídkám celé řady aktivit jako je šnorchlování, potápění, 
plavba s delfíny mezi mnoha jinými. Náš průvodce bude samozřejmě k zajištění jakýchkoli aktivit k 
dispozici. Bude zde možnost fakultativně podniknout výlet na katamáránu či jachtě se šnorchlováním 
v korálovém útesu. Nebo si najmout golfové autíčko a udělat si soukromý „picnic tour“ po ostrově. 
Ostrov je plný vynikajících restaurací a živých barů, že člověk nebude vědět, kde posedět dřív! 

 
16h – 18h / 18h – 20h (po domluvě s lektorkou): 7. lekce semináře 

 
 

12. Den – 17. 2. 2023 - pátek 
 
Opět volný program na ostrově Isla Mujeres s výše uvedenými možnostmi fakultativní aktivit (viz 
11. den). Poslední den dovolené lze rovněž využít k osobním nákupům – severní část ostrova je  
plná nejrůznějších obchůdků se suvenýry i s luxusnějším zbožím. 

 
16h – 18h / 18h – 20h (po domluvě s lektorkou): 8. lekce semináře 

 
 

13. den 18. 2. 2023 - sobota 
 
Přesun trajektem na pevninu a na letiště do Cancúnu. Odlet do Prahy. 
 

14. den 19. 2. 2023 - neděle 
 
Přílet zpět do Prahy. 

 


