NURKOWANIE W MEKSYKU I BELIZE: Błękit Karaibów

Kraj: Meksyk, Belize
Liczba dni: 15
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/163/
Wyprawa pod znakiem nurkowania! Great Blue Hole, meksykańskie cenoty i Barrier Reef rozpalają wyobraźnię
każdego pasjonata podwodnych wypraw! Wybraliśmy najciekawsze i najpiękniejsze miejsca do nurkowania w
Meksyku i Belize i połączyliśmy je w jedną, niezapomnianą wyprawę, podczas której doświadczeni nurkowie odkryją
podwodne skarby Jukatanu a adepci podwodnych podbojów odbędą kurs nurkowania zakończony certyﬁkatem
PADI.
Nie nurkujesz, ale chcesz wypocząć na plażach Meksyku i Belize? Ten program jest wyjątkowo elastyczny, a
nurkowanie można zastąpić snorkelingiem, plażowaniem i zwiedzaniem okolicy :)

PROGRAM WYPRAWY:
1 DZIEŃ - PRZELOT DO CANCUN
Spotykamy się z pilotem wyprawy na lotnisku w Warszawie. Wylot.
(Jeśli chcesz wylecieć z innego portu lotniczego w Europie, skontaktuj się z nami!)

2 DZIEŃ - CHICHEN ITZA
Rano pojedziemy na spotkanie z kulturą Majów i Tolteków do Chitchen-Itza, gdzie udamy się do ruin słynących na
Jukatanie z tajemniczej piramidy Kukulkana – Pierzastego Węża. Zobaczymy również świętą cenotę – studnię, do
której Majowie wrzucali oﬁary z dziewic i dzieci. Oglądając boisko do gry w pelotę, będziemy mogli wyobrazić sobie,
jak trudna była ta rytualna gra Majów.

3 DZIEŃ - CENOTA IL KIL - TULUM
Rano pojedziemy wykąpać się w krystalicznie czystej wodzie cenoty Ik Kil. Następnie przejazd autobusem do
nadmorskiej miejscowości Tulum. Zakwaterowanie w hotelu na plaży. To urocze miasteczko będzie naszą bazą
wypadową na nurkowanie w okolicznych cenotach.

4-7 DZIEŃ - TULUM: PODWODNY ŚWIAT
Rozpoczynamy naszą podwodną przygodę. Każdy przeżyje ją w wybranym przez siebie wariancie:
WARIANT 1
snorkeling + opcjonalnie nurkowanie dla początkujących:
- codziennie 2 razy snorkeling w cenotach lub w morzu
- 1 raz nurkowanie w cenocie (zejście z butlą i opiekunem bez robienia certyﬁkatu)
koszt ok. 450 USD/os.
WARIANT 2
4-dniowy kurs nurkowania dla początkujących zakończony certyﬁkatem Padi
koszt ok. 570 USD/os.
WARIANT 3
nurkowanie dla zaawansowanych nurków, posiadających już ceryﬁkat Padi:
- codziennie nurkowanie w cenotach i w morzu m.in. w Dos Ojos, Pit, Angelita, Carwash i innych (w sumie 10 zejść).
koszt ok. 790 USD/os.
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Nurkowanie na Jukatanie to marzenie niejednego doświadczonego nurka. Poza ogromną różnorodnością ryb i
piękną rafą koralową u wybrzeży Belize prawdziwy zachwyt wśród wielbicieli podwodnego świata wzbudzają cenoty
- naturalne jaskinie wypełnione wodą, której przejrzystość sięga nawet 80 metrów. Bajkowa sceneria turkusowej,
krystalicznej wody ze snopem światła wpadającego przez otwór cenoty porośnięty lianami zapiera dech i na długo
zostaje w pamięci każdego podróżnika.
Sprzęt, transport do miejsc nurkowania i opieka anglojęzycznego instruktora/opiekuna jest wliczona w cenę
pakietu.
Jeśli nie jesteś zainteresowany żadnym z wybranych wariantów możesz spędzić te dni na relaksie lub aktywnym
wypoczynku i odkrywaniu okolicy. W Tulum możesz przejść się plażą do malowniczo położonych ruin majańskich.
Warto również wybrać się na zorganizowaną wycieczkę (z innymi turystami i anglojęzycznym przewodnikiem) do
ruin Majów w Coba. To starożytne miasto Majów zbudowano między pięcioma jeziorami na przestrzeni 80 km
kwadratowych. Ruiny imponują swoim wyglądem i bez trudu można się domyślić, że był to ważny ośrodek kultury
Majów (koszt ok. 65 USD/os.). Amatorzy sportów wodnych mogą wziąć lekcję surﬁngu, kitesurﬁngu lub popływać na
deskach Stand up paddle.

8 DZIEŃ - WYSPA CAYE CAULKER
Przejazd do Belize. Przeprawa promowa. Zakwaterowanie na wyspie Caye Caulker. Ta mała wysepka ma swój
niepowtarzalny, wyluzowany klimat i jest świetnym punktem wypadowym na nurkowanie na raﬁe.

9-10 DZIEŃ - CAYE CAULKER: PODWODNY ŚWIAT
Czas na odkrywanie bogactwa rafy koralowej u wybrzeży wyspy Caye Caulker.
Warto wyruszyć na nurkowanie w Great Blue Hole. Ta niegdyś podziemna jaskinia zawaliła się, ukazując swoje
piękno światłu dziennemu... pod sporą warstwą wody oczywiście :) Blue Hole to jedno z najbardziej znanych i
najbardziej charakterystycznych miejsc nurkowych w Belize, wpisane na listę UNESCO. Jako pierwszy zbadał je i
rozsławił wielki badacz mórz - Jacques Cousteau. Przy odrobinie szczęścia spotkamy tu rekiny i żółwie, będziemy
tez podziwiać cudne formy krasowe (całodzienna wycieczka koszt ok. 300 USD/os. - nurkowanie 3 zejścia lub
ok. 220 USD/os. - snorkeling).
Poza Great Blue Hole bogactwo podwodnego królestwa największej rafy na półkuli zachodniej (Barrier Reef) można
podziwiać nurkując na atolu Turneﬀe (koszt ok. 140 USD/os.)

11 DZIEŃ - PLAYA DEL CARMEN
Promem i autobusem wracamy do Meksyku. Zakwaterowanie w hotelu w miejscowości Playa del Carmen. Czas na
relaks na plaży.

12 DZIEŃ - PLAYA DEL CARMEN - WYSPA COZUMEL
Udamy się na wycieczkę w okolice wyspy Cozumel, słynącej z ponad 30 niezwykłych miejsc do nurkowania (koszt
ok. 90 USD/os.) i snorkelingu (koszt ok. 65 USD/os.).

13 DZIEŃ - PLAYA DEL CARMEN
Relaksujemy się, korzystamy z pięknej pogody, egzotycznych owoców i rajskich plaż.

14-15 DZIEŃ - POWRÓT
Transfer na lotnisko i wylot z Cancun do Polski. Przylot do Warszawy kolejnego dnia, pożegnanie z pilotem i z
grupą, zakończenie wyprawy.

TERMINY I CENY:
TERMIN

CENA

27.11 - 11.12 2021

7890.00 PLN + 990.00 USD

29.01 - 12.02 2022

7990.00 PLN + 990.00 USD
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CENA OBEJMUJE:
bilety lotnicze na trasie: Warszawa - Cancun - Warszawa
transfery z/na lotniska w Meksyku
13 noclegów w pokojach 2-os. z łazienkami
bilety autobusowe na przejazd na trasie: Cancun - Piste, Piste - Tulum, Tulum - Belize, Belize - Playa del
Carmen
bilety promowe na trasie: Belize - Caye Caulker - Belize, Playa del Carmen - Cozumel - Playa del Carmen
zwiedzanie Chichen Itza z lokalnym anglojęzycznym przewodnikiem
opiekę pilota Kiribati Club
ubezpieczenie podróżne Signal Iduna KL 100 000 EUR (w tym następstwa chorób przewlekłych), NNW 15
000 PLN, bagaż 1000 PLN
zestaw podróżnika Kiribati Club:
koszulka klubowa
worek sportowy
etui na bilet
karta ubezpieczeniowa

CENA NIE OBEJMUJE:
biletów wstępu do miejsc wymienionych w programie, opłat wyjazdowych z Belize i Meksyku: ok. 130 USD
wyżywienia: ok. 20-30 USD dziennie/os.
nurkowania w Tulum zgodnie z wybranym wariantem oraz nurkowania w Belize i na Cozumel
atrakcji dla chętnych
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 13 PLN/os.

ZALICZKA:
Do odwołania nie pobieramy zaliczek przy zapisie na wyjazdy
zagraniczne. Zaliczkę wpłacicie dopiero wtedy, gdy
potwierdzimy, że wyjazd może się odbyć.
Jeśli chcesz wylecieć z innego portu lotniczego, skontaktuj się z nami!
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