MEXICO - PUERTO
AVENTURAS

I. termín
13. 3.- 26. 3. 2014
2 wolne miejsca
II. termín
28. 3.- 11. 4. 2014
obsadzony – reszta terminów do uzgodnienia
I. termín 2015
13. 3.- 26. 3. 2015
10 wolnych miejsc
II. termín 2015
28. 3.- 11. 4. 2015
10 wolnych miejsc

Wylot: Praga (ewentualnie z Wiednia)-Cancun - i powrót przez Amsterdam (lub via Paryż lub za
pośrednictwem Mexico City, ewentualnie poprzez transfery z USA - ale to wymaga wiz do
Ameryki)
Maksymalna ilość uczestników: 12 osób minimalna 6 osób.
Opcjonalnie wylot z Polski po wcześniejszym ustaleniu lub we własnym zakresie.
Orientacyjny czas przelotu to 12 – 20 godzin w zależności od tras czarterowych.
Terminy - pobyt dwa tygodnie lub tydzień na zamówienie.
LOKALIZACJA:
Puerto Aventuras jest to małe miasto portowe, które
znajduje się około 80 km na południe od lotniska w mieście
Cancun, który jest głównym komercyjnym, turystycznym i
administracyjnym centrum Półwyspu Yucatan.W
najczęściej odwiedzanych miejscach turystycznym można
znaleźć duże hotele , komercyjne centra rozrywki itp.
Okolice nadmorskiego miasta Puerto Aventuras, to duże

hotele all inclusive z niezapomnianą lokalizacją, rozciągają się wzdłuż nich piękne piaszczyste
plaże z białym piaskiem. Miasta charakteryzuje się dzielnicami z kompleksami
apartamentowców z których większość ma własne prywatne plaże, a zatem nie ma tutaj dużych
wielotysięcznych tłumow turystów spragnionych kąpieli i pływania. Centrum miasta oferuje
wiele stylowych restauracji z pysznymi lokalnymi specjałami, oraz meksykańską muzyką i dobrą
obsługą. Atrakcja w centrum miasta jest możliwość pływania z delfinami skate park itp. Popisy
dają tresowane papugi ARA a ogólne lenistwo was oczaruje. Kurort oferuje także zajęcia
sportowe w prywatnych basenach, korty tenisowe, pola golfowe itp.
W okolicy Puerta Aventuras oferujemy szeroki wachlarz możliwych wyjazdów . Najbliższym
miastem, oddalonym około 20 km , jest Playa del Carmen - miejsca w których znajdują się
sklepy, ciekawy rynek, restauracje i sieć hoteli. Stamtąd można się wybrać na wycieczki statkiem
na wyspę Cozumel - raj dla nurków , lub łodzią popłynąć na Kubę. Inną opcją jest do
odwiedzenia dwóch parków XEL-HA i XCARET. Parki są oddalone ok. 20 minut jazdy autem i
jego głównią atrakcją są pokazy majowskich tradycji, pływanie z delfinami, piękna przyroda, a
zwłaszcza snorkeling. Parki znajdują się w zatokach, oddzielonych sieciami od morza, aby
zobaczyć w spokoju mnóstwo ławic ryb i pięknych koralowców . Równie interesujące są wizyty
w piramidach Majów, na przykład, Tulum, około 30 km, 220 km Chichén Itzá.
Następnym ciekawym miejscem jest COBA, gdzie jeszcze w minionym roku móżna było się
wspiąć na szczyt piramidy, która jest najlepszym i najwyżej położonym miejscem do
podziwiania pomników Majów z bezpiecznej dla nich odległości.
ZAKWATEROWANIE: duża prywatna Villa del Mar (ok. 360
m2) dwupoziomowa, lub opcjonalnie 3 inne w pobliżu jeśli
trzeba. Apartamenty są luksusowo wyposażone, z pięknym
widokiem na morze . Ma 4 sypialnie, w tym 2 czteroosobowe
z łóżkami podwójnymi i 2 sypialnie dwuosobowe z łóżkami
pojedyńczymi . Jedna 2 osobowa sypialnie na parterze przy holu
wejściowym, dwie na pierwszym poziomie 4 osobowe obok
dużej kuchni i jadalni oraz salonu dziennego, Na poziomie
pierwszym można także wygodnie spać w pokoju dziennym na dużych kanapach rogowych i od
czasu do czasu w romantycznej atmosferze na tarasie z widokiem na morze  Każdy pokój
posiada szafę, własną łazienkę i taras. Dostępne łóżeczko dla dziecka. Apartament jest w pełni
komfortowo wyposażony i przystosowany do koegzystencji
wielu mieszkańców - duży hol wejściowy, taras z grillem gdzie
obok znajduje się wanna z hydromasażem i duży stól, jadalnia,
kuchnia, mikrofalówka, pralka, duży salon z TV, wideo,
DVD ...
Na ostatnim poziomie znajduje się salon i jakuzzi z którego
widać lazurowe morze – luksus. Tu znajduje się też ostania
sypialnia 2 osobowa.
Do dyspozycji dwa prywatne duże baseny słodkowodne
między domem i plażą, oświetlone korty tenisowe (zwykłe rakiety są dostępne). Wszystko
położone w pięknej zatoce z prywatną piaszczystą plażą.
Wszystkie wycieczki fakultatywne mogą być organizowane na życzenie z naszym transportem
lub samodzielnie samochodem - jest wypożyczalnia przy Głównej Bramie miasta (5 minut
spacerem). Na kwaterze do dyspozycji FORD ESPACE i cena wynajęcia to tylko 50 dolarów na
dzień – wychodzi taniej niż w wypożyczalni a przy opcji że każdy da 50 dolarów jest do
dyspozycji praktycznie na cały pobyt. Całą grupę można przerzucić na 2 razy i zwiedzać na
własną rękę lub podjechać na zakupy do marketu itp.

NURKOWANIE:Pakiet nurkowy obejmuje 8 nurkowań (2
cenoty i 6 w morzu) lub 6 nurkowań (4 cenoty i 2 w morzu.
Nurkowania w zaprzyjażnionym centrum nurkowym.
Przygotowane są butle aluminiowye 12 L z zaworami INT
(strzemię własne lub do wypożyczenia). Wszystkie miejsca
nurkowe są do osiągnięcia w 10 do 45 minut podróży. W
większości miejsc unosi was prąd wody i po prostu wystarczy
patrzeć na piękno otaczającej dna morskiego. Łódź zatacza kręgi
wokół ciebie i po wynurzeniu podejmuje nurków z wody .(zalecamy posiadanie dekobojki i
markera na powierzchni).
CENOTY - są największą atrakcją do nurkowania
naYucatan Peninsula. To są jaskinie ze słodką i słoną wodą,
które dzieli heloklin. Nurkowanie prowadzone jest w
czteroosobowych grupach z lokalnym anglojęzycznym
instruktorem lub czeskim. Transport do jaskiń jest wliczony
w cenę pakietu. Wycieczki do cenotów są zawsze
całodzienne i możliwe są dwa nurkowania. Silne latarki
pozwalają na wyszukiwanie w wielkich jaskiniach
ciekawych widoków, a widoczność dochodzi do 100 m.
Niektóre z nich są odpowiednie do snorkelingu.
Wyżywienie: Apartamentowiec ma w pełni wyposażoną kuchnię. Na tarasie jest dostępny grill.
W pobliżu centrum nurkowego jest prosty bufet z dwoma rodzajami żywności i są ciepłe zupy,
Cena posiłku około 20 pesos (około 17 PLN) w lepszej restauracji, która jest również w pobliżu,
cena kolacji waha się od 35 – 70 PLN. Ceny żywności w supermarketach, podobna do tych
naszym w kraju. Market oddalony o około 15 minut jazdy, restauracje to 2 -5 minut spaceru.
Dla zainteresowanych grup przygotowujemy śniadania na miejscu.
CENA: obejmuje przelot, pobyt i 8 nurkowań (2 cenoty i 6 w morzu) lub 6 nurkowań (4 cenoty
i 2 w morzu) - 8800.0 zł,
(przelot kalkulowany cca 4000,0 zł, bez wyżywienia i wody pitnej)
Dla większych grup zorganizowanych (z opiekunem) zniżki. Możliwy pobyt bez naszego
rezydenta i przewodnika, i bez śniadania z upustem do 500 zł. Za dodatkową opłatą do
dyspozycji samochód 6 osobowy parkowany przy budynku. Możliwe zorganizowanie rowerów
do lokalnych wycieczek.
Cena dla nienurkujących 7800,0 zł
(przelot kalkulowany cca 4000,0 zł, bez wyżywienia i wody pitnej)
Cena obejmuje bilet lotniczy, czeskiego lub polskiego instruktora w pakiecie nurkowym,
transfer z lotniska Cancun - Puerto Aventuras, łóżko, korty tenisowe, dwa baseny, prywatną
plażę i ręczniki, jedno sprzątanie apartamentu na tydzień, śniadania

Cena nie obejmuje: Opcjonalne wycieczki:
• Tulum + Coba około 60 USD
• Chichén-Itzá około 85 USD
• XEL-HA i XCARET, około 100 USD cały dzień
wstęp na wszystkie atrakcje
• Kuba - Hawana 3 noclegi w hotelu, śniadania,
przelot samolotem około 450 USD.
• Wyjazdu na wyspę COZUMEL 2 nurkowania,
prom, wstęp, przewodnik 120 USD.
• Wizyty w kompleksie jaskiń Cenoty 2
nurkowania, transport, przewodnik – 110,0 USD
• Ubezpieczenia
• Posiłków i wody pitnej (tylko pierwsze 2 dni)
• Wynajmu naszego samochodu na 6 osób
Po przybyciu w Cancun będzie oczekiwać przed lotniskiem przedstawiciel naszego Dive Center,
który będzie nadzorował transport do Puerto Aventuras, które jest położone około 90 km od
lotniska

NURKOWANIA

ZAKWATEROWANIE

