
 

 

Meksyk HSA  
M A J Ó W K A  2017 

 

 

Przetarliśmy szlaki, sprawdziliśmy, że się da - więc po raz kolejny ruszamy na podbój... Meksyku!   

Jeśli marzycie o egzotycznej podróży i niesamowitych nurkowaniach - w jedynych w swoim rodzaju 

zalanych jaskiniach słodkowodnych jakimi są Cenoty oraz w Morzu Karaibskim sławionym już przez 

samego Jacquesa Cousteau - napiszcie koniecznie do nas! 

Wyjazd przeznaczony jest przede wszystkim dla nurków z certyfikatem HSA OWD A, sugerowana ilość 

nurkowań: min. 20 - mile widziany certyfikat AOWD i większa ilość nurkowań. Dla nurków z 

certyfikatem HSA OWD B i C - możliwość wyjazdu po dopłacie za indywidualnego przewodnika 

nurkowego na miejscu. 

Zapraszamy osoby samodzielne, które nie boją się wyzwań i nie straszne im miejsca nie do końca 

przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Zapewniamy Was natomiast, że piękne widoki nad 

i pod wodą na pewno zrekompensują wszelkie trudy wyjazdu :) 

Zapraszamy z osobami towarzyszącymi, rodzinami, przyjaciółmi - zapraszamy nurków i osoby 

nienurkujące, którym marzy się wypoczynek i zwiedzanie lub rozpoczęcie swojej przygody z 

nurkowaniem (możliwość zrealizowania kursu podstawowego OWD PADI). 

Wyjazd prowadzi:  

Ania Rocka, instruktor HSA 

Kontakt:     

anna.rocka@nauticatravel.pl 

663 727 403 

Ilość miejsc: 6                 

Termin:  25.04 - 4.05.2017 

 

 

 

 

mailto:angelika@nautica.pl
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Program wyjazdu: 

 

 

Nim zdecydujecie się na wyjazd pamiętajcie, że:  

- lot do Cancun trwa ok. 2h + 12h w jedną stronę; 

- hotel ma minimalną ilość schodów, sporo podjazdów, w łaziankach są prysznice bez progów lub z 

niewysokimi progami, ale nie ma specjalnych udogodnień dla osób poruszających się na wózkach; 

- łódź nurkowa na Cozumelu nie jest przystosowana: lokalni instruktorzy będą oczywiście pomagać, 

ale łódka jest nieduża, bez łazienki; 

- Cenoty są w większości niedostosowane dla osób poruszających się na wózkach - musicie liczyć się z 

jazdą po piachu, kamieniach, w niektórych miejscach z brakiem łazienki i sporą ilością schodów (którą 

pomożemy Wam oczywiście pokonać, nie martwcie się :) 

- to nie jest zorganizowana wyprawa HSA (nie będzie kadry mieszkającej z Wami w pokojach); 

Jeśli to wszystko Was nie przestraszyło - zgłaszajcie się koniecznie :))) 

Dzień 1  

 

Wylot z Warszawy lub na życzenie z innego miasta. Przylot do Cancun i transfer do Playa del Carmen (ok. 1h). 
Zakwaterowanie w hotelu 3* TUKAN, odpoczynek. Opcjonalnie: wspólne wyjście do miasta na kolację. 
 

Dzień 2  

 

Śniadanie. 2 nurkowania – Cenoty. Lunch po nurkowaniach. Wieczorem opcjonalnie wspólne wyjście do miasta / na 
kolację. 
 

Dzień 3 

 

Śniadanie. 2 nurkowania – Cozumel. Transfer promem na wyspę. Czas wolny po nurkowaniach na zwiedzanie 
wyspy.  Wieczorem opcjonalnie wspólne wyjście do miasta / na kolację. 
 

Dzień 4  

 

Śniadanie. 2 nurkowania – Cenoty. Lunch po nurkowaniach. Wieczorem opcjonalnie wspólne wyjście do miasta / na 
kolację. 
 

Dzień 5 

 

Śniadanie. 2 nurkowania –  Cenoty. Lunch po nurkowaniach. Wieczorem opcjonalnie wspólne wyjście do miasta / na 
kolację. 
 

Dzień 6  

 

Śniadanie. 2 nurkowania – Cenoty.  Lunch po nurkowaniach. Wizyta w Tulum – prekolumbijskim mieście Majów 
pięknie położonym na klifie.  Wieczorem opcjonalnie wspólne wyjście do miasta / na kolację. 
 

Dzień 7 

 

Śniadanie. Całodniowa wycieczka z polskim przewodnikiem do strefy archeologicznej Chichen Itza. Lunch. Powrót 
do Playa późnym wieczorem. 
 

Dzień 8 

 

Śniadanie, dzień wolny - zakupy, relaks na plaży, nad basenem, możliwość zrealizowania wycieczek fakultatywnych.  

Dzień 9  Śniadanie. Czas wolny. Wylot do Polski. 
 

Dzień 10 Przylot do Polski. 
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Cena:  Osoba nurkująca: 2250 USD + przelot (ok. 3200 - 3600 pln. Im wcześniejsza 

rezerwacja, tym lepsza cena za przelot. Ilość miejsc ograniczona!) 

Osoba nienurkująca: 1600 USD + przelot (możliwość zrealizowania wycieczek 

lądowych, kursu OWD, snorkelingu w Cenotach, itd.) 

Cena zawiera: 

 przelot na trasie Warszawa – Cancun – Warszawa samolotami rejsowymi (posiłki i napoje  
na pokładzie). Na życzenie możliwość rezerwacji przelotu z innego miasta; 
 rozszerzone / wysokie ubezpieczenie KL i NNW obejmujące nurkowania;   
 program turystyczny wg planu wraz z biletami wstępu, polskim przewodnikiem, 
przejazdy klimatyzowanym busem; 
 transfery lotnisko – hotel – lotnisko;  
 śniadania, lunche w dni nurkowe w Cenotach i w czasie zwiedzania Chichen Itza;   
 8 noclegów w pokojach dwuosobowych w hotelu Tukan (pokoje na parterze); 
 8 nurkowań w Cenotach: transfery do miejsc nurkowych, butle z powietrzem i balast, 

latarka; woda, drobny lunch po nurkowaniach, opieka lokalnych instruktorów 
nurkowania; 

 2 nurkowania na Cozumelu: bilety na prom na Cozumel, butle z powietrzem, balast, 
opieka lokalnego instruktora / przewodnika nurkowego, woda; 

 opiekę polskiego instruktora HSA podczas całego wyjazdu. 

 

 

 

Cena nie zawiera: 

 Sprzętu nurkowego nie uwzględnionego w cenie: 15 USD dziennie / komplet. 
 Posiłków nie wymienionych w programie (lunch w dniu nurkowym na Cozumelu i w dniu 
wolnym oraz kolacji). 
 Napiwków. 

Dopłaty na zapytanie: 

 Pokój jednoosobowy,  
 Specjalny transport dla osoby poruszającej się na wózku w przypadku braku możliwości 
przejazdu transportem ogólnym - lotnisko - hotel – lotnisko, 
 Prywatny przewodnik nurkowy, 
 Zakwaterowanie w 4* hotelu przystosowanym, przy plaży, z wyżywieniem all inclusive. 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! 

 Przy zgłoszeniu prosimy koniecznie wpisać stopień nurkowy, ilość nurkowań, akweny w 

których wcześniej nurkowaliście, datę ostatniego nurkowania oraz czy nurkowaliście kiedyś: 

w nocy, z latarkami, w jaskiniach. 

 Pamiętajcie również, że na dzień wyjazdu musicie mieć ważne badania lekarskie, zezwalające 

na udział w nurkowaniach. 
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Terminy płatności 

I rata: kwota biletu + 250 usd: w dniu rezerwacji 

II rata: 700 usd: do 30 października 

III rata: dopłata do całości: do 30 stycznia 

 

 

Playa del Carmen  

Znajduje się na wschodnim wybrzeżu Półwyspu Jukatan rozdzielającego wody Zatoki Meksykańskiej i 

Morza Karaibskiego. Miasto leży przy Wielkiej Rafie Barierowej ciągnącej się przez 320 km, od 

północnego końca Jukatanu, aż do wybrzeży Belize i Hondurasu. Playa del Carmen to kurort słynny z 

kilometrów pięknych plaż i turkusowych wód, doskonałe miejsce do nurkowanie na bogatej rafie 

koralowej. Morze Karaibskie jest niezwykle atrakcyjne dla nurków ze względu na doskonałą 

przejrzystość dochodzącą do 50 metrów oraz niezwykle barwne życie rafy koralowej. Silny prąd 

płynący w kanale pomiędzy wyspą Cozumel a lądem dostarcza nieustannie czystej wody użyźniając 

przy okazji rafę.  

Cenoty  

Cenoty to słodkowodne systemy podwodnych jaskiń i pieczar w 

samym środku meksykańskiej dżungli. Doskonała widoczność, 

krystalicznie czysta woda, bajkowa gra świateł i niesamowite 

formy stalaktytów i stalagmitów na pewno na długo pozostaną 

w Waszej pamięci. Można w nich nurkować w pełnym sprzęcie, 

jak i pływać na powierzchni z maską, fajką i płetwami. Woda, 

która wypełnia jaskinie obecnie, to częściowo słona woda 

morska, ale w większości świeża deszczówka. Ponieważ mają 

one różną gęstość i ciężar, nie mieszają się. W miejscu gdzie 

styka się woda słona ze słodką moża zaobserwować 

charakterystyczną „oleistość”, zwaną halokliną. Jest to naturalny 

efekt łączenia się dwóch systemów wodnych.   

Cenota Dos Ojos 
Zalana jaskinia Dos Ojos otwiera 80-kilometrowy system podwodnych korytarzy i jaskiń. Jest jedną z 

najsłynniejszych Cenot. Wiele nurków przybywa tu, by zobaczyć niebieskie, zielone i lekko fioletowe 

komory, w których znajdują się stalaktyty. Widoczność jest zaskakująco duża, sięga aż 90 metrów. 

 

 

Jak powstały Cenoty? 
Podczas ostatniego zlodowacenia (około 

1,5 mln lat temu) wygląd Jukatanu 
zupełnie się zmienił. Czapy lodowe na 
biegunach powiększyły się, a poziom 
morza obniżył o około 100 m. W tym 

czasie woda deszczowa rzeźbiła pieczary 
w wapiennym podłożu, robiąc miejsce 

dla powstawania stalaktytów i 
stalagmitów. Kiedy lód zaczął topnieć, 
poziom morza wzrósł i jaskinie zostały 
zalane wodą. W miejscach, w których 
podziemne strumienie wymyły glebę, 
zapadły się sklepienia jaskiń. W ten 
sposób powstały słynne jukatańskie 

Cenoty. 
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Cozumel 
Wyspa ma 48 km długości i 16 km szerokości. Zdecydowana większość stałych mieszkańców mieszka 

w San Miguel położonym na zachodnim wybrzeżu. Pozostała część wyspy to płaska nizina z gęstą 

szatą roślinną. Cozumel to popularny wśród amatorów nurkowania ośrodek turystyczny. Wyspa 

posiada dobrze rozwiniętą  infrastrukturę. 

Chichen Itza 
Najbardziej znane i najlepiej odrestaurowane prehiszpańskie miasto, ośrodek rytualnych inicjacji 

Majów. Znajduje się tu 120-metrowe boisko do gry w pelotę, Ściana Czaszek, Platforma Orłów i 

Jaguarów oraz Platforma Wenus i Święta Studnia, w której znaleziono szkielety, złoto i szlachetne 

kamienie. W 1988 stanowisko archeologiczne w Chichén Itzá wpisano na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO, zaś 7 lipca 2007 obiekt został ogłoszony jednym z siedmiu nowych cudów 

świata. 

 

 

 

Zakwaterowanie: 

 

Hotel TUKAN 

Niewielki hotel położony w samym centrum Playa del Carmen, 2 ulice od morza, tuż obok  

słynnej Piątej Alei. Posiada niewielką restaurację, kafejkę internetową, bezpłatne wi-fi, ogród 

i basen. Niedaleko hotelu znajdują się liczne sklepy, restauracje, bary i knajpki, w których 

możemy skosztować lokalnych specjałów. Nasze pokoje będą usytuowane na parterze.        

W łazienkach znajdują się prysznice bez progów lub z małymi progami. Restauracja znajduje 

się również na parterze – bez schodów.  

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1988
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_%C5%9Bwiatowego_dziedzictwa_UNESCO
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_%C5%9Bwiatowego_dziedzictwa_UNESCO
http://pl.wikipedia.org/wiki/7_lipca
http://pl.wikipedia.org/wiki/2007
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowe_siedem_cud%C3%B3w_%C5%9Bwiata
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowe_siedem_cud%C3%B3w_%C5%9Bwiata

