
Meksykańska MAJÓWKA 
 



Hola, przygodo! 

• Wyjazd przeznaczony dla osób indywidualnych oraz dla 
rodzin  

• Dla nurków  

• Dla osób, które chciałyby dopiero rozpocząć swoją 
przygodę z nurkowaniem  

• Dla osób nienurkujących, które chciałyby spędzić dni 
relaksując się na piaszczystych plażach Morza 
Karaibskiego, zrobić intro nurkowe lub wziąć udział           
w dodatkowych wycieczkach lądowych.  

 

Proponujemy dwie opcje zakwaterowania:  

• Niewielkie 3-4* hotele ze śniadaniami, dla tych, którzy 
wolą wieczorami wychodzić na miasto i smakować 
lokalnej kuchni. 

• Hotel 5* z plażą i formułą all inclusive, dla tych, którzy 
wolą mieć wszystko na miejscu  

 Meksyk to zdecydowanie jedno z naszych TOP 10 jeśli chodzi 
o miejsca wyprawowe  Bywamy tam co roku – i zawsze 
zachwyca nas pod wodą jak i nad wodą.  

Cozumel - z rafami zachwalanymi przez samego Jacquesa 
Cousteau. Tulum – prekolumbijskie miasto Majów pięknie 
położone na klifie. Rezerwat Biosfery Sian Ka’an – piękna 
jukatańska dżungla. Isla Contoy & Isla Mujeres – relaks na 
rajskich wysepkach - tu nas jeszcze nie było!  

I oczywiście to co najważniejsze:  Cenoty – jedyne w swoim 
rodzaju nurkowania w zalanych jaskiniach, gdzie 
nieograniczona widoczność i gra światła tworzą magiczne 
wrażenie. Tym razem proponujemy NOWOŚĆ – nurkowania 
również w rejonie miejscowości Puerto Morelos (rafy, wrak  
i Cenoty). Dzięki temu, Ci którzy meksykańskie miejscówki 
już poznali – i tak jak my – pokochali, będą mogli zobaczyć 
kilka nowych i wyjątkowych miejsc!  

 

TERMIN WYPRAWY: 27 kwietnia – 7 maja               
(możliwość skrócenia lub przedłużenia wyjazdu) 

 

 



Program 

 Dzień Program 

1 – 27 kwietnia  
(piątek) 

Wylot z Warszawy, lub na życzenie innego miasta, przylot do Cancun, zakwaterowanie w 
hotelu.  

2 – 28 kwietnia  Czas na aklimatyzację – proponujemy rozpocząć ją wizytą na rajskich wysepkach (ISLA 
CONTOY & ISLA MUJERES).  

3 – 29 kwietnia Nurkowanie rafowe i wrakowe w rejonie PUERTO MORELOS. 

4 – 30 kwietnia  2 nurkowania w CENOTACH SPECIAL w rejonie PUERTO MORELOS. 

5 – 1 maja  Całodniowa wycieczka do REZERWATU SIAN KA’AN. 

6 – 2 maja  2 nurkowania w CENOTACH SPECIAL w rejonie PLAYA DEL CARMEN + zwiedzanie strefy 
archeologicznej TULUM. 

7 – 3 maja  2 nurkowania na COZUMELU. 



 Program 

 Dzień 

8 – 4 maja  3 nurkowania w CENOTACH w rejonie PLAYA DEL CARMEN. 

9 – 5 maja  Dzień wolny – możliwość zrealizowania dodatkowych nurkowań, wycieczki do Rio Lagartos, 
całodniowego wypłynięcia na ryby lub relaksu na plaży lub nad basenem. 

10 – 6 maja  Wolne przedpołudnie, wylot do Polski. 

11 – 7 maja  
(poniedziałek) 

Przylot do Polski. 

* Program może nieznacznie ulec zmianie ze względu na przeloty i warunki pogodowe. 

* Istnieje możliwość skrócenia lub wydłużenia programu. 



Koszt wyprawy: 3300 USD + przelot  
Dopłaty: 

• Zakwaterowanie w 5* hotelu BlueBay Grand Esmeralda 
położonym przy plaży z wyżywieniem all inclusive : 250usd / 
osoba lub 450usd / osoba w pokoju seaview; 

• Pokój jednoosobowy: 450usd; / Tukan, Ojo lub  550usd w 
hotelu Esmeralda  - 850usd w pokoju seaview; 

• Wypożyczenie sprzętu nurkowego:  15usd komplet / dzień; 

• Opcjonalne Wycieczki & Nurkowania & Łowienie ryb;  

• Napiwki (sugerowane łącznie ok. 100usd). 

Zniżki: Osoba nienurkująca: 700usd. 

Płatności: 

I rata przy rezerwacji: przelot  w PLN (jeśli rezerwowany w 
Nautica Travel) + 750 usd. 

II rata: 27 lutego 1000 usd. 

III rata: 27 marca: dopłata do całości. 

 

Cena zawiera: 
• rozszerzone / wysokie ubezpieczenie KL i NNW obejmujące 

nurkowania;  ubezpieczenie kosztów rezygnacji programu 

• program turystyczny wg planu wraz z biletami wstępu, 
lokalnym przewodnikiem, przejazdy klimatyzowanym busem;   

• transfery lotnisko – hotel – lotnisko;  

• 3 noclegi ze śniadaniami w pokojach dwuosobowych               
w 3,5* hotelu Ojo de Aqua w Puerto Morales i 6 noclegów     
w 4* hotelu Tukan w Playa del Carmen; 

• 3 nurkowania w Cenotach oraz 4 nurkowania w Cenotach 
SPECIAL: transfery do miejsc nurkowych, butle z powietrzem   
i balast, latarka; woda, drobny lunch po nurkowaniach, opieka 
lokalnych instruktorów nurkowania; pozwolenia; 

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

• 1 nurkowanie rafowe i 1 wrakowe w rejonie Puerto Morelos, 
butle z powietrzem, balast, opieka lokalnego instruktora          
/ przewodnika nurkowego, woda; 

• opiekę polskiego przewodnika z Nautica Travel. 

 



TUKAN Hotel Beach & Club **** 

 Niewielki hotel położony w samym centrum Playa del Carmen, 2 ulice od morza, 
tuż obok  słynnej Piątej Alei. Posiada: 

• niewielką restaurację (śniadanie w formie bufetu), 

• kafejkę internetową / wi-fi,  

• ogród, 

• basen,  

• pralnię, 

• pokoje z balkonami, łazienkami, klimatyzacją, sejfem. 

 

Niedaleko hotelu znajdują się liczne sklepy, restauracje, bary i knajpki, w których 
można skosztować lokalnych specjałów.  



Hotel Ojo de Agua ***+ 

 Niewielki hotel (36 pokoi) położony w samym sercu miejscowości Puerto 
Morelos – małej klimatycznej wiosce rybackiej, która nie zatraciła swojego 
klimatu i nie stała się jeszcze popularną miejscowością turystyczną. Hotel 
znajduje się przy plaży, niedaleko lokalnych knajpek i restauracji, daje możliwość 
wczucia się w karaibski klimat – wszystko dzieje się tu powoli, niespiesznie, 
można zasiąść z kawą lub drinkiem nad wodą i delektować się szumem morza i 
obserwacją okolicznej ludności.  

• niewielkie śniadania kontynentalne, 

• darmowe wi-fi,  

• basen,  

• pralnia, 

• pokoje z łazienkami. 

 



BlueBay Grand Esmeralda ***** 

 

Hotel BlueBay Grand Esmeralda zlokalizowany jest bezpośrednio przy plaży, niedaleko słynnej 
Playa del Carmen. Na terenie obiektu na miłośników pysznej kuchni czeka siedem restauracji 
serwujących kuchnię z całego świata - między innymi włoską, orientalną, francuską oraz 
regionalną. Ci, którzy stawiają na aktywne spędzanie czasu, mogą spróbować swoich sił w 
sportach wodnych, poćwiczyć na siłowni albo wziąć udział w zajęciach aqua gym. Ten obiekt to 
doskonałe miejsce na komfortowe wakacje w egzotycznym Meksyku. 

• All inclusive 

• • śniadanie (7.00-11.00) • obiad (12.00-15.30) • kolacja (18.00-22.00) • posiłki w formie 
bufetu • przekąski • napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe. 

• Dla dzieci 

• • miniklub dla dzieci (3 grupy wiekowe) • oddzielny basen dla dzieci • opieka nad dziećmi (na 
zapytanie, płatna) • łóżeczka (na zapytanie) 

• Rozrywka 

• • karaoke (raz na tydzień, płatne) • program animacyjny • amfiteatr • tenis stołowy • aqua 
gym • tenis ziemny • wstępne lekcje nurkowania • siłownia • siatkówka wodna 

• Do dyspozycji gości 

• • recepcja 24 h • windy • 7 restauracji (główna i 6 a la carte - włoska, meksykańska, francuska, 
amerykańska, z owocami morza, orientalna) • 3 baseny zewnętrzne (łączna pow. 2750 m2) • 
bar sportowy • Wi-Fi (w całym hotelu, w cenie) • leżaki i parasole 

• Dodatkowe udogodnienia 

• • pralnia (płatna) • klub nocny • parking • wymiana walut • fryzjer • room service • amfiteatr 
• BlueBay Spa • sala konferencyjna • sklepy 

 

 



Informacje dodatkowe: 

 

• JEEP EKSPEDYCJA:               
Rezerwat Biosfery Sian Ka’an / Punta Allen / Rejs łodziami  

Jest, to wycieczka dla ludzi, którzy pragną posmakować prawdziwej ekstremalnej 
przygody rozgrywającej się w przepięknej jukatańskiej dżungli. Niewątpliwym 
walorem tego wyjazdu jest możliwość samodzielnego poprowadzenia profesjonalnego 
samochodu terenowego jakim jest Jeep Wrangler. Wycieczka skierowana jest, jednak 
nie tylko do miłośników motoryzacji i oktanów, ale również do amatorów pięknej 
karaibskiej przyrody. Po odebraniu Państwa z lobby hotelu udajemy się do bazy 
jeepów, a następnie kierujemy się w stronę Tulum, gdzie nastąpi reorganizacja               
i zostaną przydzielone auta. Po krótkim odpoczynku udajemy się w stronę rezerwatu 
Sian Ka'an, gdzie punktem docelowym jest niewielka rybacka wioska Punta Allen.       
Po dotarciu na miejsce mały poczęstunek i przesiadamy się na łodzie motorowe, by 
wyruszyć na poszukiwanie żółwi morskich, delfinów i manatów w ich naturalnym 
środowisku. Przepłyniemy również tunelami wodnymi pośród lasów mangrowych, 
posnorkujemy na rafie oraz popływamy w naturalnym basenie morskim. Następnie 
powrót do przystani, gdzie w restauracji na plaży zostanie podany obiad w formie 
bufetu. Po obiedzie przesiadamy się do Jeepów i udajemy w drogę powrotną do 
Państwa hoteli.  

Z uwagi na specyfikę wycieczki i długiej przeprawy bo bardzo złych nawierzchniach nie 
polecamy jej osobom z problemami zdrowotnymi oraz schorzeniami kręgosłupa.       
W cenie wycieczki zawarte są wszelkie opłaty, bilety wstępu, podatki, transport oraz 
wyżywienie w postaci poczęstunku i obiadu w formie bufetu. Cena nie zawiera 
napiwków dla kapitana łodzi. 



Informacje dodatkowe: 

 

• Dwie rajskie wyspy:  
   

Jeden dzień dwie rajskie wyspy położone na morzu Karaibskim. Ta wycieczka to gratka 
dla wszystkich miłośników dzikiej, karaibskiej przyrody i typowych morskich, 
turkusowych krajobrazów. Dodatkowymi atrakcjami są niewątpliwie: snorkeling         
na jednym z najpiękniejszych kawałków rafy koralowej zlokalizowanej przy Isla Contoy, 
którą dziennie może odwiedzić tylko 200 osób, marsz przez dżunglę do miejsc 
lęgowych dzikiego ptactwa, wizyta na Isla Mujeres, której otaczające wody słyną          
z dużej ilości żółwi morskich i delfinów. Całodniowe wyżywienie oraz napoje w formie 
all inclusive. Zapraszamy na tę wyjątkową wycieczkę w najpiękniejsze zakątki 
meksykańskich Karaibów. 

• Isla Contoy - to mała i niemal dziewicza wyspa na Morzu Karaibskim, nie 
zamieszkana przez ludzi, będąca rezerwatem przyrody i słynąca ze swojego piękna. 
Od kilkunastu lat rząd meksykański ustanowił prawo w/g, którego wyspę dziennie 
może odwiedzić jedynie 200 osób. Wody wokół wyspy pełne są morskiego życia,      
a sama wyspa zamieszkana jest przez licznie występujące gatunki dzikiego ptactwa. 

• Isla Mujeres - czyli Wyspa Kobiet, to jedna z największych wysp zlokalizowana przy 
wybrzeżu Morza Karaibskiego po wschodniej stronie Meksyku. Na wyspie znajdują 
się hotele i restauracje w bardzo karaibskim klimacie. Na dzień dzisiejszy wyspę 
zamieszkuje około 16 tyś. mieszkańców trudniących się głównie rybołówstwem         
i turystyką. Wokół wyspy zlokalizowane są piękne rafy koralowe. Przyciągają one co 
roku rzesze miłośników nurkowania i snorkelingu. 

 



Informacje dodatkowe: 

 • El Bakam + Rio Lagartos                         
wycieczka opcjonalna, ok. 125usd / osoba (w zależności od ilości osób chętnych). 

Rezerwat i sanktuarium różowych flamingów, żółwi morskich, małp, jaguarów etc. 
Wyprawa łódką ok. 2 godziny daje możliwość podglądania dzikiego życia                           
i mieszkańców rezerwatu. Atrakcją Rio Lagartos są również kąpiele w naturalnych, 
różowych solankach, w których zasolenie wynosi 75% co pozwala swobodnie unosić 
się na powierzchni oraz ma dobroczynny wpływ na naszą skórę. Wizyta w kopalniach 
soli i różowe laguny solankowe zwane Las Coloradas, w których będziemy się kąpać. 
Ostatnimi punkt pobytu w Rio Lagartos będzie majańskie SPA z białym błotem, 
maseczkami z glinki i wodorostów oraz kąpiel w słodkowodnym oczku Chiquila. Obiad 
w nadbrzeżnej restauracji, składającego się z miejscowych specjałów, czyli ryb                 
i owoców morza lub kuchni meksykańskiej. Przejazd do strefy archeologicznej              
El Bakam, miasta Czarnego Jaguara. Poznanie odkrytych struktur jak wejściowy łuk, 
mury obronne, Owalny Pałac, Bliźniacze Świątynie, czy też największą strukturę           
w mieście, czyli Akropol. 



Informacje dodatkowe: 

 • 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 można zaobserwować charakterystyczną „oleistość”, zwaną halokliną. Jest to 
naturalny efekt łączenia się dwóch systemów wodnych.  

• 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. 

  



Informacje szczegółowe i zgłoszenia: 
 
Anna Rocka  
anna.rocka@nauticatravel.pl 
+48 663 727 403 
 
Numer konta:  
Bank Zachodni WBK S.A. 
Swift code (BIC): WBKPPLPP 
PLN 61 1090 2053 0000 0001 3183 5405 
USD PL 55 1090 2053 0000 0001 3183 5610 
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