
Cenoty + program lądowy                                         k w i e c i e ń 2020 
 

MEKSYK  
Kolejna, nowa odsłona…  



Hola, przygodo! 
 

 
 

Zapraszamy ponownie do Meksyku – to jeden z kierunków, do którego lubimy wracać najbardziej - między innymi dlatego, 
że za każdym razem możemy poznać nowe rejony tego wyjątkowego kraju i za każdym razem jest pięknie i inaczej! 

Tym razem będzie trochę nurkowo, trochę historycznie, trochę krajoznawczo, trochę relaksacyjnie i trochę aktywnie  

 

Dla osób, które dysponują większą ilością urlopu mamy fantastyczną propozycję, jak przedłużyć wakacje - dołączcie do wyjątkowego 
safari na SOCORRO od 27 kwietnia – to będzie wisienka na torcie   

https://nauticatravel.pl/wp-content/uploads/2017/03/SOCORRO-2020.pdf 

 

TERMIN WYPRAWY:  17 – 27 kwietnia  2020  

(istnieje możliwość dołączenia tylko do części lądowej, bez nurkowania – od 22 kwietnia. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt). 

 

Informacje szczegółowe i zgłoszenia: anna.rocka@nauticatravel.pl  

 

 

mailto:anna.rocka@nauticatravel.pl


 Program 

 Dzień PROGRAM 

Dzień 1 – 17 kwietnia, 
piątek 

Wylot z Warszawy lub na życzenie innego miasta, przylot do Cancun, transfer do Playa del Carmen, 
zakwaterowanie w hotelu TUKAN w samym sercu Playa.  

Dzień 2 – 18 kwietnia  Śniadanie. 3 nurkowania w CENOTACH. Lunch. 

Dzień 3 – 19 kwietnia Śniadanie. 2 nurkowania w CENOTACH SPECIAL. Lunch. Wycieczka do TULUM. 
 

Dzień 4 – 20 kwietnia  Śniadanie. 3 nurkowania w CENOTACH. Lunch. 

Dzień 5 – 21 kwietnia  Śniadanie, dzień wolny. Możliwość zrealizowania opcjonalnych nurkowań (Cenoty lub nurkowania 
rafowe: Cozumel / Playa del Carmen) lub całodniowej wycieczki lądowej (propozycje na kolejnych 
stronach).  

* Program może nieznacznie ulec zmianie ze względu na przeloty i warunki pogodowe oraz poziom wyszkolenia 
nurkowego uczestników. 



Program 

 
Dzień Program 

Dzień 6 – 22 kwietnia Wolne przedpołudnie, przelot do Miasta Meksyk, zakwaterowanie w hotelu Regente. Kolacja.   

Dzień 7 – 23 kwietnia  Śniadanie. Zwiedzanie Miasta Meksyk: spacer po centrum historycznym z Katedrą, Pałac 
Narodowy, przejście przez Deptak Madero, Pałac Sztuk Pięknych, Muzeum Antropologii.           
Czas wolny. Kolacja w hotelu.   

Dzień 8 – 24 kwietnia Śniadanie, przejazd do Teotihuacan - Piramida Słońca, Księżyca. Warsztat obsydianu z degustacją 
tequili. Obiad. Nocleg w Puebli, wyjątkowo malowniczej miejscowości w Hotelu Colonial.  

Dzień 9 – 25 kwietnia  Śniadanie, wejście na wulkan Malinche . Kolacja  

Dzień 10 – 26 kwietnia  Śniadanie. Cholula z największą Piramidą, na której Hiszpanie wybudowali Kościół. Tonatzintla          
z małym barokowym kościółkiem. Powrót do Miasta Meksyk. Kolacja. Wieczorem wyjście na Plac 
Garibaldiego i „Mexico by night”    

Dzień 11/12 – 27/28 
kwietnia  

Śniadanie. Wylot na Socorro i wieczorem zaokrętowanie na łodzi safari.  
Lub wylot do Polski (przylot dnia następnego). 



CENA: 
Przy grupie 8 osób: 2000 usd / osoba 
Przy grupie 6 osób: 2200 usd / osoba 
Przy grupie 4 osób: 2350 usd / osoba 
 
 

 

• Obowiązkową w Polsce opłatę na Fundusz Gwarancyjny. 

• Gwarancję ubezpieczeniową Organizatora Turystyki. 

Zniżki: 

• Ubezpieczenie KRiT (koszty rezygnacji) dla stałych klientów. 

• Non diver – na pytanie.  

Cena nie zawiera: 

• Dopłaty do pokoju jednoosobowego (350 usd).  

• Wycieczek lub nurkowań opcjonalnych w dniu 21 kwietnia.  

• Wypożyczenia sprzętu nurkowego / nitroxu. 

• Napiwków.  

• Niewymienionych posiłków.  

• Przelotów głównych i wewnętrznych               
(cena zależna od daty rezerwacji, wybranej klasy przelotu oraz 
ostatecznego programu). 

 

 

 

 

Cena zawiera: 

• Zakwaterowanie (10 nocy) w pokojach dwuosobowych            
w hotelach 3 i 4 *. 

• Wymienione posiłki.  

• Wysokie ubezpieczenie KL, NNW, obejmujące nurkowanie. 

• Opiekę lokalnego przewodnika w czasie programu lądowego. 

• Wstępy do zwiedzanych obiektów zgodnie z programem. 

• Opiekę przewodnika w czasie trekkingu na wulkan (lub przedłużony 
pobyt w hotelu dla osób, które nie zdecydują się na wyjście). 

• Wszystkie transfery na miejscu. 

• Opiekę prowadzącego z Nautica Travel. 

• 8 nurkowań w Cenotach (transfery z hotelu do miejsc nurkowych, 
butle z powietrzem i balast, latarka; woda, drobny lunch po 
nurkowaniach, opieka lokalnych instruktorów nurkowania; 
pozwolenia, dopłatę do Cenoty Special).  

 

 



Miejsca, które odwiedzimy: 

 
Teotihuacán – stanowisko archeologiczne położone na centralnym płaskowyżu,           
na północny wschód od miasta Meksyk. Nazwa stanowiska pochodzi z języka nahuatl   
i można ją przetłumaczyć jako: miejsce, w którym ludzie stają się bogami. 
Równocześnie jest to nazwa kultury, której wpływ na inne ludy Mezoameryki był 
olbrzymi. Miasto zostało nazwane przez Azteków "Teotihuacán", ok. 500 lat po jego 
upadku. 

Cholula – w indiańskim języku nahuatl miasto nosiło nazwę Cholöllan lub Chol-öl-tlan 
co oznacza "miejsce ucieczki, w którym spada woda". Cholula jest położona 15 km      
na zachód od miasta Puebla na wysokości 2135 metrów nad poziomem morza i słynie 
głównie z położonej w jej granicach Wielkiej Piramidy, która jest największą 
objętościowo strukturą jaką kiedykolwiek wybudował człowiek. Jedno z podań głosi, 
że piramida ta została wybudowana jako ratunek przed mogącym się powtórzyć 
kataklizmem. Inna wersja głosiła, że budowlę wzniósł władca olbrzymów Xellhua 
chcąc dotrzeć do nieba i strącić bogów. Jednak Tezcatlipoca rozbił ich piorunami. 
Wierzono, że wyłamanie kamieni z piramidy doprowadzi do błyskawicznej powodzi.  

 

 

  



Miejsca, które odwiedzimy: 

 

Wulkan La Malinche – (język nahuatl: "Czcigodna Pani w Zielonej Spódnicy" od imienia bogini roślinności, 
małżonki boga deszczu Tlaloca), wygasły stratowulkan w Meksyku, o wysokości 4 464 m, należący do Kordyliery 
Wulkanicznej. Leży w Parku Narodowym Malintzin, na granicy stanów Tlaxcala i Puebla.  Okres od lutego do końca 
maja 1993 roku to jedyny okres w XX. wieku kiedy obserwowano sezonową pokrywę lodową na szczycie. Pokrywa 
lodowa była odnotowana po północnej i zachodniej stronie szczytu. Spływ wody z Malinche jest jej podstawowym 
źródłem dla miasta Puebla. Aktywność sejsmiczna jest monitorowane codziennie od 1986 przez stację w Puebla 
University, jednak w tym okresie nie stwierdzono dotychczas żadnej aktywności.  

Puebla – miasto w środkowym Meksyku, w Kordylierze Wulkanicznej, na wysokości 2195 metrów, będące stolicą 
stanu Puebla. W 1987 roku historyczne centrum Puebli zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.  

Zabytki i osobliwości 

• katedra (zasadniczy zrąb budowli powstał w latach 1550-1640), z najwyższą dzwonnicą w Meksyku (69 m);       
we wnętrzu ołtarz główny z szarego onyksu pueblańskiego,  

• kościół San Francisco, 

• kościół Santo Domingo z kaplicą Rosario (1650-1690), która jest wybitnym zabytkiem barokowej sztuki 
ornamentalnej, 

• klasztor Santa Monica (Muzeum Sztuki Sakralnej), 

• domy i pałace z XVII i XVIII w. w tym wiele zdobionych barwnymi płytkami ceramicznymi, 

• ratusz z XIX w.,  

• twierdza Loreto - muzeum historii walk o niepodległość i rewolucji meksykańskiej, 

• park miejski z modernistyczną halą widowiskową krytą kulistą czaszą. 



Wycieczki opcjonalne: 

 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 roku obiekt został ogłoszony jednym z siedmiu nowych cudów świata.  

Wycieczka zajmuje cały dzień, z przerwą na lunch. Na pewno będzie bardzo gorąco, 
niezbędne jest zabranie czapek, kremów i dużej ilości wody. 



Wycieczki opcjonalne: 

 
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 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.  

Z uwagi na specyfikę wycieczki i długiej przeprawy po bardzo złych nawierzchniach nie 
polecamy jej osobom z problemami zdrowotnymi oraz schorzeniami kręgosłupa.        



Wycieczki opcjonalne: 

 
Dwie rajskie wyspy:  
   

W 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. 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. 

 



Wycieczki opcjonalne: 

 El Bakam + Rio Lagartos                          

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, składający 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 dodatkowe: 

 

 

• WIZA – dla obywateli polskich do 30 dni – nie jest wymagana.  

• PASZPORT – ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu z min. 2 stronami wolnymi na wizy i stemple urzędowe. 

• SZCZEPIENIA – nie ma obowiązkowych, ale są zalecane jak przy każdym dalekim wyjeździe – prosimy o kontakt           
z lekarzem medycyny tropikalnej. 

• MSZ – prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie Ministerstwa dotyczącymi wyjazdu w ten rejon świata.  

• NURKOWANIA – poziom od łatwego do średniego. Cenoty – 4 osobowe grupy, obowiązkowa latarka (w cenie 
wyjazdu), większość nurkowań jest płytka, ale nie zapomnijmy – to dla większości osób coś nowego: wpływamy do 
jaskiń  Cozumel – czasami może wystąpić fala i prąd w czasie nurkowań.  

• POSIŁKI – W Playa del Carmen, gdzie nie mamy wykupionych kolacji blisko hotelu są liczne lokalne restauracje,       
w których można bardzo dobrze zjeść (nie tylko meksykańską kuchnię). 

• WYCIECZKA OPCJONALNA 21.04 – ceny zależą od ilości chętnych osób i kierunku – od ok. 120 usd / osoba               
w zależności od wybranej opcji. 

• NURKOWANIA OPCJONALNE – Cenoty: 120 – 165 usd dzień nurkowy, Cozumel: ok. 140 usd,               
Playa del Carmen: ok. 90 usd. 

• WALUTA - peso meksykańskie, najlepiej zabrać ze sobą USD (nowe, nieponiszczone).  

• UBEZPIECZENIE – Istnieje możliwość ubezpieczenia wyjazdu od kosztów rezygnacji (KRiT). Koszt takiego 
ubezpieczenia to 2,8% ceny wyjazdu.  Osoby zainteresowane takim ubezpieczeniem proszone są o informację przy 
zgłoszeniu. Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia KL / NNW o CP (choroby przewlekłe – zwyżka 100%). 

 

 



 
Informacje szczegółowe i zgłoszenia: 
Ania Rocka anna.rocka@nauticatravel.pl 
 
Organizator Wyjazdu: Nautica Travel Sp. z o.oo 
Numer koncesji: Z/9/2016. Gwarancja Ubezpieczeniowa: AXA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numer konta:  
Santander Bank. 
Swift code (BIC): WBKPPLPP 
PLN 61 1090 2053 0000 0001 3183 5405 
USD PL 55 1090 2053 0000 0001 3183 5610 
 
 
 
 

 
 

Płatności: 
- 1000 usd + przelot  

przy rezerwacji 
- Dopłata do całości  

17 marca 
 
 

mailto:anna.rocka@nauticatravel.pl

