
M E X I C O   H S A  - LISTOPAD 2022



Hola, przygodo!
TERMIN WYPRAWY:  

15 – 25 listopada 2022

• Wyjazd przeznaczony jest dla certyfikowanych nurków
HSA.

• Dla osób samodzielnych „lądowo”. Osoby, które potrzebują
wsparcia w hotelu – nie ma problemu, aby wzięły udział
w wyjeździe, jednak niezbędny będzie udział osoby
towarzyszącej, które również serdecznie zapraszamy
(zarówno nurkujące, jak i nienurkujące).

• Nim zdecydujecie się na wyjazd – przeczytajcie koniecznie
co Was czeka☺

• Ze względu na logistykę nurkowań – ilość miejsc
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

MEKSYK i CENOTY – z całą pewnością: marzenie każdego nurka. 

Z wielką przyjemnością zapraszamy Was, osoby nurkujące                
w systemie HSA, do dołączenia do grupy osób zachwyconych 

pięknem i magią tych podwodnych grot i jaskiń.

Nie będziemy ukrywać, będzie moc wyzwań. Cenoty nie są 
przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami –
ale z Waszą determinacją i naszym wsparciem - na pewno 
wspólnie zrealizujemy proponowany przez nas program.

Zapraszamy Was do udziału w fantastycznej przygodzie –
zarówno pod jak i nad wodą. Będzie fajnie! ☺

Poza Cenotami odwiedzimy również strefę archeologiczną Chichen
Itza (jeden z siedmiu nowych cudów świata), będziemy 

delektować się meksykańską kuchnią. Dodatkowo chętni będą 
mogli odwiedzić również strefę archeologiczną Tulum oraz 

zanurkować przy Cozumelu (nurkowania rafowe). 



Program

Dzień 1 –
15 listopada

Wylot z Warszawy z grupą o 6:05 (zbiórka na lotnisku 3:30), przylot do Cancun o 16:50
(przesiadka w Amsterdamie), prywatny transfer do Playa del Carmen, zakwaterowanie
w hotelu TUKAN w samym sercu Playa, w pokojach 2 osobowych.

Dzień 2 –
16 listopada 

Śniadanie. Czas na relaks po podróży ☺ Następnie wymiana waluty, wypełnienie
dokumentów nurkowych, dobranie brakujących elementów sprzętu, ogólny briefing nurkowy
odnośnie nurkowania w Cenotach.
Czas wolny. Wieczorem opcjonalne wspólne wyjście na kolację do miasta. Nocleg Playa.

Dzień 3 –
17 listopada 

Śniadanie. 2 nurkowania w CENOTACH. Nocleg Playa.

Dzień 4 –
18 listopada

Śniadanie. Całodniowa wycieczka: CHICHEN ITZA. Obiad. Dojazd na nocleg do Tulum.

Dzień 5 –
19 listopada 

Śniadanie. 2 nurkowania w CENOTACH. Nocleg Tulum.

Dzień 6 –
20 listopada 

Śniadanie. 2 nurkowania w CENOTACH.
Opcjonalny przejazd do strefy archeologicznej TULUM. Nocleg Tulum.

Dzień 7 –
21 listopada 

Śniadanie. 2 nurkowania w CENOTACH. Nocleg Tulum.



Program

Dzień 8 –
22 listopada 

Śniadanie. 2 nurkowania w CENOTACH. Możliwość zamiany za dopłatą na nurkowania rafowe 
przy wyspie Cozumel – do ostatecznego potwierdzenia na miejscu. Nocleg Tulum.

Dzień 9 –
23 listopada 

Śniadanie. Dzień wolny – możliwość zrealizowania dodatkowych nurkowań, wycieczek 
fakultatywnych lub relaks na plaży / nad basenem. Nocleg Tulum.

Dzień 10 –
24 listopada 

Śniadanie. Wolne przedpołudnie. 
Wylot do Polski (godzina 18:50, wyjazd na lotnisko ok. godziny 14:00). 

Dzień 11 –
25 listopada 

Przylot do Warszawy 16:10 (przesiadka w Amsterdamie).

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



TUKAN HOTEL
Niewielki, skromny 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 (dodatkowo płatne), 

• ogród,

• basen, 

• pralnię,

• pokoje z balkonami, łazienkami, klimatyzacją, sejfem.

W większości łazienek – prysznice bezbrodzikowe. 

Do niektórych pokoi może prowadzić jeden stopień. 

Przy wejściu do restauracji jest mały podjazd. 

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



BIWA HOTEL
• Niewielki, trzypiętrowy hotel położony blisko centrum Tulum (w kilka minut można dojść do głównej

ulicy przy której znajdują się knajpki i restauracje).

• Klimatyzowane pokoje z łazienkami z prysznicami (jedno duże łóżko podwójne lub dwa osobne
łóżka).

• Możliwość zakwaterowania w apartamencie czteroosobowym (salon z kuchnią, dwie osobne
sypialnie – jedna z łóżkiem podwójnym i jedna z dwoma osobnymi).

• Każdego dnia w godzinach porannych goście mogą delektować się śniadaniem w barze na dachu
hotelu (do wyboru kilka dań z karty).

• W hotelu znajduje się basen i restauracja.

• Dostępne jest darmowe wi-fi.

Po naszej ostatniej wizycie – przy wejściu do hotelu pojawił się mini podjazd ☺

W hotelu jest winda.

W łazienkach prysznice bezbrodzikowe.



• 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.



Wycieczka lądowa:
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 obiad.

Obiekt przystosowany jest dla osób poruszających się za pomocą wózków.

Na pewno będzie bardzo gorąco, niezbędne jest zabranie czapek, kremów
z filtrem i dużej ilości wody.



Zanim zdecydujesz się na wyjazd:
• Ponieważ nie jest to Wyprawa Fundacji, nie będzie z nami dużej ilości kadry HSA. Organizujemy dla Was nurkowania +

wsparcie przy nich i przy transferach. Natomiast jeśli chodzi o sam hotel – może nie być możliwości wsparcia osoby z kadry w
każdym pokoju. Jeśli wymagacie stałej pomocy – sugerujemy zaprosić na wyjazd osobę towarzyszącą, która Was wesprze.
Nurkowania i transfery bierzemy na siebie ☺ A osoby towarzyszące serdecznie i gorąco zapraszamy ☺ Nienurkujące również.
Jeśli nie macie kogoś takiego – dajcie nam znać, spróbujemy Was wesprzeć również w tej kwestii.

• HOTELE – nie są w pełni przystosowane dla osób poruszających się na wózkach, ale można się po nich dość swobodnie
poruszać samodzielnie: pokoje dla Was są albo na parterze, bez schodów, albo na piętrze z windą. Do restauracji jest podjazd,
w większości pokoi są prysznice bezbrodzikowe. Zakwaterowanie: w zależności od ilości wózkowiczów, samodzielności
uczestników – może być tak, że będą to pokoje 2 albo 3/4 osobowe – i możecie mieszkać w nich w wersji koedukacyjnej – jeśli
ktoś ma problem z nocowaniem w pokoju z osobą płci przeciwnej – niezbędna będzie dopłata do pokoju jednoosobowego.

• PRZELOT – z jedną przesiadką, łącznie kilkanaście godzin. Na każdy lot przydzielona będzie asysta z lotniska, w trakcie lotu
również Was wesprzemy, jeśli będziecie tego potrzebowali.

• 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 zadbanie o nie we
własnym zakresie. Dotyczy to również szczepienia przeciwko covid-19 (ze względu na zmieniające się przepisy zdecydowanie
rekomendujemy szczepienie, by nie było potem problemu, gdy okaże się, że osoby niezaszczepione nie będą mogły wlecieć do
Meksyku lub miasta tranzytowego).

• 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 (może być na kasku, przy
masce, w sytuacjach trudnych – kadra będzie Wam podświetlała drogę), nurkowania są na ogół płytkie, ale nie zapomnijmy –
to dla większości osób coś nowego: wpływamy do grot / jaskiń☺

• POSIŁKI – blisko obu hoteli znajdują się lokalne restauracje, w których można tanio i dobrze zjeść☺

• COVID-19 – organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty lub odwołania wyjazdu w przypadku zamknięcia granic lub
pogarszającej się sytuacji pandemicznej. Obostrzenia odnośnie podróżowania do Meksyku będziemy Wam podawać na
bieżąco. Sugerujemy wszystkim ubezpieczenie od kosztów rezygnacji.



Informacje szczegółowe i zgłoszenia:
hsa@nauticatravel.pl

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

Wpłaty w walucie lub w PLN po kursie sprzedaży banku Santander           
z dnia wpłaty.

Ubezpieczenie KRiT (koszty rezygnacji i przerwania imprezy): 
3% ceny wyjazdu. 
Przy wpłacie całości przy rezerwacji: Ubezpieczenie KRiT: GRATIS

Możliwość ubezpieczenia od chorób przewlekłych – osoby 
zainteresowane prosimy o informację przy zgłoszeniu.

Organizator Wyjazdu: Nautica Travel Sp. z o.oo
Numer koncesji: 

Z/9/2016. Gwarancja Ubezpieczeniowa: UNIQA

mailto:anna.rocka@nauticatravel.pl

