
majówka 2022

M

E 

X

I

C

O



Hola, przygodo! M E K S Y K inaczej ☺
TERMIN WYPRAWY:  

30 kwietnia – 8 maja 2022 *

• Wyjazd przeznaczony dla osób indywidualnych oraz dla
rodzin☺

• Dla nurków☺

• Dla osób nienurkujących, które chciałyby spędzić dni
relaksując się na piaszczystych plażach Morza
Karaibskiego, zrobić intro nurkowe lub wziąć udział
w dodatkowych wycieczkach lądowych. ☺ Jeśli chcecie
zabrać ze sobą nienurkujących znajomych czy członków
rodziny – śmiało! Przygotujemy dla nich program
lądowy tak, by w czasie naszych nurkowań mogli
pozwiedzać Meksyk.

* Z względu na dostępność przelotów data wyjazdu może nieznacznie ulec zmianie.

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.

Tym razem ruszamy w miejsca mało popularne i mało
odwiedzane przez turystów, zanurkujemy również w Cenotach,
w których do tej pory nie nurkowaliście, tak więc także Ci,
którzy już w Meksyku byli – zobaczą coś innego i nowego!

Lądowo pokażemy Wam całkiem nowy rejon Meksyku;
spędzimy trochę czasu w dżungli, poznamy majańskie rytuały,
upieczemy tortille, wskoczymy w lokalne ☺ auta 4x4, którymi
wjedziemy w mało uczęszczane rejony Rezerwatu, a potem
poznamy również te rejony z poziomu wody za pomocą canoe.
Jakby tego było – odwiedzimy małą i urokliwą wysepkę
Holbox. Przygoda czeka. Zapraszamy na krótki, ale bardzo
intensywny wyjazd, który na długo zostanie w Waszej pamięci!



Program

Program

Dzień 1 
30 kwietnia

Wylot z Polski, przylot do Cancun, prywatny transfer do Tulum (ok. 1,5 – 2 godziny).
Zakwaterowanie w Biwa Hotel w pokojach 2 osobowych.

Dzień 2
1 maja

Śniadanie. Wypełnienie dokumentów nurkowych, dobranie sprzętu, 3 nurkowania Cenoty.
Nocleg Tulum.

Dzień 3
2 maja 

Śniadanie. 3 nurkowania Cenoty. Nocleg Tulum.

Dzień 4
3 maja

Śniadanie. Przejazd do stref archeologicznych Tulum i Coba.
Przyjazd wieczorem do Puerto Morelos, nocleg.

Dzień 5
4 maja

Śniadanie. 3 nurkowania Cenoty – możliwość wymiany na nurkowania rafowe:
Cozumel (2 nurkowania). Nocleg Puerto Morelos.

Dzień 6
5 maja

Śniadanie. 3 nurkowania Cenoty – możliwość wymiany na nurkowania rafowe: 
Cozumel (2 nurkowania). Nocleg Puerto Morelos. 



Program

Program

Dzień 7
6 maja 

Śniadanie. Wcześnie rano wyjazd do Rezerwatu Aldea Nativa. Przejazd samochodami 4x4, lekcja 
gotowania wg majańskiej receptury, spacer po puszczy, rejs po lagunie w canoe, obiad, zachód 
słońca podziwiany z wieży widokowej, sauna majańska☺. Nocleg i kolacja w rejonie Rezerwatu. 

Dzień 8
7 maja

Śniadanie. Prom na wyspę Holbox. Rejs łodziami, obiad na plaży, czas wolny na relaks. 
Nocleg w hotelu przy plaży.

Dzień 9
8 maja

Śniadanie. Wolne przedpołudnie. Prywatny transfer na lotnisko w Cancun. Wylot do Polski.

Dzień 10
9 maja  

Przylot do Polski. 

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



Cena wyjazdu nie obejmuje:

• Dopłaty do pokoju jednoosobowego. 

• Wypożyczenia sprzętu nurkowego.

• Napiwków. 

• Niewymienionych posiłków. 

Cena: 2650 usd + przelot (cena zależna od dnia rezerwacji, taryfy, miasta wylotu)

Cena wyjazdu obejmuje:

• wysokie ubezpieczenie KL i NNW obejmujące nurkowania i koszty kwarantanny i izolacji;

• gwarancję ubezpieczeniową Organizatora Turystyki;

• prywatne transfery lotnisko (Cancun) – hotel (Tulum, Puerto Morelos, Rezerwat Nativa, Holbox) – lotnisko (Cancun);

• 3 noclegi w 4* hotelu Biwa; ze śniadaniami, w pokoju dwuosobowym;

• 3 noclegi w 3* hotelu Ojo De Agua w Puerto Morelos; ze śniadaniami, w pokoju dwuosobowym;

• 1 nocleg w hotelu Casa Nativa położonym przy Rezerwacie; ze śniadaniem, w pokoju dwuosobowym;

• 1 nocleg w hotelu na wyspie Holbox; ze śniadaniem, w pokoju dwuosobowym;

• 12 nurkowań w Cenotach (transfery, butle z powietrzem, balast, opieka lokalnych przewodników, woda, drobna
przekąska po nurkowaniu, wszystkie bilety wstępu); Możliwość wymiany dnia nurkowego w Cenotach na nurkowania
rafowe: Cozumel).

• całodniową wycieczkę z przewodnikiem po Rezerwacie, atrakcje i posiłki wymienione w Programie;

• wycieczkę na wyspę Holbox z wymienionymi atrakcjami i posiłkami;

• wycieczkę do strefy archeologicznej Tulum i Coba (transfery, bilety wstępu, polskojęzyczny przewodnik);

• obowiązkową w Polsce opłatę na Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy;

• opiekę polskiej kadry Nautica Travel.



BIWA HOTEL TULUM
• Niewielki, trzypiętrowy hotel położony blisko centrum (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.

Istnieje możliwość zmiany hotelu na hotel o wyższym standardzie lub zakwaterowanie
w Resorcie z bezpośrednim dostępem do plaży.



OJO DE AGUA - PUERTO MORELOS

• Puerto Morelos to niewielka miejscowość wypoczynkowa i jednocześnie wioska rybacka.
Charakteryzuje się senną atmosferą i niewielką ilością turystów.

• Niewielki, skromny hotel, znajdujący się przy plaży.

• Klimatyzowane pokoje z łazienkami z prysznicami (podwójne łóżko lub dwa pojedyncze).

• Na terenie hotelu znajduje się basen.

Istnieje możliwość zmiany hotelu na hotel o wyższym standardzie lub zakwaterowanie
w Resorcie all inclusive.



CASA NATIVA HOTEL

• Nowe miejsce na naszej meksykańskiej mapie☺

• Położony niedaleko Rezerwatu Nativa.

• Zakwaterowanie w pokojach i bungalowach.

• Na terenie hotelu dostępny jest basen, bar, strefa relaksu, wieża widokowa, pralnia.

• Restauracja serwuje śniadania między 7 a 10 rano.



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.



Program lądowy:
Zapraszamy Was do spędzenia z nami dwóch wyjątkowych dni w miejscach mało

uczęszczanych jeszcze przez turystów. Dzień w rezerwacie Nativa będzie aktywny,

ale znajdziemy też oczywiście czas na relaks☺

Poznamy to miejsce na trzy różne sposoby: spacerując, przemierzając bezdroża samochodami

z napędem 4x4 oraz pływając po lagunie w canoe.

Do tego poznamy rytuały majańskie, dowiemy się jak przyrządzić prawdziwą tortillę, obejrzymy

zapierający dech w piersi zachód słońca z wieży widokowej i zrelaksujemy się w majańskiej

saunie ☺

W kolejnym dniu – odwiedzimy malowniczą i przyjazną pieszym wysepkę Holbox, gdzie

spędzimy czas relaksując się na piaszczystych plażach, pływając łódkami i wpław

w lazurowych wodach Zatoki oraz odpoczywając w cieniu palm popijając lokalne specjały.



Program lądowy:
Cobá

miasto Majów z okresu prekolumbijskiego na Półwyspie Jukatan. Zajmuje powierzchnię ponad 70
km2, a w okresie największej świetności, w późnym okresie klasycznym (600–900 n.e.) była
zamieszkana przez ponad 50.000 ludzi. Jest to miejsce stosunkowo mało wyeksplorowane przez
archeologów; szacuje się, że na terenie Coby istnieje około 6.500 struktur, z czego odkrytych zostało
jedynie kilkadziesiąt – resztę budowli porasta dżungla. Obiekty w Cobá cechują się znaczną
wysokością.

Tulum

ruiny prekolumbijskiego miasta Majów. Otoczone murem, położone na 12-metrowym klifie Morza
Karaibskiego.

Zabytki:

• wieża strażnicza zwana El Castillo, prawdopodobnie pełniąca rolę latarni morskiej;

• Świątynia Fresków (hiszp. Templo de los Frescos) dwupiętrowa budowla z kolumnami na pierwszej
kondygnacji, ozdobiona freskami w stylu Tolteków;

• Świątynia Zstępującego Boga (hiszp. Templo del Dios Descendente) z płaskorzeźbą boga pszczół
Ab Muxen Caba.

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_hiszpa%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_hiszpa%C5%84ski


Informacje szczegółowe:
anna.rocka@nauticatravel.pl

Organizator Wyjazdu: Nautica Travel Sp. z o.oo
Numer koncesji: Z/9/2016. Gwarancja Ubezpieczeniowa: AXA.

Numer konta: 
Bank SANTANDER NAUTICA TRAVEL 

PLN 61 1090 2053 0000 0001 3183 5405
USD PL 55 1090 2053 0000 0001 3183 5610

UWAGA: 
Istnieje możliwość ubezpieczenia wyjazdu od kosztów rezygnacji (KRiT). 

Koszt ubezpieczenia to 3% ceny wyjazdu. 
Osoby zainteresowane takim ubezpieczeniem proszone są o informację 

przy zgłoszeniu.
Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia KL / NNW o CP (choroby 

przewlekłe – zwyżka 100%).


