Odkryj z nami piękno
Meksyku!
Specjalizujemy się w wycieczkach
fakultatywnych na Riviera Maya
ciekawe programy
atrakcyjne ceny
kameralne grupy
polski przewodnik

12 lat

doświadczenia

odbiór z hotelu
przekąska, obiad i woda w cenie

+52 812 44 22221

www.mezoameryka.pl
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Mezomaya Travel Kochamy Meksyk

REZERWACJE
Rezerwacji dokonuje się poprzez nasze komunikatory
(whatsapp, messenger, email) podając: imię i nazwisko,
liczbę osób, nazwę hotelu, numer telefonu oraz numer
pokoju po przylocie.

SZCZEGÓŁY WYJAZDU
Informacje o godzinie odbioru z hotelu oraz wskazówki
jak się przygotować i co zabrać, wysyłamy z
dwudniowym wyprzedzeniem.

CENA ZAWIERA/ NIE ZAWIERA
W cenę każdej wycieczki wliczone są: bilety wstępu
z pozwoleniem na filmowanie, polski przewodnik,
transport klimatyzowanym busem, przekąska i obiad,
woda butelkowana, odbiór z hotelu. (W przypadku hoteli na Costa
Mujeres i w Tulum: zona hotelera i miasto, cena wycieczki i miejsce odbioru mogą ulec
zmianie.)

W cenę nie są wliczone wydatki osobiste, ewentualne
wypożyczenie kamizelki ratunkowej, zwyczajowy
napiwek dla kierowcy.

PŁATNOŚĆ
Płatności można dokonać u przewodnika w dniu
wycieczki gotówką (USD, MXN Pesos, Euro, GBP, PLN)
lub kartą, jak również przelewem z dwudniowym
wyprzedzeniem.

KORONA JUKATANU
Pierwsza taka wycieczka na polskim rynku

Czas trwania:
ok. 12h
Program:
Tulum
Coba
Cenota Ikkil
Chichen Itza

cena:

175/95*
USD
Dla kogo:

dla tych, którzy
chcą zobaczyć jak
najwięcej w ciągu
jednego dnia,
odpowiednia

dla wszystkich
pow. 10 r.ż
To nasz najbardziej kompleksowy program,
który daje możliwość poznania najważniejszych stref archeologicznych Jukatanu. Odwiedzimy położony na klifie dawny port
Majów Tulum, z którego rozciąga się zachwycający widok na lazurowe wody Morza
Karaibskiego. Przejedziemy do tajemniczej Coby, ukrytej
w dżungli, gdzie będziemy przemieszczać się rikszami. Tego
dnia zażyjemy również orzeźwiającej kąpieli w cenocie
Ikkil, a na koniec zwiedzimy zjawiskowe Chichen Itza.
*CENA ULGOWA DLA DZIECKA DO 11 LAT.

CHICHEN ITZA CLASSIC
Czas trwania:
ok. 10h
Program:

Chichen Itza
Cenota Ikkil
Valladolid
Destylarnia Tequili

cena:

125/85*
USD
Dla kogo:

dla tych, którzy chcą
zobaczyć najsłynniejszą świątynie Majów
i kolonialne miasto,
odpowiednia dla

wszystkich
pow. 4 r.ż.

Dzień zaczniemy od poznania jednego
z najbardziej fascynujących miejsc na świecie- Chichen Itza. Następnie udamy się do
pobliskiej cenoty Ikkil, gdzie będzie możliwość schłodzenia się w krystalicznie czystej
wodzie. Po obiedzie odwiedzimy kolonialne miasteczko Valladolid, które zachwyca
kolorowymi fasadami budynków. Ostatnią atrakcją będzie
destylarnia tequili. Tam poznamy tajniki produkcji tego
legendarnego meksykańskiego trunku.
*CENA ULGOWA DLA DZIECKA DO 11 LAT.

COBA - TULUM CLASSIC
Czas trwania:
ok. 8h
Program:
Tulum
Cenota Choo Ha
Wioska Majów
Coba

cena:

135/85*
USD
Dla kogo:

dla tych, którzy cenią
sobie komfort,
odpowiednia dla

wszystkich
powyżej 4 r.ż.

Jest to wycieczka bez długich, uciążliwych przejazdów. Zaczniemy od strefy archeologicznej Tulum, położonej nad wybrzeżem Morza Karaibskiego. Następnie udamy się do podziemnej cenoty, z pięknymi formacjami skalnymi, gdzie będzie
możliwość kąpieli. W pobliżu znajduje się wioska, w której
poznamy dawne i współczesne życie mieszkańców Jukatanu.
Po obiedzie, przejedziemy rikszami przez tajemnicze
ruiny miasta Coba, ukrytego w sercu dżungli.

CHICHEN ITZA VERDE
Czas trwania:
ok. 12h
Program:
Coba
Wioska Majów
Cenota Ikkil
Chichen Itza

cena:

145/80*
USD
Dla kogo:

dla tych, którzy
szukają różnorodności,
odpowiednia dla

wszystkich
pow. 6 r.ż

Na tej wycieczce zapoznamy się z bogatą historią i kulturą
Majów odwiedzając dwie, zupełnie różne strefy archeologiczne. Zaczniemy od położonej w dżungli Coby i małego gospodarstwa, w którym poznamy lokalną społeczność. Następnie
przejedziemy do cenoty Ikkil, by schłodzić się w krystalicznie
czystej wodzie. Po południu zwiedzimy najsłynniejsze miejsce
na Jukatanie- Chichen Itza.

*CENA ULGOWA DLA DZIECKA DO 11 LAT.

TULUM VERDE
Czas trwania:
ok. 7h
Program:
Tulum
Jaskinie
Kantun Chi

cena:

125/80*
USD
Dla kogo:

dla tych, którzy
kochają naturę,
odpowiednia dla

wszystkich
pow. 6 r.ż.

Ta wycieczka to niezwykłe połączenie historii i przyrody. Zaczniemy od zwiedzania strefy archeologicznej Tulum położonej nad brzegiem Morza Karaibskiego, a następnie przejedziemy do Eco Parku Kantun Chi, jednego z najpiękniejszych
miejsc na Jukatanie. Tam spędzimy resztę dnia. Przejdziemy
podziemną trasą podziwiając niezwykłe formacje skalne**
oraz zażyjemy kąpieli w czterech zjawiskowych cenotach, wypełnionych krystalicznie czystą wodą.

RAJSKIE WYSPY
Czas trwania:
ok. 10h
Program:

cena:

140/103*

Isla Contoy
Isla Mujeres

USD

Dla kogo:

dla tych, którzy
szukają karaibskiego
raju, odpowiednia

dla wszystkich

Podczas tej wycieczki przeniesiemy się
do karaibskiego raju. Szybkimi łodziami
motorowymi popłyniemy w stronę bezludnej Wyspy Contoy, która jest ścisłym
rezerwatem, ze względu na wyjątkowe
walory przyrodnicze. W pobliżu wyspy
przewidziany jest snorkeling** na rafie
koralowej. Na zakończenia dnia zatrzymamy się na Wyspie Kobiet.
*CENA ULGOWA DLA DZIECKA DO 11 LAT.
**SNORKEL NIEOBOWIĄZKOWY, DOSTĘPNY POW. 10 R.Ż.

HOLBOX EXPRESS
Czas trwania:
ok. 10h
Program:
Isla Pasión
Isla Holbox

cena:

140/125*
USD
Dla kogo:

dla tych, którzy chcą
poczuć klimat
karaibskiej wyspy,

odpowiednia
dla wszystkich

Podczas tej wycieczki można nacieszyć wzrok karaibskimi widokami. Małe motorówki zabiorą nas na Holbox, tropikalny
raj z dala od hałasu i cywilizacji. Po drodze, zatrzymamy się na
Wysepce Pasión i dotrzemy do Punta Mosquito na kąpiel w
turkusowej wodzie. Następnie z centrum miasteczka rozpoczniemy przejażdżkę wózkami golfowymi. Po obiedzie będzie
czas na samodzielne aktywności i odpoczynek.

*CENA ULGOWA DLA DZIECKA DO 11 LAT.

SIAN KA'AN DELUXE
Czas trwania:
ok. 10h
Program:

cena:

160/150*
USD

Rezerwat
Biosfery
Sian Ka'an

Dla kogo:

dla tych, którzy cenią
sobie komfort,
odpowiednia

dla wszystkich

Rezerwat Biosfery Sian Ka'an to jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc pod względem przyrodniczym na całym Jukatanie. Szybkie łodzie dowiozą nas do wioski Punta Allen, gdzie
rozpoczniemy przygodę w poszukiwaniu żółwi, delfinów i krokodyli. Zatrzymamy się na snorkeling na rafie i kąpiel w naturalnym basenie morskim. Dzień zakończymy smacznym obiadem w lokalnej restauracji przy plaży.

*CENA ULGOWA DLA DZIECKA DO 11 LAT.
**SNORKEL NIEOBOWIĄZKOWY, DOSTĘPNY POW. 10 R.Ż.

SNORKEL DISCOVERY
Czas trwania:
ok. 6h
Program:
snorkeling
z żółwiami
kąpiel w cenocie

cena:

105/85*
USD
Dla kogo:

dla tych, którzy chcą
zobaczyć podwodny
świat, odpowiednia

dla wszystkich
pow. 5 r.ż.

To niedługa wycieczka przyrodnicza, podczas której będziemy
pływali z maską i rurką w tzw. Zatoce Żółwi poszukując 3 z 7
gatunków żółwi morskich występujących na świecie. Kolorowe ryby, płaszczki i rafa koralowa sprawią, że będzie to niezapomniane przeżycie. Następnie przejedziemy w głąb dżungli,
aby odkryć piękno naturalnej jaskini wapiennej. Tam będzie
możliwość kąpieli i podziwiania zachwycających formacji skalnych.

*CENA ULGOWA DLA DZIECKA DO 11 LAT.

Pakiety wycieczkowe
MEZOCOMBO
Kupując wycieczki w zestawach promocyjnych
oszczędzasz czas i pieniądze

!

MezoCOMBO Premium 300 USD/ 185* USD
Korona Jukatanu + Rajskie Wyspy

oszczędzasz!

MezoCOMBO Premium Plus 445 USD/ 255* USD
Korona Jukatanu + Rajskie Wyspy + Park Xcaret

oszczędzasz!

MezoCOMBO Classic 230 USD/ 150* USD
Chichen Itza Classic + Coba Tulum Classic

oszczędzasz!

MezoCOMBO Classic Plus 365 USD/ 245* USD
Chichen Itza Classic + Coba Tulum Classic
+ Rajskie Wyspy

oszczędzasz!

MezoCOMBO Verde 250 USD/ 140* USD
Chichen Itza Verde + Tulum Verde

oszczędzasz!

MezoCOMBO Verde Plus 385 USD/ 235* USD
Chichen Itza Verde + Tulum Verde + Rajskie Wyspy

oszczędzasz!

MezoCOMBO Royal 510 USD/ 310* USD
Chichen Itza Classic + Coba Tulum Classic
+ Rajskie Wyspy + Xcaret

oszczędzasz!
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*CENA ULGOWA DLA DZIECKA DO 11 LAT.
Warunkiem jest płatność za cały pakiet na pierwszej wycieczce.
Cena pakietów nie obejmuje polskiego przewodnika i transportu do parków grupy Xcaret.
W przypadku hoteli na Costa Mujeres i w Tulum (zona hotelera i miasto) cena i miejsce
odbioru mogą ulec zmianie.

