CHICHEN ITZA CLASSIC / Κλασικό Τσίτσεν Ίτζα
Από την Ριβιέρα Μάγια (από το Κανκουν και από Πλαγια Δελ Καρμεν

Αυτή η θαυμάσια εκδρομή αρχίζει με Δωρεάν μεταφορά από
το Ξενοδοχείο σας σε ένα άνετο κλιματιζόμενο πούλμαν που
θα σας μεταφέρει στην χαμένη πόλη των Μάγιανς την
Τσίτσεν Ιτζα. Μόλις φθάσουμε στα ερείπια των Μάγιανς, θα
έχετε ένα υπέροχο γεύμα μπουφέ σε τοπικό εστιατόριο.
Μετά το γεύμα, θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τον
αρχαίο πολιτισμό των Μάγια, αυτήν την απίστευτη
αρχιτεκτονική και αστρονομία που ανέπτυξαν και ο ξεναγός
σας θα σας εξιστορήσει τους μύθους και τις ιστορίες του
λαού των Μάγιανς. Θα εκπλαγείτε πραγματικά με αυτά που
θα δείτε και θα ακούσετε. Μετά θα έχετε ελεύθερο χρόνο για
να τριγυρίσετε και να βγάλετε φωτογραφίες να αγοράσετε
αναμνηστικά ή ένα οδηγό για να κατανοήσετε καλύτερα
αυτά που έχετε δεί. Η εκδρομή τελειώνει με την μεταφορά
στο Ξενοδοχείο σας.

Από Δευτέρα έως Σάββατο : περίπου στις 7:00. Η ακριβής ώρα εξαρτάται από το
που ακριβώς βρίσκεται το ξενοδοχείο σας, όμως στο εισιτήριό σας θα αναγράφεται η
ώρα που θα σας παραλάβουμε.
Διάρκεια: Περίπου 12 ώρες.
Περιλαμβάνει:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Μεταφορά από/προς το ξενοδοχείο σας με κλιματιζόμενο πούλμαν, διόδια.
Εισιτήρια εισόδου στην Τσίτσεν Ιτζα και στο Σπήλαιο.
Αγγλόφωνος ή Ισπανόφωνος ξεναγός (δική σας επιλογή)
Πλήρη ξενάγηση στα ερείπια.
Ελεύθερο χρόνο να εξερευνήσετε και να βγάλετε φωτογραφίες.
Γεύμα σε μπουφέ.
Επίσκεψη στο Σπήλαιο των Μάγιανς όπου μπορείτε να κολυμπήσετε ή να
βγάλετε φωτογραφίες.
Μικρή βόλτα στην Πόλη του Βαλλαντολιντ.
Επίσκεψη στο επίσημο μαγαζί με σουβενίρ της Τσίτσεν Ίτζα.
Όλοι οι φόροι

PRIVATE CANCUN SHOPPING TOUR / Ιδιωτική
εκδρομή στο Κανκούν για ψώνια
Το Κανκούν είναι ο νούμερο ένα τουριστικός προορισμός
του Μεξικού, πασίγνωστο σε όλο τον κόσμο για τα
υπερπολυτελή ξενοδοχεία του, την άγρια νυχτερινή ζωή του,
και τις πανέμορφες παραλίες του. Σε αυτήν την εκδρομή ο
προσωπικός σας ξεναγός θα σας παραλάβει από το
ξενοδοχείο σας και θα σας οδηγήσει απευθείας στο Κανκούν
με ιδιωτικό κλιματιζόμενο αυτοκίνητο.
Θα δείτε όλα τα ωραία μέρη της περιοχής του Κανκούν με
τα Ξενοδοχεία, και ο ξεναγός θα σας υποδείξει τις καλύτερες
περιοχές για ψώνια, όπως το εμπορικό κέντρο «Λα ίσλα»
και το «Μάρκετ 28». Μπορείτε να σταματήσετε για γεύμα
σε κάποιο τοπικό εστιατόριο ή να περιτριγυρίσετε την
περιοχή για να δείτε όλα αυτά που θέλετε.

Εκδρομή καθημερινά: Εσείς διαλέγετε την ώρα που θέλετε να ξεκινήσετε.
Διάρκεια: 5 ώρες.
Από : Παραλαβή από το ξενοδοχείο που μένετε και επιστροφή σας σε αυτό.
Περιλαμβάνει:
·
·
·
·

Ιδιωτικό 14άτομο κλιματιζόμενο βαν.
Αγγλόφωνος οδηγός.
Επίσκεψη στο «Ελ Μιραδόρ», την περιοχή «Ξενοδοχείων» του Κανκούν, του
εμπορικού κέντρου «Λα ίσλα» και «Μάρκετ 28»
Διόδια

ΤOUR TO COZUMEL ON YOUR OWN / Εκδρομή
στην Κοζουμέλ μόνοι σας
Πηγαίνοντας προς το Βόρειο τμήμα της Ριβιέρα Μάγια
μεταξύ του Κανκούν και της Πλάγια Δελ Κάρμεν, αυτή η
εκδρομή σας προσφέρει μια ιδανική και φθηνή σχετικά
επίσκεψη του νησιού «Κοζουμέλ» χωρίς τους περιορισμούς
που έχει μια οργανωμένη εκδρομή. Μόλις βρεθούμε στο
νησί, είσαστε ελεύθεροι να διασκεδάσετε όπως εσείς θέλετε.
Θα σας παραλάβουμε από το Ξενοδοχείο σας και θα σας
πάμε στο λιμάνι όπου φεύγει το Φέρυ-μποτ στην Πλάγια
Δελ Κάρμεν. Θα πάρουμε το Φέρυ των 10:00 φθάνοντας στο
νησί περίπου στις 10:40. Μετά θα έχετε όλη την ημέρα στην
διάθεσή σας να νοικιάσετε ένα αυτοκίνητο, να περπατήσετε,
να ψωνίσετε, να φάτε, ότι θέλετε.
Στις 4:45 περίπου θα επιβιβαστούμε στο Φέρυ και θα
επιστρέψουμε στην Πλάγια Δελ Κάρμεν, όπου θα

επιβιβαστούμε στο όχημα που θα μας οδηγήσει πίσω στο
ξενοδοχείο διαμονής σας. Θα έχετε 6 ώρες στο νησί
Κοζουμέλ όπου μπορείτε να να έχετε μια εκδρομούλα αν το
επιθυμείτε.
Από Δευτέρα έως Σάββατο: περίπου

στις 9:00. Η ακριβής ώρα εξαρτάται από το που
ακριβώς βρίσκεται το ξενοδοχείο σας, όμως στο εισιτήριό σας θα αναγράφεται η ώρα
που θα σας παραλάβουμε.
* Παραλαβή από το Ξενοδοχείο: Δεν γίνεται παραλαβή από Ξενοδοχεία που είναι Νότια της Πλάγια
Δελ Κάρμεν. Οι επισκέπτες που μένουν νότια της Πλάγια Δελ Κάρμεν συμπεριλαμβανομένου και του
Πλαγιακάρ, θα πρέπει να συναντήσουν το τουρ αυτό στην «Πλάζα Αντίγουα» στην Πλάγια Δελ
Κάρμεν ή να αγοράσουν την πιο ακριβή εκδρομή την «Κοζουμελ ολοκληρωμένη». Η παραλαβή από
ξενοδοχεία βόρεια της Πλάγια δελ Κάρμεν γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο εκτός των
Κυριακών.

COZUMEL ALL-INCLUSIVE / Κοζουμελ
Ολοκληρωμένη
Σε απόσταση αναπνοής με το φέρυμποτ απέναντι από την
Ριβιέρα Μάγια βρίσκεται το νησί Κοζουμέλ. Το μεγαλύτερο
νησί του Μεξικού και ο τόπος των πιο διάσημων υφάλων για
«σνόρκελινγκ» κολύμβηση με αναπνευστήρα. Το νησί
Κοζουμέλ επίσης είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός όλων
των κρουαζιερόπλοιων. Η μοναδική του πόλις το «Σαν
Μιγέλ» δηλ. ο Άγιος Μιχαήλ, είναι αυτή που θα
εξερευνήσετε.
Ένα «αφορολόγητο λιμάνι» κάνει την νήσο Κοζουμέλ
ένα παράδεισο για «ψώνια μέχρι να πέσετε κάτω».
Επίσης θα έχετε την εμπειρία της «χαλάρωσης» στην
ατμόσφαιρα της νήσου αυτής, να κάνετε κολύμβηση
στους διάσημους κοραλιογενείς υφάλους. Ψώνια και
σνόρκελινγκ, τι υπέροχος συνδιασμός για μια
ολοκληρωμένη ημέρα !!!

Tρίτη, Πέμπτη και Σάββατο : στις 9:00 επιστροφή περίπου 7:00
Διάρκεια: 10 ώρες.
Από : δωρεάν από όποιο ξενοδοχείο διαμένετε.
Περιλαμβάνει:
·
·
·
·
·

Μεταφορά από και προς το ξενοδοχείο διαμονής σας.
Μεταφορά από/προς το λιμάνι Πλάγια δελ Κάρμεν
Μεταφορά προς / από το νησί Κοζουμελ με φερυμποτ
Σνόρκελινγκ σε 2 κοραλιογενείς υφάλους (40 λεπτά περίπου στον καθένα)
Αγγλόφωνος ξεναγός

·
·
·
·

Σύνεργα για το «σνόρκελινγκ»
Μεταφορά με πλοιάριο στο Beach Club στο κέντρο της Κοζουμέλ.
Γεύμα σε μπουφέ
Ελεύθερος χρόνος για εξερεύνηση.

SNORKELING WITH SEA TURTLES/κολύμβηση με
θαλάσσιες χελώνες
Μια υπέροχη εκδρομή μισής ημέρας στο πανέμορφο
«Ακουμάλ» όπου θα έχετε μια εμπειρία «ζωής» καθώς θα
κολυμπάτε μαζί με τις τεράστιες χελώνες που βρίσκονται
ελεύθερες στο περιβάλλον τους. Σε βάθος όχι περισσότερο
των 8 μέτρων θα εκπλαγείτε πραγματικά !!!
Μετά από περ. 50 λεπτά κολύμβησης με τις θαλάσσιες
πανέμορφες χελώνες θα κατευθυνθούμε προς τις υπέροχες
παραλίες του Ακουμάλ όπου θα έχουμε ένα γεύμα
μπάρμπεκιου με ανοικτό μπαρ για ποτά και θα κάνουμε
ρελάξ, θα ξανακολυμπησουμε απολαμβάνοντας το υπέροχο
περιβάλλον της Ριβιέρα Μάγια. Μια εκδρομή που θα λέτε
«μια φορά στην ζωή μου…» !!!

Από Δευτέρα έως Σάββατο : στις 10:30
Από/προς: συνάντηση στο «Σένορ φρόγκς» δίπλα στο λιμάνι της Πλάγια δελ
Κάρμεν. Περισυλλογή από το ξενοδοχείο διαμονής σας δεν συμπεριλαμβάνεται σε
αυτήν την εκδρομή, γιαυτό θα πρέπει να πάρετε ένα ταξί από το ξενοδοχείο σας. Όλοι
οι οδηγοί ταξί ξέρουν πολύ καλά το σημείο.
διάρκεια: περίπου 4 ώρες.
Περιλαμβάνει:
·
·
·
·
·
·
·

Μεταφορά από το λιμάνι στο «Ακουμάλ»
Αγγλόφωνο ξεναγό
Σύνεργα για το σνόρκελινγκ
Ζεστό γεύμα στην παραλία
Ανοικτό μπαρ στην παραλία
Εισιτήρια εισόδου
φόροι

TULUM EXPRESS / Τουλούμ εξπρές
Ο πιο γρήγορος, ο πιο άμεσος τρόπος και εκδρομής στην
Τουλούμ και στα Ερείπια των Μάγιανς. Ούτε συνδιασμοί
ούτε πολύωρες αναμονές, μόνο ένας άμεσος δρόμος στα
Ερείπια της Τουλούμ με επεξήγηση και ιστορική αφήγηση
από τον ξεναγό μας και πολλές πολλές απίστευτες
φωτογραφίες των Ερειπίων και των εαυτών σας με φόντο
την απίστευτη θάλασσα της Καραϊβικής.
Θα σας παραλάβουμε από το ξενοδοχείο διαμονής σας με
κλιματιζόμεο όχημα και θα επισκεφθούμε τα Ερείπια της
Τουλούμ των Μάγιανς δίπλα ακριβώς στα γαλαζοπράσινα
νερά της Καραϊβικής όπου ο αρχαίος πολιτισμός των Μάγια
φαντάζει εντελώς εξωπραγματικός!
Ο δίγλωσσος ξεναγός μας θα μοιραστεί μαζί σας τα μυστικά
των Μάγια εξηγώντας σας την αρχιτεκτονική μοναδικότητα
των μνημείων αυτών, την ιστορία της πόλης και την
εξήγηση γιατί ο πολιτισμός αυτός των Μάγια εκλείπει
σήμερα. Μετά την ξενάγηση θα έχετε χρόνο δικό σας για
φωτογραφίες.
Περιλαμβάνει:
·
·
·
·

Μεταφορά από και προς το ξενοδοχείο σας με κλιματιζόμενο όχημα
Εισιτήρια εισόδου

Αγγλόφωνος ξεναγός
Φόρος
Καθημερινά: από τις 9:00 περίπου έως τις 1:30. η ακριβής ώρα θα αναγράφεται στο
εισιτήριο σας ανάλογα με το ξενοδοχείο διαμονής σας.
διάρκεια: 4.5 ώρες περίπου.

XEL HA ALL-INCLUSIVE TOUR
Το Xel Ha είναι μια από τις μεγαλύτερες τουριστικές
ατραξιόν της Ριβιέρα Μάγια. Με απαράμιλλο κάλλος,
μεφαντασιώδη ατμόσφαιρα, και εκτυφλωτικά γαλάζια νερά
με τροπικά ψάρια είναι φυσικό να καταλάβετε γιατί ο
προορισμός αυτός είναι ο πιο δημοφιλής.
Δωρεάν μεταφορά από το ξενοδοχείο σας έως την
μπροστινή πύλη του πάρκου. Με το πακέτο αυτό το
εκδρομικό θα έχετε πλήρη πρόσβαση σε όσο φαγητό και
ποτό θέλετε, και σε όλα όσα έχει να σας προσφέρει αυτό το
θαυμάσιο πάρκο.Δεν υπάρχουν επιπλέον έξοδα εκτός αν
θέλετε το δημοφιλές «κολύμπι με τα δελφίνια». Χαρείτε μια
φανταστική ημέρα στον παράδεισο, περιπλέοντας στον
τεμπέλικο ποταμό, κάνοντας κούνια σε σχοινιά, σνόρκελινγκ
σε ένα φυσικό ενυδρείο !!!
Καθημερινά: περίπου στις 8:30. ακριβής ώρα θα αναγράφεται στο εισιτήριο σας ανάλογα που
βρίσκεται το ξενοδοχείο διαμονής σας.
διάρκεια: 10 ώρες περίπου. Tο πάρκο κλείνει στις 5:30 το απόγευμα.
Περιλαμβάνει:
· Μεταφορά από και προς το ξενοδοχείο παραμονής σας.
· Αγγλόφωνο ξεναγό
· All-Inclusive πακέτο στο Xel-Ha πάρκο
· Όλα τα γεύματα και όλα τα ποτά μέσα στο Xel-Ha (αλκοολούχα και μη)
· Πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες του Xel Ha
· προαιρετικά: το κολύμπι με τα δελφίνια (δεν συμπεριλαμβάνεται)
· όλοι οι φόροι
Με την είσοδο συμπεριλαμβάνονται όλα τα παρακάτω. Χρειάζεται μόνο να φέρετε εκεί τον
εαυτό σας ! :

·

· Ολη μέρα ανοικτό μπαρ
Ολη μέρα όσο και όπου θέλετε να φάτε
· 5 εστιατόρια και μπαρ
· Σύνεργα για το σνορκελινγκ
· σωσίβια
· πετσέτες
· ντουλαπάκια που κλειδώνουν για τα
προσωπικά σας είδη
· φουσκωτά

Δραστηριότητες που περιλαμβάνονται
·

Φυσική Είσοδος
Τοίχος των Μάγιανς
· Πλωτή γέφυρα
· Grotto El Dorado
· Grotto Ixchel
· Σπήλαιο των Μάγια
· Mangrove Chaac
· σπήλαια
· Tree Nursery
· τρενάκι

·

·

ξαπλώστρες
· αιώρες
· ντους
· Παραλία με άσπρη άμμο
· ποδήλατα
· καγιάκ
· κόσμος του παιδιού
· σάκκοι ασφαλείας
·

Φυσικό Μονοπάτι
· Μελισσοκομείο
· Λιμάνι των ιδιοτροπιών
· Νησί της αιώρας
· Η παραλία
· Γέφυρα με σχοινιά
· Γκρεμός του κουράγιου
· Παιδότοπος
· Φυσικό Ποτάμι
· Αιώρα με σχοινιά

·
·

ποδήλατα
Kαγιάκ

·

Το Μονοπάτι της συνείδησης
· σνόρκελινγκ

Διαθέσιμα με έξτρα χρέωση:
·
·

κολύμπι με τα δελφίνια
Aquaventura Tour
· Spa

·
·

Sea Trek
Snuba

XCARET TOUR / εκδρομή στο Σκάρετ
Το Xcaret είναι ένα από τα πιο εκπληκτικά μέρη στην
Ριβιέρα Μάγια και επειδή έχει σπάνια αρχαιολογικά μνημεία
και για το οικολογικό και αρχαιολογικό πάρκο, που έχει ως
σκοπό να διαδόσει τις κουλτούρες των Μάγια και των
Μεξικάνων γενικώς αλλά και να περισώσει το περιβάλλον
και την οικολογία.
Απομεινάρια του παρελθόντος των Μάγια, ένα τουρ σε
υπόγεια ποτάμια , δελφίνια, ένα φαντασμαγορικό βραδυνό
σόου και πολλά άλλα περιμένουν τους επισκέπτες σε αυτό
το καταπληκτικό μέρος που συνδιάζει τέλεια την καλύτερη
ιστορία και φυσική ομορφιά του κόσμου των Μάγια
ταυτόχρονα.

Από : Δευτέρα έως Σάββατο
Δρομολόγιο : (περίπου)
8:10 - 9:30 – συνάντηση στο ξενοδοχείο σας
9:45 - 10:00 – άφιξη στο Xcaret
6:00 - 8:00 - το Xcaret την νύχτα! (7:00 έως 9:00 το καλοκαίρι)
8:30 - 9:30 - επάνοδος στο ξενοδοχείο σας (9:30 έως 10:30 το καλοκαίρι)
Συμβουλή: αν θέλετε γεύμα σε μπουφέ (παρά κάτι μικρό όπως χάμπουργκερ κλπ)
τοτε προτείνουμε να αγοράσετε την εκδρομή “xcaret plus” συμφέρει διότι τα μπουφέ
εστιατόρια μέσα στο πάρκο είναι αρκετά ακριβά (ίσως $ 30 το άτομο). Όμως αν
θέλετε κατι οικονομικό, μπορείτε να φάτε σε σνακ μπαρ.
Αναχώρηση: αυτή η εκδρομή δεν σας παίρνει από ξενοδοχεία νότια της Πλαγια
δελ Καρμεν, γιαυτό μπορείτε να αγοράσετε απλά το εισιτήριο εισόδου και να
πάτε με ένα ταξί στο πάρκο Xcaret.
Περιλαμβάνει:
·
·
·

Μεταφορά από/προς ξενοδοχείο- Πάρκο (δείτε πιο πάνω)
Αγγλόφωνο ξεναγό
Εισιτήριο εισόδου στο Χcaret παρκο

·

Πρόσβαση σε όλα τα κατώτερα :

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Υπόγεια ποτάμια
Ο Ποταμός των Μάγια
Ο Παραδεισένιος ποταμός
Παραλία, σπήλαιο
Ενυδρείο με κοράλλια
Θαλάσσιες χελώνες
Manatee Λίμνη
Φάρμα μελισσών
Τα παλάτια των πεταλούδων
Το νησί των ελαφιών
Οικολογική βόλτα
Το νησί των πούμα και τζάγκουαρ
Το νησί των πιθήκων
Φάρμα μανιταριών
Το σπίτι των λουλουδιών και ορχιδέας

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Το τρενάκι της ζούγκλας
Τοπική άγρια ζωή
Κροκόδειλοι
Ερείπια των Μάγιανς
Μοντέλα ερειπίων
Γιορτή Charra
“Parantla”
Mουσείο ανθρωπολογίας
Χωριό των Μάγιανς
Εξωκλήσσι του Αγ. Φρανγκίσκου
Ασίζης
Μεξικανική γωνιά
Περιστρεφόμενος πύργος
Xcaret την νύχτα! Φαντασμαγορικό σόύ
Κοιμητήριο των Μάγια
Ξενάγηση σε διάφορα μέρη

LOBSTER DINNER CRUISE /Κρουαζιέρα
νυχτερινού δείπνου με αστακό
Μετά που θα σας πάρουμε από το ξενοδοχείο παραμονής σας,
θα κατευθυνθούμε προς το Κανκούν και τα ζεστά νερά της
Λίμνης «Νικλούπτε», όπου θα επιβιβαστούμε σε μια ισπανική
Γαλέρα ονομαζόμενη «Κολόμβος» για ένα υπέροχο δειλινό
και νύχτα κάτω από τα άστρα. Δείπνο με αστακό, ζωντανή
ρομαντική μουσική με σαξόφωνο, τόσο μα τόσο ρομαντικό!
Κοκτέϊλς και κρασί συμπεριλαμβάνεται, κρατώντας αγκαλιά
τον/την αγαπημένη σας καθώς το φεγγάρι αντικατροπτίζεται
στα νερά βλέποντας τα φωτα της ζώνης των ξενοδοχείων του
Κανκούν μακριά. Ισως χορέψετε κιόλας.
Εντω μεταξύ ένα γκουρμέ δείπνο έχει ετοιμαστεί για εσάς με
επιλογή από αστακό, φιλέτο μοσχαρίσιο, ή κάτι εξωτικό για
φυτοφάγους.Μετά το υπέροχο αυτό ρομαντικό δείπνο θα σας
μεταφέρουμε στο ξενοδοχείο σας.

Πρόγραμμα:το πλοίο φεύγει καθημ.στις 5:30 η ώρα που θα σας πάρουμε από το
ξενοδοχείο εξαρτάται από το σημείο που βρίσκεται αυτό και θα αναγράφεται επάνω
στο εισιτήριό σας. Διάρκεια : 3 ώρες χωρίς την μεταφορά.

