Excursie pentru scufundari in
Caraibe la Lacurile subterane Cenote
MEXIC – CANCUN
in februarie 2009 - 13 zile (11 nopti)

Mexic-ul este inegalabil de diversificat, cu deşerturi stâncoase, păduri tropicale, canioane înguste şi cu un litoral
având un farmec aparte. Cu peisajele de o frumuseţe ieşită din comun, cu gusturile speciale ale bucătăriei mexicane, prin
muzică romantică specifică mariachi -, cu vestigii arheologice unice, Mexicul impresionează fiecare vizitator. Plajele
paradisiace şi faimoasele festivităţi mexicane vă oferă şansa unei excursii de vis.
Cancun situat pe peninsula Yucatan, într-o zona paradisiaca – pe o parte a insulei este situat o laguna cu apa dulce cu
paduri de mangrove, pe cealalta parte straluceste Marea Caraibelor. Plaja cu nisip alb din Cancun este considerata una dintre
cele mai frumoase zece plaje din lume. Intotdeauna are ceva nou de oferit, pentru turistii care vin pentru distractie,
excursii in Peninsula, scuba diving, inot cu delfinii dar si pentru cei care vin sa se relaxeze.
Pesterile Cenote - fenomen al naturii (acumulare de apa in pestera), formatiune creata prin prabusirea plafonului
unui rau subteran, ajungand o adevarata piscina naturala alimentata de ploi. Fie ca sunt inconjurate de padure sau se gasesc in
interiorul pesterilor, cenotele pot fi oaze mari sau mici de apa limpede si viata marina. Este raiul scufundatorilor: cele mai
lungi sisteme de pesteri scufundate din lume care invita pasionatii de inot si de scufundarii sa le exploreze.

Programe facultative:

- Chichen Itza Sunrise: cel mai renumit oras al civilizatiei maiase, fiind cel mai renumit sit arheologic din
zona. În cadrul programului se viziteaza Piramida lui Kukulkan (declarata una din cele 7 noi minuni ale lumii) Observatorul,
sala cu omie de piloni si parcul de rezervatie naturala Ik Kil.

- Salt cu parasuta: în tandem, care se face de la 3.000 de metri altitudine. Dupã o cãdere liberã, de 45
de secunde, urmeazã un zbor lin de circa 8 minute. http://www.skydive.com.mx/emarcos.htm
Programul exursiei cu 5 zile de scuba diving:
Ziua 1 Plecare pe traseul Budapesta-Amsterdam-Cancun
Ziua 2 Holiday
Ziua 3 Scufundari in Caraibe la Playa del Carmen
Ziua 4 Scufundari la Cenote
Ziua 5 Scufundari de noapte in Cancun
Ziua 6 Holiday
Ziua 7 Scufundari la Cancun Wreck (epava scufundata de Huricanul Villma)
Ziua 8 Cenote Diving
Ziua 9 Holiday
Ziua 10 Holiday
Ziua 11 Holiday
Ziua 12 Holiday
Ziua 13 Sosirea in Budapesta

Cazare: Hotel MARGARITAS **** - 8 nopti - http://www.margaritascancun.com/Margaritas/habitaciones.asp

Hotel OASIS VIVA **** - 3 nopti - http://www.hotelesoasis.com/hotel/Mexico/Quintana_Roo/60/Hotel_Oasis_Viva_Beach.html&idioma=ing

PREŢ PROMO (in functie de biletul de avion) : - 1530 EURO pentru insotitori
- 2080 EURO pentru scafandrii
Preţul include:
Transport cu avionul Budapesta – Amsterdam– Budapesta cu taxele de aeroport
Cazare in camera cu doua paturi, mic dejun
Pachetul de 5 zile scufundari (2 scufundari cu excursie la Cenote) de pe vapor, tub de aer comprimat, greutati de plumb, transfer de la cazare la port.

Preţul nu include:
Asigurare medicala
Viza turistica
Inchiriere echipament de scufundari

Daca esti interesat, pentru rezervare sau alte detalii suna ma pe nr. 0724.058746

,, Scuba 4-ever”

