
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 
 

                                
 Mexic-ul este inegalabil de diversificat, cu deşerturi stâncoase, păduri tropicale, canioane 

înguste şi cu un litoral cu un farmec aparte. Cu peisajele de o frumuseţe ieşită din comun, cu 

gusturile speciale ale bucătăriei mexicane, prin muzica romantică specifică mariachi, cu vestigii 

arheologice unice, Mexicul impresionează fiecare vizitator. Plajele paradisiace şi faimoasele 

festivităţi mexicane vă oferă şansa unei excursii de vis.  

Playa del Carmen din Riviera Maya este cel mai bun loc pentru a te răsfăţa într-o vacanţă 

la mare, în soarele Caraibilor, dar şi o destinaţie în care nu ai timp să te plictiseşti defel. 

 Cazare1: The Reef Playcar Resort & Spa **** se află pe plaja din Caraibe Playacar, 

de-a lungul Rivierei Maya, un resort de 4 stele pe malul mării, amplasat printre grădini 

strălucitoare într-o comunitate închisă exclusivistă, la doar 15 minute de mers pe jos de 

magazinele vibrante, restaurantele şi viaţa de noapte.  
 

 
 
 

 
 
 

 

 Cazare2: Iberostar Tucan ***** se află pe plaja din Caraibe Playacar, de-a lungul 

Rivierei Maya, este un resort All Inclusive de 5 stele pe malul mării, înconjurată de un ecosistem 

natural cu vegetaţie abundentă şi viaţă animală diversă unde vizitatorii se pot relaxa în armonie 

perfectă cu natura şi se pot bucura de o varietate generoasă de activităţi, servicii de luat masa şi 

cele mai moderne proprietăţi. 
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Peşterile Cenote: înseamnă ”fântână sacră” fiind o sursă de apă pentru vechea               

civilizaţie Maya, un fenomen al naturii în mijlocul junglelor, o lume subterană secretă cu bazine 
turcoaz care aveau o semnificaţie rituală, un portal pentru a vorbi cu zeii. Înotul în apele 
înfricoşătoare seamănă cu trecerea în preistorie, unde copaci tropicali giganţi formează ziduri de 

catedrală întrepătrunse de lumina soarelui. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
  Rechin taur: Numele de rechin taur vine de la reputaţia de animal feroce şi a 

corpului îndesat asemănător taurului. Are un aspect 
înfricoşător datorat maxilarelor înzestrate cu dinţi 

mari, ascuţiţi şi neregulaţi care îi creează imaginea 
unui prădător nemilos, însetat de sânge. Dar dincolo 

de aparenţă, rechinii tauri sunt foarte timizi, din 
noiembrie până în martie, când un număr de femele 
gestante călătoresc la Playa del Carmen înainte de a 

se îndrepta către zone secrete pentru a da naştere 
următoarei generaţii de rechini. 

Locul de scufundări este literalmente la doar câteva 
minute de plajă, scufundarea fiind una uşoară, la o 
adâncime maximă de 24 metri până la fundul 

nisipos, sub coordonarea ghidului de scufundări.  
 
 

Programe opţionale:  

 

   Chichen Itza este una din cele 7 minuni ale lumii. Cetatea maya se întinde pe o suprafaţă 

de 600 de hectare pe o platformă din mijlocul unei 
jungle, aparţinând unui vechi oraş mayaş din inima 
Mexicului de azi. Situl arheologic din cadrul 

complexului Chichen Itza face parte din patrimoniul 
mondial Unesco. O minune a lumii ce a inspirat şi 

alte culturi, Chichen Itza nu reprezintă numai un 
vechi oraş mayaş, important centru religios, politic şi 
militar, ci şi un loc plin de mistere despre care nu se 

ştiu prea multe lucruri nici în ziua de azi, o mărturie 
de necontestat a unei civilizaţii avansate demult 

apuse. Un amănunt deloc de neglijat este acela că 
atunci când apune soarele, în timpul echinocţiilor, pe 

partea dinspre nord a templului sacru, pe trepte coboară o umbră în formă de şarpe, care îl 

întruchipează pe Kukulkan, zeul venerat de mayaşi. Sunetul ce se aude de la o simplă bătaie de 
palme în apropierea piramidei formează un ecou ce se aseamană cu ţipătul păsării Quetzal. 



 
 

Parcul Xcaret Este probabil unul dintre cele mai neobişnuite water park-uri din lume 

pentru că e complet ecologic, gândit să promoveze 
activităţile acvatice în natură, atracţiile culturale şi 

spectacolele în alt mediu decât cel citadin. Xcaret este 
diferit însă şi pentru că a fost creat într-un mod ce 
aminteşte la fiecare pas de spiritul şi cultura 

civilizaţiei Maya. Există multe simboluri şi 
monumente dedicate mayaşilor în cadrul parcului 
Xcaret, o temă care nu se întâlneşte în nici un alt 

parc de distracţii din lume. Xcaret îşi propune să 
împacheteze istoria Mayaşilor din Yucatan într-o 

experienţă distractivă într-o lagună tropicală. 
 

 
 

ATV-tour pe un traseu printr-o varietate de vegetaţie şi formaţiuni de stâncă şi deal, cascade 

şi cenote. 
 
    
 
 
 
 
  
 

 

 
     membrii clubului Nautilus cu cotizaţia la zi au încă 4% reducere din acest preţ 

 
 

Preţul include: 

• Transport cu avion;  
    Budapesta – Cancun – retur 
    - 1 bagaj de mână de 12 kg 

• Transfer aeroport Cancun - hotel 

• Cazare în camere superioare 
duble/triple, 7 nopţi la The Reef 
Playcar Resort & Spa **** cu mic 

dejun inclus; supliment pentru 
servicii all inclusive – 110 euro 

• Ghid specializat în scufundări 

• Tricou personalizat  
 
 
 

 
 

 
 

Preţul nu include: 

• Transfer aeroport Budapesta – 190 lei 
dus/întors 

• Bagaj de cala 23 kg – 110 euro 

• Cazare la Iberostar Tucan ***** cu servicii 
all inclusive - supliment 555 euro  

• Programul de scufundări  

• Închiriere echipament de scufundări   

• Programele opţionale 

• Asigurare medicală şi de călătorie 

• Atenţionare COVID 19; În prezent la intrare 
în Mexic nu se solicită prezentarea 
rezultatului unui test pentru infecţia cu 

SARS-CoV-2, însă la întoarcere în România 
pot fi schimbări ceea ce priveşte Lista ţărilor 
cu risc epidemiologic ridicat, actualizat 
periodic 

Intenţiile de participare, vă rog să mi le semnalaţi prin: 

email: scufundare@yahoo.com sau telefonic: 0724058746 

 
 

Persoana de contact: Tamas Lunca – instructor de scufundări 
 

Te aştept la bordul NAUTILUS 

 
www.scufundare.ro 
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http://www.scufundare.ro/

