
Kirándulások árai Cancunból és a Maja Riviéráról

2013-2014

felnőtt gyerek (4-12 év)

Chichen-Itza luxus (magyar nyelven, kis csoportos, keddenként) 110 70

Chichen-Itza nagy busszal (angol vagy spanyol nyelven) 89 60

Tulum - Coba - Cenote (magyar nyelven, csütörtökönként) 110 70

Tulum Expressz (angol vagy spanyol nyelven, kedd, csüt, szo) 50 35

Tulum, Xel-Ha All inclusive 139 85

Xel-Ha All inclusive transzferrel Cancunból vagy Playa del Carmenről 119 74

Xcaret csak belépő 89 45

Xcaret plus belépő egy étkezéssel és egyéb extrákkal 119 60

Xcaret túra transzferrel, Cancunból 119 60

Xcaret plus túra transzferrel Cancunból 149 75 

Isla Mujeres vitorlás katamaránnal  Cancunból transzfer nélkül 68* 40*

Isla Mujeres vitorlás katamaránnal Playa del Carmenről transzferrel 83* 55*

Tengeri horgászat 4 óra (transzfer nélkül, melynek ára kb. 15 USD) 120 120

Motorcsónakázás a lagúnán Cancunban, transzfer nélkül 66* 66*

Delfinekkel úszás – 30 perces, 10 fős csoportokban (Cancun, Playa) 109 109

Delfinekkel úszás Cancunban, 1 óra 149 149

Delfinekkel úszás Playa del Carmenen vagy a Maja Riviérán, 1 óra 159 159

Delfinekkel úszás párban – 2 fő, 1 delfin, 1 óra CSAK Playa del Carmenen 399 / 2 fő

Delfinekkel úszás – 1 fő, 1 idomár, 1 delfin, 1 óra (Cancun, PDC) 499 499

Delfin idomár egy napra – egész nap, 200 perc a vízben, ebéd (Cancunban) 199 kísérő:  75

Rio Secreto- barlangtúra - csak belépő 69 35

Rio Secreto- barlangtúra transzferekkel Cancunból, angolul (kedd, csütörtök, szombat) 99 50

Xplor - kalandpark barlanggal, kötélpályákkal - csak belépő 109 55

Xplor - kalandpark barlanggal, kötélpályákkal, transzferrel Cancunból 139 70

Cetcápákkal úszás a tengerben (május-augusztus) 170 170

2 napos körutazás a Yucatán-félszigeten 240 120

Bevezetés a búvárkodásba 120 120

Cenote sznorkelezés Cancunból 97 55

Cenote sznorkelezés Playa del Carmenről 65 45

Két nyílt vízi merülés 70-tól

Cenote merülés búvárigazolvánnyal rendelkezőknek 150

Minden ár USA dollárban értendő. Az árak tartalmaznak minden helyi adót és illetéket. *7 USD tengeri nemzeti park illetéket kell fizetni a 
helyszínen! A magyar nyelvű idegenvezetéses kirándulások min. 6 fővel indulnak.



Chichen Itza luxus (luxus autóbusszal angol nyelven, vagy kisbusszal, kis 
csoportokban magyarul)

A mexikói  maja és tolték kultúra leghíresebb és legjobban bemutatott  romterülete, melynek 
közepén magaslik Kukulkan piramisa. Az egész napos kirándulás során ellátogatunk Valladolid, 
hajdani gyarmati kisvárosba és egy cenotébe, ahol – ha az idő megengedi – úszhatunk is a 
kristály tiszta vízben. A magyar nyelvű kiránduláson cenote helyett általában egy tequila készítő 
üzemet látogatunk meg, kóstolóval.

A  túra  magába  foglalja:  az  utazást  idegenvezetővel,  belépőket,  üdítőket  a  buszban  és 
svédasztalos ebédet. Egész napos program, kora reggeli indulással.

Chichen Itza nagy busszal

Azoknak akik csak a nagy Kukulkan piramisra kíváncsiak!

A túra magába foglalja: az utazást idegenvezetővel, belépőket és svédasztalos ebédet. Egész 
napos program.

Tulum, Coba, Cenote

Tulum és a tőle 40 km-re elhelyezkedő Coba a maják két néhai városa mind fekvésükben mind 
hajdani szerepükben igen eltérőek. Tulum, a volt kereskedőváros a Karib-tenger partján épült a 
fehér homok fölé magasodó sziklákra, míg Coba, ami valaha a környék közigazgatási és politikai 
központja volt, a dzsungel közepén. A romterületet biciklivel, vagy sétálva tekinthetjük meg. Itt  
található a Yucatan-félsziget  északi  részének legmagasabb piramisa,  amit  a  mai  napig meg 
lehet mászni. Utána ebéd, majd egy frissítő úszás egy cenote cseppkövei között.

A  túra  magába  foglalja:  az  utazást  idegenvezetővel,  belépőket,  üdítőket  a  buszban  és 
svédasztalos ebédet. Egész napos program.

Tulum Expressz

Csak Tulum romterülete. Látogatás a tengerparton fekvő maja romvárosba és a délutánt már a 
szállodában élvezheted.

Tulum, Xel-Ha all inclusive

A  tulumi  romvárosba  tett  idegenvezetéses  látogatás  után  rövid  buszos  utazás  Xel-Ha  all 
inclusive  öko-parkjába.  A  délutánt  itt  töltjük,  ahol  megcsodálhatjuk  a  félsziget  növény-  és 
állatvilágát mind a parton, mind a vízben sznorkelezve. A parkban tartózkodás teljes ideje alatt  
korlátlan étel- és italfogyasztás áll a rendelkezésünkre. Felárért delfinekkel úszás.



Xcaret

Xcaret az előző Xel-Ha parkhoz hasonlóan a Yucatan-félsziget flóráját és faunáját mutatja be a 
maják és Mexikó más népcsoportjainak a kultúrájával együtt. Akvárium, lepkeház, teknősfarm, 
állatkert,  orchideák,  földalatti  folyó  és  óránként  más-  más  látványos  program.  A  napot  a 
hatalmas  szabadtéri  színpadon,  Mexikó  különböző  tájegységeinek  népzenéjét  és  táncait 
bemutató  színes  show-műsor  zárja.  A  parkba  felárért  bérelhető  sznorkel  felszerelés,  lehet 
delfinekkel  úszni,  búvárkodni  és  több  étteremben  kóstolgathatjuk  a  mexikói  konyha 
gyöngyszemeit. 

Xcaret Plus

Látogatás Xcaterbe az előzőnél több szolgáltatással, egy csomagban: egy svédasztalos étkezés 
üdítőital és kávéfogyasztással, 2 kupon 2 üdítőre vagy egy sörre, 10% kedvezmény a feláras  
vízi sportokra, sznorkel felszerelés, csomagmegőrző és törülköző bérlésre.

Isla Mujeres vitorlás katamaránnal

Reggeli  indulás  Cancunból,  egy  vitorlás  katamaránnal.  Először  elhajózunk  az  Isla  Mujeres 
melletti  tengeri  természetvédelmi  területre,  sznorkelezés,  utána  kikötünk  a  szigeten, 
svédasztalos ebéd a tengerparton.  Ebéd után szabadprogram. Fürdés a ragyogó tengerben, 
napozás  a  fehér  homokos  tengerparton  vagy  sétálgatás  a  sziget  színes  kisvárosában. 
Naplemente előtt vissza hajózunk Cancunba. A hajón végig korlátlan italfogyasztás.

Tengeri horgászat

4 vagy 6 órás tengeri horgászat cancuni indulással, max. 6 fővel (+ személyzet) a fedélzeten, 
garantált fogással. A fogott halakat – egy két védett faj kivételével – megpucolva elviheted, 
vagy a személyzet ízletes ebédet varázsol belőle, még kint a tengeren. Gyakori fogásnak számít 
a barrakuda, fűrészes sügér, kardhal, vitorláshal és a mahi-mahi. A fedélzeten tartózkodás ideje 
alatt korlátlan a sör és üdítőfogyasztás.

Motorcsónakázás a lagúnán (jungle tour)

Helyben dzsungel túraként hirdetett program, aminek semmi köze nincs se a dzsungelhez se a 
túrázáshoz, de valamiért mégis így hívják. Valójában egy motorcsónak-kirándulás Cancúnban, a 
Nichupte lagúna mangrove erdejébe kettő vagy négy személyes kis motorcsónakokkal, amiket ti 
vezettek, és sznorkelezés egy sekély korall szirten a tengerben. Ha szerencsénk van krokodilok 
is láthatóak. Kb. 3 óra.



Delfinekkel úszás

A valóban felejthetetlen élményt nyújtó program  az okos és játékos tengeri emlősökkel több 
helyszínen zajlik. Egybeköthető valamelyik öko-parkkal (Xcaret vagy Xel-Ha), de így rengeteg 
értékes időnk elmegy várakozással, sorban állással. Célszerűbb külön részt venni az egy órás 
programon Cancunban vagy a Riviera Mayan. Mindkettőben van delfin simogatás, az állatokkal 
úszás és rengeteg játék. 

Rio Secreto - barlangtúra szárazon és vízen

Egy nagy kaland a Titkos-folyón. Playa del Carmen üdülővárosától csak néhány kilométerre, a 
dzsungel  közepén  nyíló  sok  ezer  cseppkövet  rejtő  barlangban  először  gyalogosan,  majd  a 
langyos vizű barlangi tavakban úszva csodálhatjuk meg a természet több millió éves múzeumát. 
A  rendhagyó  túrához  neoprén  ruhát,  mentőmellényt,  sisakot,  fejlámpát  és  természetesen 
képzett túravezetőt biztosítunk.

Mini körutazás a Yucatan-félszigeten

Két napos, egy éjszakás kis körút hangulatos gyarmati kisvárosokkal és a maják legfontosabb 
emlékeivel a Yucatán-félsziget északi részén. A kiránduláson résztvevők a ragyogó tengerparti  
üdülőközpontoktól  kicsit eltávolodva betekintést nyerhetnek az igazi  Mexikó mindennapjaiba. 
Felkeresik Uxmalt, Meridát, Izamalt és természetesen Chichen Itzat.

A túra tartalmaz: 1 éjszaka szállást 4*-os szállodában, 1 vacsorát Uxmal-ban, 1 reggelit Mérida-
ban,  1  ebédet  Chichen  Itza-ban,  a  belépőket,  idegenvezetőt  és  az  utazást  légkondicionált 
kisbusszal.

Xplor kalandpark barlanggal, kötélpályákkal

A Maja Riviéra legújabb kalandparkja, ahol kétéltű kisautóval száguldozhatsz a dzsungelben és 
egy barlangban, tutajozhatsz és úszhatsz a barlangi folyón, canopy pályákon csúszva repülhetsz 
az erdő felett, majd mikor már kellemesen elfáradtál egy finom svédasztalos ebéd vár.

Sznorkel túra cetcápákkal

Felejthetetlen kaland! Szavakkal nehezen leírható az az élmény amit a cetcápákkal való úszás 
jelent. A világ legnagyobb plankton evő halait 1-2 órás hajóúttal közelítjük meg. Nem kell 
búvárnak lenned ahhoz, hogy megtapasztalhasd ezt a csodát, mivel a cetcápák a vízfelszín 
közelében találhatóak. Maszkot és uszonyt mi biztosítunk. Hat - hét órás program.

A túra magába foglalja: hajót speciális túravezetővel, búvároktatót, ebédet, sznorkel felszerelést 
és ivóvizet.



Bevezetés a búvárkodásba

Kb. 3 órás program, kezdőknek. 40 perc elméleti oktatás, 40 perc uszodai gyakorlat és egy 
merülés hajóról a tengerben egy sekély vizű korall szirten. Búvárigazolványt nem ad.

Az  ár  magában  foglalja  a  felszerelést  és  a  tengeri  nemzeti  park  belépőt.  A  programot 
Cancunban tartjuk, különleges esetekben Playa del Carmenen.

Cenote sznorkelezés

Úszkálás búvárszemüveggel és uszonnyal a cenoték kristálytiszta vízében, a barlang cseppkövei 
között.

Az ár magában foglalja a transzfert a szállodából a cenotéhez és vissza, felszerelést, szendvicset 
és hideg üdítőt.

Két nyílt vízi merülés (csak búvárigazolvánnyal rendelkezőknek)

Két áramlásos merülés hajóról.

Max. mélység 18-20 m.

Indulás de. 10  körül minden nap, visszaérkezés a búvárbázisra 13:30 körül.

Cancunban és Playa del Carmenen.

Az  ár  magában  foglalja  a  felszerelést,  palackot,  töltést,  két  merülést,  merülésvezetőt  és  a 
tengeri nemzeti park belépőt. Saját reduktorral és jackettel kedvezmény!

Cenote (cavern) merülés (csak búvárigazolvánnyal rendelkezőknek)

Két rendhagyó merülés a Riviera Maya barlangjaiban. A cavern merülésekhez külön barlangi 
búvár igazolvány nem szükséges. Max. 4 búvár per merülésvezető. Kristály tiszta édesvíz, tágas, 
cseppköves járatok.

Az ár magában foglalja a transzfert a szállodától  a merülés helyére és vissza, két merülést,  
felszerelést, merülésvezetőt, szendvicset és hideg üdítőt.

Egész napos túra Cozumelre két merüléssel

Reggel kisbusszal Playa del Carmenre (ha Cancunban szállsz meg), átkelés Cozumel szigetére, 
két  áramlásos  merülés  hajóról,  az  első  a falnál,  a  második  egy sekélyebb korall  szirten.  A 
merülések után ebéd egy barátságos mexikói étteremben majd vissza a szállodába.

Az ár tartalmazza a transzfereket, kompjegyet, két merülést, felszerelést és az ebédet.
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