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    Zapraszamy do Meksyku kraju pełnego zabytków i śladów swojej burzliwej historii, 

zróżnicowanego  krajoznawczo i kulturowo ale przede wszystkim niezwykle 

kolorowego i gościnnego. Kraju ludzi niezwykle serdecznych i życzliwych którzy 

zawsze znajdą okazję do świętowania. 

  Podczas naszej wyprawy w pierwszej kolejności odwiedzimy półwysep Jukatan, jego 

największy skarb i marzenie każdego nurka czyli Cenoty!  

Krystaliczna woda, magiczna gra świateł, różnorodne formacje skalne; stalaktyty, 

stalagmity, kolumny i nacieki oraz otaczająca to zewsząd dżungla i piękna roślinność 

sprawia ,że meksykańskie cenoty uważane są za jedno z najpiękniejszych miejsc 

nurkowych świata. W niektórych komorach i korytarzach występuje zarówno słona jak 

i słodka woda zaobserwować więc można wyraźne zjawisko halokliny (czasem 

słodkowodne ryby a nawet żółwie). Szacuje się, że  łączna długość cenot obecnie 

znanych przekracza 500 km i wciąż odkrywane są nowe. 

                    

Ich niezwykłość onieśmielała już nawet starożytnych Majów którzy oprócz prozaicznej 

funkcji traktowania ich jako jedynych dostępnych zbiorników z czystą, słodką wodą te 

wybrane uważali przede wszystkim za wejścia do magicznego świata Xibalba, punkty 

łączące świat żywych i umarłyach a także miejsce pobytu Boga deszczu i wody- 

Chaaka. Pełniły więc funkcje religijne i rytualne,odprawiano w nich obrzędy,składano 

ofiary(także ludzkie) i to w ich poblizu wznoszona najokazalsze miasta. 



  W drugiej części wyprawy, po ekscytujących nurkowaniach w wybranych, 

najciekawszych cenotach, udamy się na podbój drugiej co do wielkości największej 

rafy barierowej świata czyli na wyspę Cozumel. Otaczające ją Morze Karaibskie jest 

niezwykle atrakcyjne dla nurków ze względu na doskonałą przejrzystość wody, 

dochodzącą do 50 metrów oraz jej optymalną temperaturę .Silny prąd płynący w 

kanale pomiędzy wyspą Cozumel a lądem dostarcza nieustannie czystej wody 

użyźniając rafę i czyniąc ją tak bogatą. Ponad to w wielu miejscach rafa przyjmuje 

poszarpaną strukturę z licznymi szczelinami i zagłębieniami w których bujnie rozwija 

się życie. Oprócz typowych ryb rafowych, barakud, lucjanów, żółwi i strzępieli spotkać 

można tu także różnego rodzaju rekiny m.in. tępogłowe, pielęgniarze czy żarłacze. 

                                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

Podczas pobytu będzie także dodatkowa możliwość zanurkowania w najsłynniejszym 

i największym na świecie Podwodnym Muzeum Sztuki. Otwarte w 2009 r gromadzi 

obecnie ponad 500 figur i różnego rodzaju inscenizacji. Wszystkie one wykonane 

zostały z ekologicznych materiałów a wiele z nich zawiera jako dekoracje naturalne 

elementy np. kawałki zniszczonej  rafy . Nurkowanie odbywa się tutaj na zaledwie 8-

10 metrach ale dzięki małej głębokości wszystkie eksponaty są doskonale oświetlone 

dając tym samym pole do popisu dla podwodnych fotografów. Tematyka oraz wymowa 

znajdujących się tutaj inscenizacji wywołuje głębokie refleksje i doznania u każdego 

nurka. 

 



Ramowy plan wyjazdu: 

1 dzień - Przelot do Cancun. Zakwaterowanie i odpoczynek 

 

2 dzień  - Wyjazd na nurkowanie  - nurkowanie w dwóch cenotach  

3 dzień  - Wyjazd na nurkowanie  - nurkowanie w dwóch cenotach  

4 dzień  - Wyjazd na nurkowanie – nurkowanie w dwóch cenotach  

5 dzień  - Wyjazd na nurkowanie – nurkowanie w dwóch cenotach  

6 dzień  - Wycieczka do Chichen Itza 

Mało który kraj na świecie ma tak bogatą przeszłość i kulturę jak Meksyk dlatego warto 

zanurkować także w jego historii. Zapewni nam to całodzienna wycieczka do 

założonego przez Majów, prekolumbijskiego ośrodka Chichen Itza. W 1988 roku został 

on wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO a w 2007 ogłoszony jednym z 

nowych 7 Cudów Świata. W mieście tym Majowie wznieśli ponad 50 obiektów z których 

najcenniejszym jest świątynia Kukulkana. Jest to typowa piramida (ale ze  ściętym 

wierzchołkiem) na której szczyt prowadzi 365 schodków symbolizujących  liczbę dni w 

roku. Podczas zwiedzania obejrzymy także obserwatorium astronomiczne, świątynie 

Tysiąca Kolumn i Jaguara a także boisko do gry w pelotę (najstarszą i najbardziej 

krwawą grę zespołową w historii świata).Podczas wycieczki zjemy również lunch w 

parkowej restauracji, zażyjemy kąpieli w pięknym cenocie oraz odwiedzimy destylarnie 

tequili gdzie będziemy ochoczo ją degustować 

 

     

 



 

7 dzień  - Dzień wolny- możliwości do wyboru; 

- chill out w okolicy  

- nurkowanie w Cancun Underwater Museum  

- nurkowanie z rekinami  

- wycieczka do Tulum i Coba (zwiedzanie plus odpoczynek na pięknej plaży) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 dzień  - Transfer na Cozumel , odpoczynek 

       

 

 

 

 

 

 

 

9 dzień   - 2 nurkowania z łodzi w Parku Narodowym 

10 dzień - 2 nurkowania z łodzi w Parku Narodowym  

11 dzień - 2 nurkowania z łodzi w Parku Narodowym  

 

 

 

 

 

 

 

 

12 dzień  - Dzień na chill out, plażowanie, zwiedzanie wyspy   

13 dzień  - Transfer na lotnisko i lot do Warszawy  

 



Co będziemy robić w Playa del Carmen/Cancun  oraz na Cozumel po nurkowaniach? O to nie 

trzeba się martwić, możliwości jest naprawdę wiele; 

1. Plaże; piękne, piaszczyste, ciągnące się kilometrami. Spacery, kąpiele, opalanie bez limitu 

2. Meksykańska kuchnia; codziennie inna klimatyczna knajpka lub uliczny stragan 

3. Trunki; prawdziwa tequila, zimna Corona i podawana na setki sposobów margarita, poza 

tym soki, koktajle i owoce w każdej postaci i na każdym kroku 

4. Życie nocne; karaibskie tańce, olbrzymie dyskoteki, nocne kluby i najlepsi na świeci DJ. 

Każda impreza trwa do białego rana i stanowi wyreżyserowany z wielkim rozmachem show. 

5. Odwiedziny na bazarze oferującym lokalne rękodzieło i niezliczoną ilość różnego rodzaju 

bibelotów. 

                   

              

 

Cena : 11 800 pln 

Osoba nienurkująca : 8 200 PLN 

 

Cena zawiera: 

Transfer Cancun  - Playa del Carmen  - Cancun 

Transfer z Cancun na Cozumel i z powrotem, w tym bilety promowe 

7 noclegów The Reef Coco Beach ****  w opcji BB 

5 noclegów  hotelu  Grand Park Royal Cozumel **** w opcji All-inclusive 

8 nurkowań w najciekawszych cenotach (butle , balast ,lokalnego przewodnika, opłatę za wstęp 

do cenotu oraz transport na nurkowania) 

4 x lunch podczas nurkowania w cenotach 

6 nurkowań z łodzi na Cozumel w Morskim  Parku Narodowym (opłatę za wstęp do Parku, 

butle, balast oraz lokalnego przewodnika) 

Wycieczka do Chichen Itza (zwiedzanie z przewodnikiem) 

Opiekę polskiego przewodnika i instruktora nurkowego 24h 

Ubezpieczenie turystyczne 

Opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 



Cena nie zawiera:  

- Przelot Warszawa – Cancun – Warszawa  około 3200 zł 

- Posiłków w Playa del Carmen (obiadów i kolacji) 

 

W dzień wolny, dodatkowo płatne atrakcje : 

Wycieczka do Tulum i Coba 100 $ 

nurkowania opcjonalne : 

Muzeum Podwodne w Cancun  - 125$ ( 2 nurkowania; MUSA + lokalna rafa) 

Nurkowanie z rekinami Bull shark – 85$ 

 

Zakwaterowanie; 

The Reef Coco Beach ****   

Świetny hotel doskonale usytuowany przy piaszczystej plaży i niedaleko różnych 

atrakcji miejskich. Ciekawa architektura, niska zabudowa, spokojna atmosfera. W 

hotelu znajduje się całodobowa recepcją, sklepik, punkt wymiany walut, restauracja 

główna, japońska ,włoska oraz meksykańska a'la carte. Przy basenie o nieregularnym 

kształcie znajduje się klimatyczny bar  oraz dwa bary umiejscowiona są na plaży. Dla 

amatorów sportu przygotowano siłownie, mini golf, tenis stołowy, zajęcia rekreacyjne 

w wodzie. Pokoje dwuosobowe  z łazienkami ,klimatyzacją, balkonem lub tarasem. 

 

Grand Park Royal  ****   

Zlokalizowany jest przy niewielkiej, klimatycznej plaży, posiada rozbudowaną część 

basenową (jacuzzi nad samym morzem, zjeżdżalnie wodne oraz 3 baseny). Na terenie 

hotelu dostępne są 4 restauracje i 3 bary w tym jeden w basenie. Dobrze wyposażone 

centrum fitness, sala zabaw dla dzieci i kids club, animacje i zajęcia rekreacyjne na 

terenie hotelu. Opcja All-inclusive. Duże pokoje dwuosobowe z łazienkami, 

klimatyzacją oraz balkonem. 

 

 

 

 



Kursy nurkowe, jakie można zrobić na wyjeździe: 

Kurs Advanced Adventure SSI 

Kurs Cavern SSI 

Kurs Deep Diving SSI 

Kurs Boat Diver SSI                                                                      

 

Informacje i zapisy; Małgorzata tel; 515 251 737 

wyprawy@krokodyle.com.pl 

 

Warunki wstępne:  

Wykonane i zalogowane minimum 30 nurkowań 

Opanowana pływalność 

Wpłata w wysokości 1000 euro przy podpisaniu umowy 

Paszport ważny dłużej niż 6 miesięcy w dniu powrotu 

 

 

 

 

Jesteśmy licencjonowanym organizatorem turystyki, posiadającym gwarancje ubezpieczeniowe i 
wpisanym do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki . 

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu 
Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

https://poczta.wp.pl/w/

