PLAVBA NA KARIBSKÝ OSTROV – ISLA MUJERES
RELAXAČNÍ PLAVBA S KOUPÁNÍM

Romantická plavba s nápoji na palubě na karibský ostrov Isla Mujeres, šnorchlování ke korálovému
útesu, Na ostrově budete mít delikatesní oběd formou bufetu, včetně nápojů. V odpoledních hodinách
budeme pokračovat plavbou do centra maysko-pirátského ostrova Isla Mujeres /ostrov žen/, kde budete
mít prohlídku městečka nebo volný čas k procházce v centru karibského městečka s možností koupání na
jedné z nejkrásnějších pláží ostrova Playa Norte, na zpáteční cestě Vás čeká show na lodi, při kterém
ochutnáte místní Tequilu. All Inclusive nealko a alkoholické drinky na lodi a v plážovém klubu.

Celodenní výlet: 99 Usd/os.
V ceně výletu:
. Doprava do/z přístavu klimatizovaným minibusem
. občerstvení v přístavu /káva, džus, jogurt, sladké pečivo, ovoce/
. Plavba lodi typu katamarán s nápoji na palubě
. šnorchlování u korálového útesu, vybavení na šnorchlování
. Oběd formou bufetu
. Český průvodce, místní průvodce

Důležité informace:
Příplatek: přístavní molo : 10 USD/os.
Cena pro dítě od 02 -11 let: 109 USD
*děti do 2 let - zdarma bez nároku na sedadlo v autobuse
Orientační čas odjezdu z hotelu/ návratu do hotelu:
odjezd cca v 8.30 hod. /návrat cca v 18.00 hod.
PŘESNÝ ČAS ODJEZDU OD VAŠEHO HOTELU - PŘI REZERVACI VÝLETU.
Minimální počet učastníků 2 osoby /při rezervaci jen 1 osoby přípl. 30 Usd.
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TULUM, COBA A MAYSKÝ VENKOV
DOBRODRUŽNÉ POZNÁNÍ HISTORIE A SOUČASNOSTI MÁYŮ

Pestrý výlet Tulum, Coba, Pláž El Paraíso a Mayský venkov Vás zavede za poznáním dávného i
současného mayského světa. Nejprve navštívíte tajuplný Tulum. Nachází na útesu pobřeží
karibského moře a představoval významný mayský obchodní přístav, který si prohlédnete
s naším průvodcem. Po prohlídce budete mít možnost jedinečného koupání v karibském moři
přímo pod hlavní pyramidou Tulumu. Poté pokračujeme naší cestu do Coba, kde budeme mít
nejprve oběd včečtně nápoje v mayské restauraci a poté si prohlédneme Coba - mayské město
pohlcené džunglí s nejvyšší pyramidou na Yucatánu Nohoch Mul, s mayskými hřišti Peloty, s
mayskými obchodními cestami Sacbe a významnými stélami, určující poslední datum
v mayském kalendáři jednoho mayského cyklu. Budete mít možnost vystoupat na nejvyšší
pyramidu na Yucatánu, mayským taxi /rykšou/ se svezeme mezi dalšími mayskými monumenty.
V odpoledních hodinách Vás čeká seznámení se současnými mayskými obyvateli v mayské
vesničce uprostřed džungle, návštěva v jejich obydlí a poznání jejich způsobu života. Zde se
setkáte také s opravdovým mayským šamanem, který Vám ještě společně s místními mayskými
dětmi za zvuků přírodní hudby předvede mayský šamanský rituál.

Celodenní výlet: 109 Usd/os.
V ceně výletu:
. Doprava klimatizovaným autobusem / minibusem
. Nápoje v autobusu
. Vstupné do archeologického areálu Tulum
. Vstupné do archeologického areálu Coba
. Oběd formou bufetu vč. nápoje
. Koupání na pláži El Paraíso
. Český průvodce, místní průvodce
Důležité informace:
Příplatek: mayské taxi-rykša v Coba: 12 USD/os.
Orientační čas odjezdu z hotelu/ návratu do hotelu:
odjezd cca v 7:30 hod. /návrat cca v 18.30 hod.
*PŘESNÝ ČAS ODJEZDU OD VAŠEHO HOTELU - PŘI REZERVACI VÝLETU.
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